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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2377. 
Врз основа на член 21 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08 и 59/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.7.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА 
НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата 
за промоција и поддршка на туризмот на Република 
Македонија бр. 02-226/2 од 12.6.2012 година, донесена 
од Управниот одбор на оваа агенција. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 41-4871/1                     Претседател на Владата 
17  јули 2012 година              на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2378. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 10 и 11 
од Законот за Македонска банка за поддршка на разво-
јот („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.105/09), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 11.7.2012 година, донесе 

 Стр. 
2399. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата...................................... 30 
2400. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата...................................... 31 
2401. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата...................................... 31 
2402. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата...................................... 31 
2403. Решение од Комисија за заштита на 

конкуренцијата...................................... 32 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕН-
ЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ 

 
Член 1 

Bo воведот на Одлуката за условите и критериуми-
те за репласирање на средства од Компензационите 
фондови од странска помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.76/2012), после член 10, на-
место „точка 3“ се става „и член 11“. 

Во член 2, став 1, алинеја 1 и 2 пред зборот: „мали“ 
се додава зборот: „микро,“ и во став 3 пред зборовите: 
„мали“ и „малите“ се додава зборот: „микро,“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.41-5572/1              Заменик на претседателот 

11 јули 2012 година              на Владата на Република 
     Скопје        Македонија,  

                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2379. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.7.2012 година, донесе 

                                         
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ОТКУП, 
СКЛАДИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА КП БР.1000 КО  

НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за одобру-
вање на Урбанистички план вон населено место за из-
градба на стопански комплекс за откуп, складирање, 
преработка и дистрибуција на земјоделски производи, 
КО Неготино општина Неготино. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.41-5499/1                Заменик на претседателот 

11 јули 2012 година                на Владата на Република 
Скопје        Македонија,  

                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
2380. 

Врз основа на член 158 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 
55/12), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДОДАТО-
КОТ НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА  
ВОЕНА СЛУЖБА НА НАСТАВНО-НАУЧЕН, НА-
СТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ ПЕРСОНАЛ НА  

ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на додато-

кот на плата за вршење на специфична воена служба на 
наставно-научен, наставен и соработнички персонал на 
Воената академија. 

 
Член 2 

Висината на додатокот на плата од член 1 на овој 
правилник, во зависност од звањата и функциите што 
се извршуваат на Воената академија, изнесува: 

а) воени старешини распоредени како наставно-на-
учен, наставен и соработнички персонал во звање: 

- редовен професор.....................................400 бодови 
- вонреден професор..................................350 бодови 
- доцент........................................................300 бодови 
- виш предавач............................................250 бодови 
- соработник/предавач/виш лектор...........200 бодови 
- лектор........................................................150 бодови 
б) воени старешини распоредени на изборни функ-

ции:  
- декан..........................................................300 бодови 

- продекан....................................................250 бодови 
- секретар.....................................................200 бодови 
- раководител на сектор/катедра/лабораторија.......... 

150 бодови 
- координатор на ЕКТС.............................150 бодови. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.01-3649/1                 

6 јули 2012 година                  Министер за одбрана,                                
  Скопје                        д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2381. 

Врз основа на член 198-б став (6) од Законот за јав-
ните набавки  („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), мини-
стерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ОГЛАСОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ КВАЛИ-

ФИКАЦИСКИ СИСТЕМ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на огласот за воспоставување ква-
лификациски систем. 

 
Член 2 

Огласот за воспоставување квалификациски систем 
ги содржи следните делови: 

- договорен орган;  
- предмет на договорот за јавна набавка; 
- постапка; 
- правни, економски, финансиски и технички ин-

формации и 
- административни информации. 
Формата и содржината на образецот на огласот за 

воспоставување квалификациски систем е дадена во 
Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 02-26461/1  

16  јули 2012  година               Министер за финансии, 
          Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

И НАУКА 
2382. 

Врз основа на член 54 став 3 и член 57 став 1 алине-
ја 7 од Законот за научно – истражувачката дејност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.46/08, 
103/08,  24/11 и 80/12), министерот за образование и 
наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 
ВОДЕЊЕ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАУЧНО- 

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилник за начинот и постапката на водење 

бази на податоци за научно-истражувачката дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр.52/10 
и 169/10) во член 17  ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 се бришат. 

По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17 –
б кои гласат: 

„V-a. База за докторски трудови 
 

Член 17-а 
Базата за докторски трудови се води електронски на 

веб порталот наука.мк. 
Базата за докторски трудови содржи податоци за: 
- податоци за авторот на докторскиот труд и каде 

работи, 
- установата на која е запишан авторот на доктор-

скиот труд и 
- темата на докторскиот труд и научното подрачје. 
„V-б. База за проверка на плагијати на магистерски 

трудови, специјалистички стручни трудови и семинар-
ски работи 

 
Член 17-б 

Базата за проверка на плагијати на магистерски тру-
дови, специјалистички стручни трудови и семинарски 
работи се води електронски на веб порталот плагија-
ти.мон.гов.мк. 

Базата од став 1 на овој член содржи податоци за: 
- податоци за авторот на трудот, односно семинар-

ската работа, 
- установата на која е запишан авторот на трудот, 

односно семинарската работа и 
- темата на трудот, односно семинарската работа. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

      
Бр. 19-2427/3                      

17 јули 2012 година        Министер, 
   Скопје                                  м-р Панче Кралев, с.р. 

__________ 
       

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА 
 И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2383. 
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА АФРИКАНСКА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ (∗) 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за пријавување на болеста африканска чума кај 
свињите и мерки кои треба да се превземат за сузбива-
ње и искоренување на африканска чума кај свињите. 

 
Член 2 
Поими 

 
(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 

здравство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 113/2007, 24/11 и 136/11) и прописите донесени 
врз основа на овoj закон се применуваат и во овој пра-
вилник, освен доколку не се поинаку дефинирани со 
овој правилник. 

(2) Одделни поими употребени во оваа правилник 
го имаат следното значење: 

1) ”свиња” е секое животно од фамилијата Suidae, 
вклучувајки ги и дивите свињи; 

2) ”дива свиња” е свиња која не се чува или разм-
ножува на одгледувалиште; 

3) ”одгледувалиште” е секој земјоделски имот или 
место каде постојано и привремено се одгледуваат или 
чуваат свињи. Исклучок од оваа дефиниција се клани-
ците, средства за превоз како и оградени области каде 
се чуваат диви свињи кои може да се ловат; и кои спо-
ред големината и структурата на овие оградени обла-
сти не може да се применуваат мерките пропишани во 
член 5 став (1) на овој правилник; 

4) ”дијагностички прирачник” е прирачник за 
африканска чума кај свињите во кој се утврдени дијаг-
ностичките постапки, земањето на мостри и лаборато-
риското испитување за откривање на присуство на 
африканска чума кај свињите; 

5) ”свиња сомнителна на инфекција на вирус на 
африканска чума кај свињите” е секоја свиња или 
мрша на свиња кај која клиничките знаци или пост-
морталните промени или резултатите од лаборатори-
ското испитување спроведено согласно дијагностички-
от прирачник укажуваат на основано сомнение за при-
суство на африканска чума кај свињите; 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Советот 2002/60/ЕЗ од 27 Јуни 2002 година за мерки на Заедница-
та за контрола на африканската чума кај свињи, број 32002L0060, 
изменета и дополнета со Одлука на Комисијата 2006/911/ЕЗ од 5 
декември 2006 г. за изменување и дополнување на Директивите 
64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/EEЗ, 92/119/EEЗ, 93/53/ЕЗ, 
95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ , 2001/89/ЕЗ, 2002/60/EЗ и Одлуката 
2001/618/ЕЗ во врска со листите на националните референтни ла-
боратории и Државни институти, број 32006D0911; Директива на 
Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 година во врска со усво-
јување на одредени директиви од областа на земјоделството (ве-
теринарна и фитосанитарна легислатива), поради пристапот на 
Бугарија и Романија, број 32006L0104; Одлука на Комисијата 
2007/729/ЕЗ од 7 ноември 2007 година за изменување и дополну-
вање на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/EEЗ, 
92/119/EEЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ , 2001/89/ЕЗ, 
2002/60/EЗ и Одлуките 2001/618/ЕЗ и 2004/233/ЕЗ во врска со ли-
стите на националните референтни лаборатории и Државни ин-
ститути, број 32007D0729; Директива на Советот 2008/73/EC од 
15 Јули, 2008 за поедноставување на постапките на заведување и 
објавување на информации од областите на ветерината и зоотех-
никата и измена и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 
77/504/ЕЕЗ, 88/407/ЕЕЗ, 88/661/ЕЗ , 89/361/ЕЕЗ, 89/556/ЕЕЗ, 
90/426/ЕЕЗ, 90/427/ЕЕЗ, 90/428/ЕЕЗ, 90/429/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 
91/68/ЕЕЗ, 91/496/EEЗ, 92/35/EEC, 92/65/ЕЕЗ, 92/66/EEЗ, 
92/119/EEЗ, 94/28/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, Одлуката 2000/258/ЕЗ и Дире-
ктивите 2001/89/EЗ, 2002/60/EЗ и 2005/94/EЗ, број 32008L0073. 
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6) ”случај на африканска чума кај свињите” или 
”свиња заразена со африканска чума кај свињите” е се-
која свиња или мрша на свиња кај која: 

а) официјално се потврдени клинички знаци или 
пост-мортални промени на африканска чума кај свињи-
те, или  

б) присуството на болеста африканска чума кај сви-
њите е официјално потврдено со лабораториско испи-
тување направено согласно дијагностичкиот прирач-
ник; 

7) ”жариште на африканска чума кај свињите” е 
секое одгледувалиште на свињи каде се потврдени 
еден или повеќе случаи на африканска чума кај свињи-
те; 

8) ”примарно жариште” е жариште кое не е епи-
демиолошки поврзано со претходно жариште во исто 
епидемиолошко подрачје или е прво жариште во раз-
лично епидемиолошко подрачје; 

9) ”област каде е утврдена болеста” е област каде, 
по добивањето на потврда на еден или повеќе случаеви 
на африканска чума кај диви свињи, спроведени се 
мерки на искоренување на болеста согласно членовите 
15 и 16 на овој правилник;  

10) ”прв случај на африканска чума кај диви 
свињи” е секој случај на африканска чума кај свињите 
кој е откриен кај диви свињи во област каде не се при-
менуваат заштитни мерки согласно членовите 15 или 
16 на оваа правилник; 

11) ”контактно одгледувалиште” е одгледували-
ште каде африканска чума кај свињите е можно да била 
внесена, како резултат на местоположбата на одгледу-
валиштето, движење на лица, свињи или возила или на 
некој друг начин; 

12) ”сопственик” е секое лице или лица, физичко 
или правно, кои поседуваат свињи или се одговорни за 
чување на свињи, без одглед дали за тоа се платени или 
не; 

13) ”третирање” е метод на третирање на матери-
јал со висок ризик во согласност со Законот за нуспро-
изводи од животинско потекло1, применет за да се из-
бегне ризикот од ширење на вирусот на африканска чу-
ма кај свињите; 

14) ”вектор” е крлеж од видот Ornithodorus 
erraticus.  

 
Член 3 

Пријавување на болеста африканска чума кај  
свињите 

 
(1) Секое присуство или сомнеж на присуство на 

африканска чума кај свињите се пријавува во што е 
можно пократок рок до Агенцијата за храна и ветери-
нарство (во натамошниот текст: Агенцијата). 

(2) Официјалниот ветеринар на територијата каде е 
потврдена африканска чума кај свињите обезбедува по-
датоци согласно Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник, за: 

1) oдгледувалиштата каде е потврдено жариште на 
африканска чума кај свињите; 

2) потврдените случаи на африканска чума кај сви-
њите во кланици или во средства на превоз; 

3) потврда на прв случај на африканска чума кај ди-
ви свињи и 

4) резултати на епидемиолошките испитувања извр-
шени согласно член 8 на овој правилник. 

(3) Официјалниот ветеринар треба да обезбеди кон-
тинуитет на добивање на податоци и информации за 
понатамошните случаи потврдени кај диви свињи во 
област каде е утврдена африканска чума кај свињите 
врз основа на резултатите од епидемиолошкото испи-
тување и контролите спроведени согласно член 15 на 
овој правилник, географската распространетост на бо-
леста и извештајот за епидемиолошката состојба во де-
финираната област.  

(4) Агенцијата во рок од 24 часа од потврдувањето 
на примарното жариште, примарниот случај кај диви 
свињи или жариште во кланица или средства за превоз, 
треба да ги пријави преку АДНС – системот за пријаву-
вање на болести на Европската Унија, податоците да-
дени во Прилог 1 на овој правилник.  

Член 4 
Мерки кои треба да се превземат во случај на сом-
неж на присуство на африканска чума кај свињите 

на одгледувалиште  
(1) По добивање на пријава на сомнеж на африкан-

ска чума кај една или повеќе свињи на одгледували-
ште, официјалниот ветеринар треба веднаш да превзе-
ме мерки за испитување во согласност со дијагностич-
киот прирачник со цел да го потврди или исклучи при-
суството на болеста. 

(2) При испитување на одгледувалиштето, офици-
јалниот ветеринар врши проверка на регистарот и 
идентификационите ознаки во согласност со Законот за 
идентификација и регистрација на животните2. 

(3) Во случај кога сомнежот за присуство на афри-
канска чума кај свињите на одгледувалиштето не може 
да се исклучи, одгледувалиштето се става под службен 
надзор и се спроведуваат следните мерки: 

1) пребројување на сите свињи од различни катего-
рии присутни на одгледувалиштето и составување на 
листа на сите заболени свињи, угинати свињи или сви-
њи за кои е веројатно дека се заболени. Листата треба 
да се ажурира дневно за да се имаат во евиденција бро-
јот на новородени и угинати свињи во одгледували-
штето за време на сомнежот и истата треба да биде до-
стапна на барање на официјалниот ветеринар;  

2) ограничување на свињите на одгледувалиштето 
во нивните живеалишта или на друго место каде можат 
да бидат изолирани;  

3) забрана за внесување или изнесување на свињи 
од одгледувалиштето. Официјалниот ветеринар може 
доколку е потребно да забрани и внесување и изнесува-
ње на други видови на животни и да нареди мерки за 
уништување на глодари или инсекти; 

4) забрана за изнесување на мрши на свињи без 
предходно одобрение од официјален ветеринар; 

5) забрана за изнесување на месо, прозиводи од 
свињи, семе, јајце клетки и ембриони од свињи, храна 
за животни, опрема, материјал или отпад кои може да 
ја пренесат африканска чума кај свињите без претход-
но одобрение од официјален ветеринар. Месото, прои-
зодите од свињи, семе, јајце клети и ембриони од сви-
њи не може да се стават во промет; 

6) забрана за влез или излез на лица од одгледува-
лиштето без предходно писмено одобрение од офици-
јален ветеринар;  

7) забрана за влез или излез на возила од одгледува-
лиштето без предходно писмено одобрение од офици-
јален ветеринар; 

8) поставување на соодветни средства за дезинфек-
ција на влезот и излезот на објектите каде се сместени 
свињите како и на влезот и излезот од одгледувалиште-
то. Секое лице кое влегува или излегува од одгледува-
лиштето на свињи треба да превземе соодветни хиги-
енски мерки за да го намали ризикот на ширење на ви-
русот на африканска чума кај свињите. Сите средства 
за транспорт треба да бидат темелно исчистени и де-
зинфицирани пред да го напуштат одгледувалиштето и 

9) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 8 на овој правилник . 

(4) Во зависност од резултатите од епидемиолошко-
то испитување, во област со голема густина на попула-
ција на свињи и на одгледувалишта за кои постои сом-
неж дека болеста е пренесена, може да се спроведат и 
следните мерки: 

1) спроведување на мерките од член 5 став (1) на 
овој правилник во одгледувалиштата наведени во став 
(3) на овој член и  
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2) формирање на привремена контролна зона околу 
одгледувалиштето од став (3) на овој член и примена 
на некои или сите мерки неведени во ставовите (1), (2) 
или (3) на овој член во одгледувалиштата за свињи во 
контролната зона.  

(5) Доколку се применат одредбите од став (4) точ-
ка 1) на овој член, спроведувањето на овие мерки може 
да се ограничи на свињите кои се сомнителни на зараза 
или се контаминирани со вирусот на африканска чума 
кај свињите, доколку овие свињи се сместени и се хра-
нат потполно одвоено од другите свињи на одгледува-
лиштето. Во таков случај, потребно е да се земе дово-
лен број на мостри од свињите кога тие се убиваат за 
да се потврди или исклучи присуството на вирусот на 
африканска чума кај свињите. Земањето на мостри се 
врши во согласност со дијагностичкиот прирачник. 

(6) Мерките од став (3) на овој член треба да се 
применуваат се додека официјално не се исклучи сом-
нежот за присуство на африканска чума кај свињите. 

 
Член 5 

Мерки кои треба да се превземат во случај на по-
тврда на присуство на африканска чума кај свињи на 
одгледувалиште 

(1) Во случај на потврда на присуство на африкан-
ска чума кај свињите на одгледувалиште, покрај мер-
ките од член 4 став (3) на овој правилник, се спроведу-
ваат и следните мерки: 

1) убивање на свињите на одгледувалиштето под 
официјален надзор. Убивањето се врши на начин со кој 
се избегнува ризикот од ширење на вирусот на афри-
канска чума кај свињите за време на убивањето или 
превозот доколку е тоа потребно; 

2) земање на доволен број на мостри од убиени сви-
њи во согласност со дијагностичкиот прирачник за да 
се утврди начинот и датумот кога вирусот на африкан-
ска чума кај свињите е внесен на одгледувалиштето;  

3) нештетно отстранување на мршите на свињи кои 
угинале или се убиени под официјален надзор; 

4) следење на движењето на месото добиено од сви-
њите заклани од времето на претпоставениот датум на 
внесување на болеста во одгледувалиштето и третира-
ње на истото под официјален надзор; 

5) следење на движењето на семе, јајце клетки, ембриони 
добиени од свињите на одгледувалиштето од времето на 
претпоставеното внесување на болеста во одгледувалиштето 
и уништување на истите под официјален надзор; 

6) третирање на сите субстанции, предмети, отпад и 
храна за животни за кои е веројатно дека се контамнирани, 
со цел да се обезбеди уништување на вирусот на африкан-
ска чума кај свињите. Сите материјали за еднократна упо-
треба, за кои постои сомневање дека се контаминирани, 
особено оние кои се користат во текот на колењето, треба 
да бидат уништени и нештетно отстранети, во согласност 
со инструкциите на официјален ветеринар;  

7) чистење и дезинфекција или третирање во сог-
ласност со член 12 на овој правилник на просториите 
каде биле сместени свињите, возилата користени за 
превоз на свињите или нивни мрши, опремата, про-
стирката, цврстото и течното ѓубре за кои постои сом-
нение дека се контаминирани, се спроведува по не-
штетно отстранување на свињите;  

8) во случај на примарно жариште на болеста, иден-
тификување на генетскиот тип на изолатот на вирусот 
на африканска чума кај свињите во согласност со ди-
јагностичкиот прирачник и 

9) спроведување на епидемиолошко испитување во 
согласност со член 8 на овој правилник.  

(2) Во случај кога жариштето е потврдено со позити-
вен лабораториски резултат во зоолошка градина, парк за 
диви животни или во оградена област каде свињи се чува-
ат за научни цели или за цели за зачувување на видови 
или зачувување на ретки раси и под услов да не е доведе-
на во опасност контролата на болеста може да дозволи 
исклучок од став (1) точки 1) и 5) на овој член. 

Член 6 
Мерки кои треба да се превземат во случај на потврда на 
присуство на африканска чума кај свињите на одгледу-
валиште составено од различни производни единици 

 
(1) Во случај кога е потврдено присуство на афри-

канска чума кај свињите на одгледувалиште кое се со-
стои од две или повеќе производни единици, а со цел 
товот на свињите да се заврши, може да се дозволат 
исклучоци од одредбите на член 5 став (1) точка 1) на 
овој правилник за производни единици со здрави сви-
њи на одгледувалиште кое е заразено. Овие исклучоци 
се применуваат само во случај кога структурата, голе-
мината и растојанието помеѓу производните единици 
како и активностите кои се вршат на истите се такви 
што производните единици представуваат комплетно 
одвоени објекти за сместување, чување и одгледување, 
при што е оневозможено ширење на вирусот од една на 
друга производна единица. 

(2) Во случај на примена на исклучоците од став (1) 
на овој член, истите се спроведуваат со јасни насоки за 
нивна примена при што треба да се запазат гаранциите 
во однос на здравствена заштите на животните.  

Член 7 
Мерки кои треба да се превземат во контактно  

одгледувалиште  
(1) За контактно одгледувалиште се смета секое 

одгледувалиште за кое, врз основа на епидемиолошко-
то испитување согласно член 8 на овој правилник, не 
може да се исклучи можноста болеста да е пренесена 
од други одгледувалишта на одгледувалишта наведени 
во членовите 4 или 5 на овој правилник, или од огледу-
валишта од членовите 4 или 5 на овој правилник на 
друго одгледувалиште. 

(2) Одредбите од член 4 на овој правилник се при-
менуваат на контактните одгледувалишта од став (1) на 
овој член се додека официјално не се исклучи сомне-
жот за присуство на африканска чума кај свињите.  

(3) Во зависност од епидемиолошката состојба во 
контактните одгледувалишта од став (1) на овој член, 
може да се применат мерките од член 5 став (1) на овој 
правилник. Во тој случај, од убиените свињи треба да 
се земе доволен број на мостри во согласност со дијаг-
ностичкиот прирачник со цел да се потврди или исклу-
чи присуството на вирусот на африканска чума кај сви-
њите на одгледувалиштето.   

Член 8 
Епидемиолошко испитување  

(1) Епидемиолошкото испитување на сомнителните 
случаи или жаришта на африканска чума кај свињите 
се врши врз основа на прашалник, подготвен во рамки-
те на планот за итни мерки согласно член 20 од овој 
правилник.  

(2) При спроведување на епидемиолошкото испиту-
вање се зема во предвид: 

1) временскиот период на присуство на вирусот на 
африканска чума кај свињите на одгледувалиштето 
пред да биде пријавена болеста или поставен сомнеж;  

2) изворот на ширење на болеста на одгледували-
штето и идентификација на други одгледувалишта во 
кои свињите е можно да се заразени или контаминира-
ни од истиот извор;  

3) движење на лица, возила, свињи, мрши, семе, ме-
со или некој друг материјал кој може да го пренесе ви-
русот на или од одгледувалиштето за кое се спроведува 
епидемиолошкото испитување и 

4) веројатноста болеста да е раширена преку векто-
ри или диви свињи. 

(3) Во случај кога епидемиолошкото испитување 
упатува дека вирусот на африканска чума кај свињите е 
пренесен од одгледувалиште од друга држава, Агенци-
јата веднаш го информира надлежниот орган во таа др-
жава. 
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Член 9 
Формирање на заштитни и зони под надзор  

(1) Веднаш по добивањето на официјална потврда 
на присуство на африканска чума кај свињите на одгле-
дувалиште, се формира заштитна зона во радиус од 
најмалку три килиметри околу одгледувалиштето и зо-
на под надзор со радиус од најмалку 10 километри око-
лу одгледувалиштето. Во заштитната зона и зоната под 
надзор се применуваат мерките од членовите 10 и 11 
на овој правилник. 

(2) При формирање на заштитната зона и зоната 
под надзор треба да се земат во предвид следното: 

1) резултатите од епидемиолошкото испитување на-
правено во согласност со член 8 на овој правилник; 

2) географската поставеност, особено природните 
или вештачките граници; 

3) локацијата и близината на други одгледували-
шта; 

4) патиштата на движење, трговијата со свињи и до-
стапноста на кланици и  

5) објектите и персоналот кои се на располагање за 
спроведување на мерките за контрола на болеста и дви-
жењето на свињите во зоните. 

(3) Доколку заштитната зона или зоната под надзор 
опфаќа територија од соседна држава, Агенцијата тре-
ба да го информира и да остварува соработка со над-
лежниот орган од соседната држава за формирање на 
зоните. 

(4) Заради информирање на јавноста во заштитната 
зона и зоната под надзор треба да се постават лесно во-
очливи знаци за предупредувања и вклучување на ме-
диумите, односно телевизијата и дневниот печат со цел 
информирање за забраните кои се во сила во овие зони 
во согласност со членовите 10 и 11 на овој правилник.  

Член 10 
Мерки кои треба да се превземат во заштитна зона 

 
(1) Во заштитната зона се спроведуваат следните 

мерки: 
1) попис на сите одгледувалишта во најкраток вре-

менски рок. Официјалниот ветеринар треба да изврши 
контрола во сите одгледувалишта кои се лоцирани во 
заштитна зона во рок од седум дена по формирањето 
на зоната. При контрола на одгледувалиштата, офици-
јалниот ветеринар врши клинички преглед на свињите 
и контрола на регистарот на свињи и идентификацио-
ните ознаки во согласност со Законот за идентифика-
ција и регистрација на животните2. 

2) забрана за движење и превоз на свињите по пати-
шта, со исклучок на патишта на одгледувалиштата. За-
браната не се однесува на транзит на свињи по копнен 
пат или железница без запирање и истовар.  

3) по исклучок од точка 2) на овој став, може да се 
дозволи движењето наведено во точка 8) од овој став и 
движењето на свињи за колење кои доаѓаат надвор од 
заштитна зона, а се пренесуваат до кланица во заштит-
на зона за да бидат веднаш заклани;  

4) чистење, дезинфекција и третман во согласност 
со упатствата и постапките од член 12 на овој правил-
ник на камионите, другите возила и опремата, кои се 
употребени за превоз на свињи, други домашни живот-
ни или материјали кои можат да бидат контаминирани; 

5) забрана за излез од зоната на камиони или возила 
кои биле користени за превоз на свињи без претходно 
чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од офици-
јален ветеринар; 

6) забрана за влез или излез од одгледувалиштата 
на други домашни животни без предходно одобрување 
од официјален ветеринар; 

7) пријавување во најкраток временски рок на сите 
угинати или заболени свињи на одгледувалиштето до 
официјален ветеринар и спроведување на испитување 
во согласност со постапките пропишани во дијагно-
стичкиот прирачник; 

8) забрана за движење на свињите од одгледували-
штата најмалку 40 дена по завршувањето на првичното 
чистење и дезинфекција и доколку има потреба дезин-
секција на заразеното одгледувалиште. По истекот на 
40 дена и во случај кога се применуваат одредбите про-
пишани во став (3) на овој член, официјалниот ветери-
нар може да одобри преместување на свињите од одг-
ледувалиштето до: 

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона или зоната под надзор каде истите 
веднаш треба да бидат заклани; 

б) објект за третирање или соодветно место каде сви-
њите треба да бидат убиени и нештетно отстранети или 
нивните трупови третирани под официјален надзор или 

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона.  

9) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони 
на свињи од огледувалиштето сместено во заштитната 
зона и 

10) сите лица при влез и излез во и од одгледували-
штето на свињи треба да превземат соодветни хигиен-
ски мерки за да се намали ризикот на ширење на виру-
сот на африканска чума кај свињите. 

(2) Во случај кога забраните од став (1) на овој член 
продолжат да се применуваат повеќе од 40 дена заради 
појава на нови жаришта или заради благосостојба на 
животните или некои други состојби настанати при чу-
вањето на свињите, и доколку се исполнети одредбите 
од став (3) на овој член, официјалниот ветеринар може, 
постапувајки по барање од сопственикот, да одобри 
движење на свињите од одгледувалиште во заштитна 
зона, директно до: 

1) кланица определена од Агенцијата,лоцирана во 
заштитната зона или зона под надзор каде истите треба 
веднаш да бидат заклани; 

2) објект за преработка или соодветно место каде сви-
њите треба да бидат убиени и нештетно отстранети или 
нивните трупови третирани под официјален надзор или  

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона.  

(3) Дозволено е движење на свињи од одгледували-
ште доколку: 

1) е извршен клинички преглед од страна на офици-
јалниот ветеринар со мерење на телесната температура 
на свињите на одгледувалиштето и проверка на реги-
старот и идетификационите ознаки на свињите соглас-
но со Законот за идентификација и регистрација на жи-
вотните2; 

2) прегледот и контролата од точка 1) на овој став 
не покажале знаци на присуство на африканска чума 
кај свињите и утврдена е усогласеност со одребите на 
Законот за идентификација и регистрација на животни-
те во поглед на регистерот и идентификационите озна-
ки кај свињите; 

3) превозот на свињите се врши во возила кои се за-
печатени од страна на официјален ветеринар;  

4) возилата и опремата употребени во превозот на 
свињите се исчистени и дезинфицирани по извршениот 
превоз согласно член 12 на овој правилник; 

5) свињите треба да бидат заклани или убиени и се 
зема доволен број на мостри согласно дијагностичкиот 
прирачник заради официјална потврда на присуство 
или отсуство на вирусот на африканска чума кај сви-
њите; 

6) свињите се превезуваат до кланица при што:  
а) официјалниот ветеринар во кланицата е известен 

за испраќањето на свињите за колење и го потврдува 
нивното пристигнување до официјалниот ветеринар кој 
ги испратил; 

б) свињите во кланицата се чуваат и колат одвоено 
од другите свињи; 

в) за време на прегледите направени пред и по ко-
лењето во определената кланица, официјалниот вете-
ринар треба да ги земе во предвид клиничките знаци 
кои укажуваат на африканска чума кај свињите и 
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г) свежото месо од свињи се преработува или озна-
чува со посебен здравствен печат, а потоа се третира 
согласно Законот за безбедност на храна3 Третманот на 
месото треба да се врши во објект определен од Аген-
цијата. Месото пред да се испрати до објектот се запе-
чатува и така запечатено се пренесува до објектот каде 
печатот се отстранува. 

(4) Мерките во заштитната зона се применуваат се 
додека: 

1) не се изврши чистење и дезинфекција, и доколку 
е потребно дезинсекција на заразените одгледувалишта 
и  

2) не се извреши клинички преглед и лаборатори-
ско испитување на свињите во сите одгледувалишта 
согласно дијагностичкиот прирачник заради откривање 
на можно присуство на вирусот на африканска чума кај 
свињите.  

(5) Испитувањата од став (4) точка 2) на овој член 
треба да се извршат во рок 45 дена по првичното чисте-
ње и дезинфекција, и доколку се применети и мерки за 
дезинсекција на заразените одгледувалишта. 

(6) По исклучок од став (1) точка 8) и ставовите (2) 
и (5) од овој член, утврдените рокови за испитување од 
40- и 45-дена можат да бидат намалени на 30 дена до-
колку, согласно дијагностичкиот прирачник, е спрове-
дено интензивно земење и испитување на мостри со 
кое е овозможено исклучување на присуството на 
африканска чума кај свињите на одгледувалиште каде 
се спроведуваат мерките. 

 
Член 11 

Мерки кои треба да се превземат во зона под надзор 
 
(1) Во зоната под надзор се спроведуваат следните 

мерки: 
1) попис на сите одгледувалишта на свињи; 
2) забрана за движење и превоз на свињите по пати-

шта, со исклучок на патиштата на одгледувалиштата. 
Забраната не се однесува на транзит на свињи по коп-
нен пат или железница без запирање и истовар и дви-
жење на свињи за колење кои доаѓаат надвор од зоната 
под надзор, а се пренесуваат до кланица во истата зона 
за да бидат веднаш заклани. По исклучок официјални-
от ветеринар може да дозволи движење и превоз на 
свињите по патишта, со исклучок на патишта на одгле-
дувалиштата; 

3) чистење, дезинфекција и третман во согласност 
со упатствата и постапките од член 12 на овој правил-
ник на камионите, другите возила и опремата, кои се 
употребени за превоз на свињи, други домашни живот-
ни или материјали кои можат да бидат контаминирани; 

4) забрана за излез од зоната на камиони или возила 
кои биле користени за превоз на свињи без претходно 
чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од офици-
јален ветеринар;  

5) забрана за влез и излез од одгледувалиштето на 
други домашни животни во текот на првите седум дена 
по формирањето на зоната под надзор без предходно 
одобрување од официјален ветеринар; 

6) пријавување во најкраток можен рок на сите уги-
нати или заболени свињи на одгледувалиштето до офи-
цијалниот ветеринар, и спроведување на испитување 
во согласност со постапките наведени во дијагностич-
киот прирачник; 

7) забрана за движење на свињите од одгледували-
штата каде се чуваат најмалку 30 дена по завршување-
то на првичното чистење и дезинфекција, а доколку е 
потребно и дезинсекција, на заразеното одгледували-
ште. Доколку се исполнети одредбите од член 10 став 
(3) на овој правилник може да се дозволи движење на 
свињите од одгледувалиштето директно до: 

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона или зоната под надзор каде истите 
треба веднаш да бидат заклани; 

б) објект за преработка или соодветно место каде 
свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, 
а нивните трупови третирани под официјален надзор 
или 

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона или зоната под надзор. 

8) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони 
од свињи од огледувалиште сместено во зоната под 
надзор и 

9) сите лица при влез и излез од одгледувалиштето 
на свињи треба да превземат соодветни хигиенски мер-
ки за да се намали ризикот на ширење на вирусот на 
африканска чума кај свињите. 

(2) Во случај кога забраните наведени во став (1) на 
овој член продолжат да се применуаат повеќе од 40 де-
на заради појава на нови жаришта или заради благосо-
стојба на животните или некои други состојби настана-
ти при чувањето на свињите, и доколку официјалниот 
ветеринар дозволил движење согласно член 10 став (3) 
на овој правилник може да се одобри движење на сви-
њите од одгледувалиште во зоната под надзор по бара-
ње на сопственикот директно до: 

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во 
заштитната зона или зона под надзор за да бидат вед-
наш заклани; 

2) објект за преработка или соодветно место каде сви-
њите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, а 
нивните трупови преработени под официјален надзор или 

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоци-
рани во заштитната зона или зоната под надзор. 

(3) Мерките во зона под надзор се применуваат се 
додека: 

1) не се изврши чистење и дезинфекција, и доколку е 
потребно дезинсекција, на заразените одгледувалишта; 

2) не се извреши клинички преглед и лаборатори-
ско испитување на свињите во сите одгледувалишта 
согласно со дијагностичкиот прирачник заради откри-
вање на можно присуство на вирусот на африканска 
чума кај свињите.  

(4) Испитувањата направени во став (3) точка 2) на 
овој правилник треба да се спроведат во рок од 40 дена 
по првичното чистење, дезинфекција и дезинсекција на 
заразените одгледувалишта. 

(5) По исклучок од став (1) точка 7) и ставовите (2) 
и (4) од овој член, периодот од 30 дена од став (1) точ-
ка 7) може да биде намален на 21 ден,и периодот од 40 
дена од ставовите (2) и (4), може да биде намален на 30 
и 20 дена, доколку согласно дијагностичкиот прирач-
ник е спроведено интензивно земење и испитување на 
мостри со кое е утврдено исклучување на присуството 
на африканска чума кај свињите на одгледувалиште ка-
де се спроведуваат мерките.  

Член 12 
Чистење, дезинфекција и третман со инсектициди 

 
(1) Дезинфекција треба да се врши со одобрени 

средства за дезинфекција и во пропишани концентра-
ции. 

(2) Чистењето, дезинфекцијата и дезинсекцијата се 
вршат под официјален надзор и во согласност со:  

- упатствата дадени од страна на официјалниот ве-
теринар и  

- начелата и постапките за чистење, дезинфекција и 
дезинсекција и третман дадени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

Член 13 
Повторно населување на одгледувалиштата 
на свињи по појавата на жариште на болеста 
 
(1) Повторно населување на свињи во одгледували-

штата од член 5 на овој правилник може да се направи 
најмалку 40 дена по чистењето и дезинфекцијата, а по 
потреба и дезинсекција и во согласност со ставовите 
(2), (3), (4) и (5) на овој член . 
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(2) При повторно населување на свињи на одгледу-
валиштето треба да се води сметка за типот на произ-
водството на одгледувалиштата и да бидат исполнети 
една од постапките дадени во ставовите (3) и (4) од 
овој член. 

(3) Во случај на одгледувалиште каде појавата на 
болеста не е поврзана со вектор, треба да се применува 
следното:  

1) во случај на отворени одгледувалишта на свињи, 
внесувањето на свињи може да отпочне со така нарече-
ни „контролни“ свињи кои биле претходно испитани и 
се негативни на присуство на антитела на вирусот на 
африканска чума кај свињите или доаѓаат од одгледу-
валишта во кои не се спроведуваат мерки на забрана 
заради африканска чума кај свињите. Четириесет и пет 
дена по внесување на одгледувалиштето се испитуваат 
на присуство на антитела согласно дијагностичкиот 
прирачник. Целосно повторно населување може да се 
спроведе доколку кај испитаните свињи не се пронајде-
ни антитела против вирусот на африканска чума кај 
свињите. Свињите не треба да се движат надвор од одг-
ледувалиштето пред добивање на негативен резултат 
од серолошкото испитување;  

2) во случај на сите останати типови на одгледува-
ње, повторно населување на свињите може да се спро-
веде согласно точка 1) од овој став или со целосно по-
вторно населување ако: 

а) сите свињи пристигнат на одгледувалиштето во 
период од 20 дена и доаѓаат од одгледувалишта кои не 
се под ограничувања заради присуство на африканска 
чума кај свињите, 

б) свињите со кои се врши повторно населување се 
серолошки испитани согласно дијагностичкиот при-
рачник. Земањето на мостри за серолошки испитувања 
се врши најмалку 45 дена по повторното населување на 
последната свиња и 

в) свињите не треба да се движат надвор од одгле-
дувалиштето пред добивање на негативен резултат од 
спроведеното серолошкото испитување. 

(4) Во случај на одгледувалиште каде појавата на 
болеста е поврзана со вектор, повторно внесување на 
свињи во одгледувалиштето се прави по шест години 
освен ако: 

1) успешно се спроведени активности под официја-
лен надзор за елиминирање на векторите од простории-
те и местата каде свињите треба да бидат чувани или 
можат да дојдат во контакт со вектор, или 

2) може да се докаже дека присуството на вектори 
не претставува голем ризик за пренесување на афри-
канска чума кај свињите. 

(5) Во случај од став (4) на овој член во одгледува-
лиштето се применуваат мерките од став (3) точка 1) 
на овој член и ниедна свиња не смее да го напушти 
одгледувалиштето по повторното населување до доби-
вање на негативни резултати од серолошките испиту-
вања на присуство на африканска чума кај свињи на 
мостри земени од свињи на одгледувалиштето, соглас-
но дијагностичкиот прирачник, најрано 60 дена по за-
вршувањето на повторното населување.  

(6) Врз основа на епидемиолошката состојба може 
да се направат исклучоци од одредбите на став (3) од 
овој член во случај кога појавата на болеста не е повр-
зана со вектори и поминале повеќе од шест месеци од 
завршното чистење и дезинфекција на одгледували-
штето. 

(7) Повторно населување со други видови на до-
машни животни покрај свињи на одгледувалиштата од 
член 5 на овој правилник се прави по предходно одо-
брување од официјален ветеринар, врз основа на ризи-
кот од ширење на болеста или појавувањето на векто-
рите кое може да настане со повторното населување.  

Член 14 
Мерки кои треба да се превземат во случај на сом-
неж и потврда на африканска чума кај свињите во  

кланица или средства за превоз 
 
(1) Во случај на појава на сомнеж на африканска 

чума кај свињите во кланица или средство за превоз, 
официјалниот ветеринар веднаш спроведува испитува-
ње за да го потврди или исклучи присуството на боле-
ста. Испитувањето се врши во согласност со постапка-
та наведена во дијагностичкиот прирачник. 

 (2) Во случај на појава на африканска чума кај сви-
њите во кланица или средство за превоз, се превземаат 
следните мерки: 

1) убивање без одлагање на сите приемчиви живот-
ни во кланицата или средството за превоз; 

2) нештетно отстранување или третирање на трупо-
вите, внатрешните органи и отпадот од заразени или 
контаминирани животни под официјален надзор; 

3) чистење, дезинфекција и дезинсекција на обје-
ктите, опремата и возилата под официјален надзор и во 
согласност со член 12 од овој правилник; 

4) спроведување на епидемиолошко испитување 
согласно член 8 на овој правилник; 

5) лабораториска постапка на идентификување на 
генетскиот тип на изолатот на вирусот на африканска 
чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот 
прирачник; 

6) примена на мерките од член 7 на овој правилник 
во одгледувалиштата од каде доаѓаат заразените свињи 
или трупови и во други контактни одгледувалишта. 
Мерките пропишани во член 5 став (1) на овој правил-
ник треба да се применат во одгледувалиштата на по-
текло на заразените свињи или трупови освен доколку 
не се направи исклучок врз основа на епидемиолошко-
то испитување и 

7) забрана за движење или внесување на животни 
во кланицата најмалку 24 часа по завршното чистење, 
дезинфекција и дезинсекција спроведена во согласност 
со член 12 на овој правилник. 

 
Член 15 

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомеж и по-
тврда на присуство на африканска чума кај диви свињи 

 
(1) По пријавување на сомнеж на присуство на 

африканска чума кај диви свињи, официјалниот вете-
ринар треба веднаш да ги превземе сите мерки за да го 
потврди или исклучи присуството на болеста, да ги ин-
формира сопствениците на свињи и ловците, да изврши 
испитување на диви свињи кои биле застрелани или 
пронајдени угинати вклучувајки и лабораториско испи-
тување. 

(2) По добивањето на потврдата за прв случај на 
присуство на африканска чума кај диви свињи, заради 
спречување на понатамошно ширење на болеста вед-
наш треба:  

1) да се формира експертска група составена од ве-
теринари, ловци, биолози за дива фауна и епидемиоло-
зи. Експертската група учествува во: 

а) проучување на епидемиолошката состојба и де-
финирање на областа каде е утврдена болеста, согласно 
член 16 став (3) точка 2) на овој правилник; 

б) предвидување на дополнителни мерки кои треба 
да се применат во заразеното подрачје покрај мерките 
од точките 2) и 3) на овој став, кои вклучуваат забрана 
за лов и забрана на прихрана на диви свињи; 

в) изготвување на план за сузбивање и искоренува-
ње на болеста во согласност со член 16 од овој правил-
ник и  

г) контрола за потврда на ефективноста на мерките 
превземени за сузбивање и искоренување на африкан-
ска чума кај свињите во областа каде е утврдена боле-
ста. 
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2) одгледувалиштата на свињи во областа каде е 
утврдена болеста треба да се стават под официјален 
надзор и да се спроведат следните мерки: 

а) спроведување и дневно ажурирање од страна на 
сопственикот на попис на сите категории на свињи на 
сите одгледувалишта кој се проверува од страна на 
официјалниот ветеринар. Во случај, на одгледувалишта 
на свињи на отворено, првиот попис може да се напра-
ви врз основа на слободна проценка; 

б) огранучување на сите свињи во одгледувалишта-
та во просториите каде живеат или на места каде мо-
жат да бидат изолирани од дивите свињи. Пристапот 
на дивите свињи до материјали кои подоцна може да 
дојдат во контакт со свињи од одгледувалиштето треба 
да биде оневозможен.  

в) забрана за влез и излез на свињи од одгледували-
штето освен ако не е дозволено од страна на официјал-
ниот ветеринар во случај на поволна епидемиолошка 
состојба;  

г) поставување на соодветни средства за дезинфекција 
и за дезинсекција на влезот и излезот од објектите каде се 
сместени свињите како и на самото одгледувалиште; 

д) примена на соодветни хигиенски мерки за сите 
лица кои доаѓаат во контакт со диви свињи, за да се на-
мали ризикот од ширење на вирусот на африканска чу-
ма кај свињите. Овие мерки можат да вклучат времена 
забрана за влез на одгледувалиштата на лица кои биле 
во контакт со диви свињи; 

ѓ) тестирање на сите угинати или заболени свињи 
во одгледувалиштето за присуство на африканска чума 
кај свињите, 

е) забрана за внес во одгледувалиштето на делови од 
дива свиња, кои се застрелани или се најдени угинати, 
како и материјал и опрема која може да биде контамини-
рана со вирусот на африканска чума кај свињите; и 

ж) забрана за движење и пуштање во промет на сви-
њи, нивно семе, ембриони и јајце клетки од областа ка-
де е утврдена болеста. 

3) да се прегледаат сите застрелани или угинати ди-
ви свињи во областа каде е утврдена болеста и да се из-
врши испитување на африканска чума кај свињите во 
согласност со дијагностичкиот прирачник. Дивите сви-
њи и месото од диви свињи од ловишта каде се врши 
мониторингот не треба да се ставаат во промет без 
претходно лабораториско испитување. Труповите на 
сите животни кои се позитивни на африканска чума кај 
свињите нештетно се отстрануваат или се третираат 
под официјален надзор. Доколку резултатите од тести-
рањето се негативни на африканска чума кај свињите, 
дивите свињи и месото од диви свињи од ловишта каде 
се врши мониторингот може да се користат за човечка 
исхрана. Деловите кои не се наменети за исхрана на лу-
ѓето нештетно се отстрануваат или се третираат под 
официјален надзор и 

4) да се изврши лабораториско испитување за иден-
тификување на генетскиот тип на изолат на вирусот на 
африканска чума кај свињите во согласност со дијагно-
стичкиот прирачник.  

(3) Доколку африканска чума кај диви свињи се по-
јави на територија која граничи со соседна држава, 
Агенцијата го информира и остварува соработка со 
надлежниот орган од соседната држава за спроведува-
ње на мерките. 

 
Член 16 

План за сузбивање и искоренување на африканската 
чума кај свињите во популацијата на диви свињи 

 
(1) Покрај мерките пропишани во член 15 од овој 

правилник, Агенцијата во рок од 90 дена од потврдата 
на прв случај на африканска чума кај диви свињи треба 
да изготви план на мерки и активности за сузбивање и 
искоренување на болеста во областа каде е утврдена 
болеста и мерки кои ќе се применуваат на одгледували-
штата во таа област.  

(2) Планот од став (1) на овој член може дополни-
телно да се менува во зависност од промените на тере-
нот и развојот на болеста.  

(3) Планот од став (1) на овој член треба да содржи 
податоци за: 

1) резултатите од епидемиолошкото испитување и 
контролите спроведени согласно член 15 на овој пра-
вилник и географската распространетост на болеста; 

2) одредување на област каде е утврдена болеста 
при што треба да се земат во предвид:  

а) резултатите од спроведеното епидемиолошкото 
испитување и географската распространетост на боле-
ста, 

б) популацијата на диви свињи во таа област и 
в) постоењето на поголеми природни или вештачки 

бариери за движење на дивите свињи; 
3) организацијата и соработката на билози, ловци, 

ловечки друштва, службите за заштита на дивите жи-
вотни и ветеринарните служби (здравствена заштита на 
животните и ветеринарно јавно здравство); 

4) начинот на спроведување на информативна кам-
пања за подигање на свеста кај ловците за мерките кои 
треба да се спроведат во рамките на планот за сузбива-
ње и искоренување на болеста; 

5) утврдување на раширеноста на болеста кај попу-
лацијата на диви свињи, со испитување на застрелани 
свињи или пронајдени угинати, со лабораториско те-
стирање, вклучувајки и епидемиолошко испитување по 
старосни категории; 

6) правилата кои ловците треба да ги применуваат 
за да се спречи ширење на болеста; 

7) методите за отстранување на дивите свињи кои 
се најдени угинати или застрелани, а кои треба да содр-
жат: 

а) нештетно отстранување или третирање под офи-
цијален надзор или 

б) преглед од официјален ветеринар и лаборатори-
ско испитување во согласност со дијагоностичкиот 
прирачник. Труповите на сите животни кои се позитив-
ни на африканска чума кај свињите треба да бидат не-
штетно отстранети под официјален надзор. Доколку 
резултатите од тестирањето се негативни на африкан-
ска чума кај свињите, дивите свињи и месото од диви 
свињи од ловишта каде се врши мониторинг може да 
се користат за човечка исхрана. Деловите кои не се на-
менети за исхрана на луѓето нештетно се отстрануваат 
или се третираат под официјален надзор; 

8) спроведување на епидемиолошко испитувања за 
секоја застрелана или најдена угината дива свиња. Епи-
демиолошкото испитување се спроведува врз основа на 
прашалник кој ги содржи следните податоци: 

а) географското подрачје каде животното било нај-
дено угинато или е застрелано, 

б) датумот на кој животното било најдено угинато 
или е застрелано, 

в) лицето кое го пронашло или застрерало животно-
то, 

г) старост и пол на свињата, 
д) доколку животното е застрелано, симптомите 

пред да биде застрелано, 
ѓ) доколку животното е пронајдено угинато: состој-

бата на трупот, 
е) лабораториските наоди, 
9) програми на надзор и превентивни мерки кои се 

применуваат на одгледувалиштата во и околу областа 
каде е утврдена болеста, и забрана за движење и става-
ње во промет на свињи, нивно семе, ембриони и јајце 
клетки од областа каде е утврдена болеста; 

10) други критериуми кои треба да бидат исполнети 
за повлекување на воведените мерки за сузбивање и 
искоренување на болеста во дефинирани области и за 
мерки кои се применуваат во одгледувалиштата во тие 
области; 
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11) воспоставување на систем со кој експертската 
група формирана во согласност со член 15 став (2) точ-
ка 1) на овој правилник може да врши редовна ревизија 
на резултатите од планот за сузбивање и искоренување 
на болеста и 

12) спроведување на мониторинг на болеста 12 ме-
сеци по последниот потврден случај на африканска чу-
ма кај диви свињи во областа каде е утврдена болеста 
која ги вклучува и мерките кои се веќе на сила во сог-
ласност со точките 5), 7) и 8) од овој став. 

(4) Извештај за епидемиолошката состојба во дефи-
нираната област и за резултатите од планот за ерадика-
ција се изготвува на секои шест месеци.  

(5) Директорот на Агенцијата согласно член 20 став 
(1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна3 може 
да примени и дополнителни мерки во планот од став 
(1) на овој член по спроведена постапка од страна на 
Европската Комисија со која Комисијата е овластена да 
постапува за работи кои се однесуваат на ветеринарно-
то здравство.  

Член 17 
Мерки кои треба да се превземат за превенција на ши-
рењето на вирусот на африканска чума кај свињите  

преку вектори 
  
(1) Во случај кога постои можност или сомневање, 

на присуство на вектори во објект каде е потврдено 
присуството на африканска чума кај свињите, треба : 

1) да се изврши физички проверка за присуство на 
вектори во објектот и околината каде што е потврдена 
болеста. По потреба се врши заловување на вектори во 
согласност со Прилог 3 кој е составен дел на овој пра-
вилник, 

2) да се направат лабораториски испитувања за да 
се потврди или исклучи присуството на вирусот на 
африканска чума кај свињите во векторите, 

3) да се воспостават соодветни мерки за монито-
ринг, проверка и контрола во објектот и во околината 
на објектот и 

4) онаму каде контролата на векторите не е пра-
ктична, свињите и другите домашни животни да не се 
држат во објектот најмалку следните шест години. 

(2) Директорот на Агенцијата согласно член 20 став 
(1) алинеја 12 од Законот за безбедност на храна3 по-
крај мерките од став (1) на овој член може да нареди 
примена на дополнителни мерки за следење и контрола 
на вектори и спречување на африканската чума кај сви-
њите по спроведена постапка од страна на Европската 
Комисија со која Комисијата е овластена да постапува 
за работи кои се однесуваат на ветеринарното здрав-
ство.  

Член 18 
Дијагностички постапки и услови за био-безбедност 

 
(1) Дијагностичките постапки и лабораториското 

испитување за откривање на присуство на африканска 
чума кај свињите го врши националната референтна 
лабораторија во согласност со дијагностичкиот прирач-
ник за африканска чума кај свињите. 

(2) Националната референтна лабораторија е одго-
ворна за применување на стандардите и дијагностички-
те методи во согласност со Прилог 4 кој е составен дел 
на овој правилник. Податоците за националната рефе-
рентна лабораторија се објавуваат на интернет страна-
та на Агенцијата.   

(3) Националната референтна лабораторија треба да 
остварува врски со другите референтни лаборатории.  

(4) За да се обезбедат соодветни гаранции за испол-
нување на био-безбедносни услови за заштита на 
здравјето на животните, вирусот на африканска чума 
кај свињи, неговиот геном и антигени и вакцини за 
истражување, дијагноза или производството треба да 
се манипулирани или да се користат само во места, ин-
ституции или лаборатории определени од Агенцијата. 

Член 19 
Употреба, производство и ставање во промет на 
вакцини против африканска чума кај свињи 
 
(1) Вакцинација против африканска чума кај сви-

њите е забранета. 
(2) Употребата, производството, складирањето, на-

бавката, дистрибуцијата и пуштањето во промет на 
вакцина против африканска чума кај свињи се врши 
под надзор на Агенцијата. 

 
Член 20 

План за итни мерки 
 
(1) Критериумите за изготвување и содржината на 

планот за итни мерки за сузбивање и искоренување на 
африканска чума кај свињи се врши согласно Законот 
за ветеринарно здравство . 

(2) Планот за итни мерки од став (1) на овој член 
треба да овозможи пристап до информации за институ-
ции, опрема, персонал и други соодветни средства не-
опходни за брзо и ефикасно сузбивање и искоренување 
на болест во случај на појава на жариште, фактори кои 
влијаат на ширењето на африканска чума кај свињи и 
густина на свињите. Планот за итни мерки треба да со-
држи јасни насоки за спроведување на мерките пропи-
шани со овој правилник. 

(3) Планот од став (1) на овој член треба да се реви-
дира секои пет години. Директорот на Агенцијата сог-
ласно член 20 став (1) алинеја 12 од Законот за безбед-
ност на храна3 може да го менува и надополнува пла-
нот за итни мерки за сузбивање и искоренување на 
африканската чума кај свињите по спроведена постап-
ка од страна на Европската Комисија со која Комисија-
та е овластена да постапува за работи кои се однесува-
ат на ветеринарното здравство. 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 21-2363/3      

5 јули 2012 година                 Директор,  
Скопје                Дејан Рунтевски, с.р. 
             
1 Законот за нус-производи од животинско потекло 

е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 на 
Европскиот парламент и на Советот од 3 октомври 
2002 година која ги пропишува здравствените барања 
за нус-производи од животинско потекло кои не се на-
менети за исхрана на луѓе, бр. 32002R1774; 

2 Закон за идентификација и регистрација на живот-
ните е усогласен со Директивата на Советот 2008/71/EЗ 
од 15 јули 2008 година за идентификација и регистра-
ција на свињи, број 32008L0071; 

3 Законот за безбедност на храната е во согласно-
стусогласен со Директивата 2004/41/EЗ на Европскиот 
парламент и на Советот од 21 април 2004 за укинување 
на одредени директиви во врска со хигиената на храна-
та и здравствените услови за производство и пуштање 
во промет на определени производи од животинско по-
текло наменети за исхрана на луѓе и за изменување и 
дополнување на Директивите 89/662/ЕЕЗ и 92/118/ЕЕЗ 
и Одлука на Советот 95/408/ЕЗ, број 32004L0041; 

4 Членот 8 од Прaвилникот за начинот и постапката 
на пријавување на болести кои задолжително се прија-
вуваат и листа на болести кои задолжително се прија-
вуваат е усогласен со член 4 од Директивата на Сове-
тот 82/894/ЕЕЗ од 21 декември 1982 година за известу-
вање за болестите кај животните во рамките на Заедни-
цата, број 31982L0894. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2384. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство 
на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, 
на седницата одржана на 18.7.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје со 
седиште на ул. Скупи бб, Скопје, му се издава лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија во две фотоволтаични централи: 
Челси Солар  1 изградена на КП 1552 и Челси Солар 2 
изградена на КП 1546/1, двете во Општина Пехчево, 
КО Пехчево, м.в. Чуката. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

      
УП1 Бр. 08-99/12  

18 јули 2012 година           Претседател,  
   Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на еле-

ктрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје со се-
диште на ул. Скупи бб, Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
ХХ.ХХ.20ХХ година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 93.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6749887 
 
7. Единствен даночен број – 4057011514843  

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во две фотоволтаични централи: Челси Со-
лар  1 изградена на КП 1552 и Челси Солар  2 изграде-
на на КП 1546/1, двете во Општина Пехчево, КО Пех-
чево, м.в. Чуката. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те под кои носителот на лиценцата ќе ја врши енергет-
ската дејност производство на електрична енергија ка-
ко и неговото учество на пазарот на електрична енерги-
ја.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата, 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците, 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција, 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки.                                                                   

13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција 

Носителот на лиценцата е должен: 
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- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-
денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;  

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот.  

16. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.  

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
Податоци за два фотоволтаични системи приклучени 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа Челси Солар 1 лоцирана 

на КП 1552, Општина Пехчево, КО Пехчево, м.в. Чука-
та, ул. бр. 2, „Индустриска зона Пехчево“; 

 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
-   Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа,     

преку трансформатор 0,4/10 kV, ХХ  kVA и опрема за 
мерење обезбедени од ЕВН; 

 
3. Oпшти податоци: 
-   година на почеток на градба: 2012 год.; 
-   година на завршеток на градба: 2012 год.; 
-   година на почеток на работа: 2012 год;  
-   проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 30 години; 
-   зголемување на капацитетот, број на фотоволта-

ични модули и номинална моќност по години не е 
предвидена; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 208 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: поликристален модул 
CRANE модел CPV60M240; 
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- производител: Cvazar Уктаина; номинални пода-
тоци за фотоволтаичен систем: 

- максимални величини: моќност на модул 240 W, 
напон 29,1 V, струја 7,9 A; 

- вкупна моќност на ФВ генератор:  240 x 208 = 
49,92 kW 

- тип, производител и номинални податоци на бате-
рија: нема батериja 

- тип, производител и номинални на инверторот: 
- тип: инвертор Steca Grid 10000 3ph - три парчиња 

и инвертор Steca Grid 8000 3ph – две парчиња произво-
дител: СМА, Германија 

- номинални податоци за инверторите:  
- максимални величини:  
за тип Steca Grid 10000 3ph на DC/AC страна: моќ-

ност 10800 W /10300 W, напон од 350 до 845 V / од 320 
до 480 V, струја 32 A /15 A; за тип Steca Grid 8000 3ph 
на DC/AC страна: моќност 9250 W /8800 W, напон од 
350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 27 A /15 A;  

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 
1534 kWh/m2 на хоризонтална површина  

6. Очекувано производство на електрична енер-
гија: 59,749 MWh.  

1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа Челси Солар 2; 
     лоцирана на КП 1546/1, Општина Пехчево, КО 

Пехчево, м.в. Чуката, ул. бр. 2, „Индустриска зона Пех-
чево“;  

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа: 

- Приклучок на 10 kV дистрибутивна мрежа, преку 
трансформатор 0,4/10 kV, ХХ  kVA и опрема за мерење 
обезбедени од ЕВН;  

3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- година на почеток на работа: 2012 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 30 години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е пред-
видена;  

4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 208 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: поликристален модул 
CRANE модел CPV60M240; 

- производител: Cvazar Уктаина; номинални пода-
тоци за фотоволтаичен систем: 

- максимални величини: моќност на модул 240 W, 
напон 29,1 V, струја 7,9 A; 

- вкупна моќност на ФВ генератор:  240 x 208 = 
49,92 kW 

- тип, производител и номинални податоци на бате-
рија: нема батериja 

- тип, производител и номинални на инверторот: 
- тип: инвертор Steca Grid 10000 3ph - три парчиња 

и инвертор Steca Grid 8000 3ph – две парчиња произво-
дител: СМА, Германија 

- номинални податоци за инверторите:  
- максимални величини: за тип Steca Grid 10000 3ph 

на DC/AC страна: моќност 10800 W /10300 W, напон 
од 350 до 845 V / од 320 до 480 V, струја 32 A /15 A; за 
тип Steca Grid 8000 3ph на DC/AC страна: моќност 
9250 W /8800 W, напон од 350 до 845 V / од 320 до 480 
V, струја 27 A /15 A;  

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 
1534 kWh/m2 на хоризонтална површина 

 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 59,749 MWh. 

2385. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за трговија и услуги  ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на лиценца за трговија со еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 18.7.2012 
година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги  ПАН ИН-

ТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, со адреса на Бул. Октом-
вриска револуција бр. 4/1-3 Скопје, му сe издава лицен-
ца за вршење на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република  Македони-
ја“. 

 
УП1 Бр. 07-109/12  

18 јули 2012 година          Претседател,  
   Скопје                   Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, со адреса на Бул. 
Октомвриска револуција бр. 4/1-3 Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
18.7.2012 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
18.7.2022 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 96.10.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6737374 
          
8. Единствен даночен број - 4057011514169 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  
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Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енергија 
која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е дол-
жен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или 
дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во соглас-
ност со пазарните правила, мрежните правила за пренос 
на електрична енергија и мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија како и Правилата за доделу-
вање на прекуграничните преносни капацитети.  

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија   и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.        

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капа-

цитет и регулирани услуги во случаите кога врши преку-
гранични трансакции на електрична енергија за своите ку-
пувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за 
пренос на електрична енергија и мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија како и Правилата за 
доделување на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на електрич-
на енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдува-
ње, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-
ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 
кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи и 
општи акти на Република Македонија, а особено оние кои 
се однесуваат на вршење на дејноста трговија со еле-

ктрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото  работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со  резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи.  

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;   

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
согласно правилникот.  

16. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.  

17. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесува-
ње, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА  
НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2386. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за 
телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз 
со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу бр.15. 
Скопје и Друштво за телекомуникации и услуги КОМ-
БО 2003 ДОО увоз-извоз со седиште на ул. Тане Геор-
гиевски бб Куманово, а поднесено од НЕОТЕЛ ДОО, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 9.4.2012година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друш-

тво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-
извоз со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу 
бр.15. Скопје и Друштво за телекомуникации и услуги 
КОМБО  2003 ДОО увоз-извоз со седиште на ул. Тане 
Георгиевски бб Куманово по основ на зголемување на 
основна главнина на друштво  иако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 
има за последица значително спречување, ограничува-
ње или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-
зултат на создавање или зајакнување на доминантната 
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
    Уп. бр. 08-77 
9 април 2012 година        Претседател, 

  Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2387. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за 
телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз 
со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу бр.15. 
Скопје и Друштво за производство, трговија и услуги 
Фикаб ДОО увоз-извоз, со седиште на ул.Илинденска 
бр.215 Тетово, а поднесено од НЕОТЕЛ ДОО, Комиси-
јата за заштита на конкуренцијата на седница одржана 
на ден 9.4.2012 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друш-

тво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-
извоз со седиште на бул. Кузман Јосифовски – Питу 
бр.15. Скопје и Друштво за производство, трговија и 
услуги Фикаб ДОО увоз-извоз, со седиште на ул.Илин-
денска бр.215 Тетово по основ на стекнување на удел,  
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-

ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
    Уп. бр. 08-80 
9 април 2012 година        Претседател, 

  Скопје          Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2388. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11) постапувајќи по 
известувањето за концентрација помеѓу БЛИЗУ ДОО-
ЕЛ Скопје и АНИ КАБЕЛ-САТ ДООЕЛ Скопје, а под-
несено од БЛИЗУ ДООЕЛ Скопје преку управителот 
Кирил Трендафилов, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седница одржана на ден 23.1.2012 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друш-

тво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трго-
вија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДО-
ОЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета 
Македонска Бригада бб, Скопје и Друштво за трговија 
и услуги АНИ КАБЕЛ-САТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 
со регистрирано седиште на ул. Првомајска бр. 9-9 
Скопје, преку стекнување на дел од имотот во Друштво 
за трговија и услуги АНИ КАБЕЛ-САТ увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Скопје од страна на Друштво за телекомуникаци-
ски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкурен-
цијата, нема да има за последица значително спречува-
ње, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
     Уп. бр. 08-81 
23 јануари 2012 година        Претседател, 

  Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   
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2389. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Метинвест Б.В. 
(Metinvest B.V.), Холандија од една страна и Бранд-
фелд Фајненс Лтд.  (Brandfeld Finance Ltd., Кипар), 
Вернан Сервисис Лтд. (Vernan Services Ltd., Кипар), 
Ласартико Холдингс Лтд. (Lasartico Holdings Ltd., Ки-
пар), Странстен Холдингс Лтд. (Stransten Holdings Ltd., 
Кипар), Ројвер Инвестментс Лтд. (Royware Investments 
Ltd., Кипар), Ситлер Менаџмент Лтд. (Sitler 
Management Ltd., Кипар), Барленко Лтд. (Barlenco Ltd., 
Кипар) од друга страна, а поднесено од Метинвест Б.В. 
(Metinvest B.V.), Холандија, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 10.1.2012 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Метин-
вест Б.В. (Metinvest B.V.), со главно седиште на адреса 
Alexanderstraat 23, 2514 JM’s–Gravenhage, Холандија од 
една страна и Брандфелд Фајненс Лтд.  (Brandfeld Finance 
Ltd.) со седиште на 1 Poseidonos, Ledra Business Centre, 
Egkomi, P.C. 2406, Nicosia, Кипар, Вернан Сервисис Лтд. 
(Vernan Services Ltd.) со седиште на 15 Agiou Pavlou, 
Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1005, Nicosia, Кипар, Ла-
сартико Холдингс Лтд. (Lasartico Holdings Ltd.) со седи-
ште на 5 Skra Street, Agios Andreas, 1100, Nicosia, Кипар, 
Странстен Холдингс Лтд. (Stransten Holdings Ltd.) со се-
диште на 10 Doiranis Gekomi, P.C. 2400, Nicosia, Кипар, 
Ројвер Инвестментс Лтд. (Royware Investments Ltd.) седи-
ште на 33 Alasias, P.C. 3095, Limassol, Кипар, Ситлер Ме-
наџмент Лтд. (Sitler Management Ltd.) со седиште на 
Vasilissis Freiderikis, 20, El Grego House, Of. 104, P.C. 1066, 
Nicosia, Кипар, Барленко Лтд. (Barlenco Ltd.) со седиште 
на 4 Zinas Kanther Street, Limassol, Кипар од друга страна 
по основ на стекување на акции иако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 
има за последица значително спречување, ограничување 
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 
или на негов суштински дел, особено како резултат на 
создавање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за 
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300.     
   Уп. бр. 08-82 
10 јануари 2012 година        Претседател, 

  Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2390. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), Комисијата за за-
штита на конкуренцијата постапувајќи по известување-
то за планирано доделување на државна помош на 
Друштвото за производство и дистрибуција на топлин-
ска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, Уп.бр.10 
- 84 од 16.12.2011 година, поднесено од Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електоенергетскиот систем во државна сопстве-
ност Скопје, скратено АД МЕПСО, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седницата одржана на 
21.12.2011 година го донесе следното  

Р  Е Ш Е Н И Е 
 
Износот од XXXX денари како  разлика помеѓу 

просечната каматната стапка од XX на комерцијалните 
банки во Република Македонија за краткорочни креди-
ти за тековно работење за големи корисници и камат-
ната стапка од XX определна од Акционерското друш-
тво за пренос на електрична енергија и управување со 
електоенергетскиот систем во државна сопственост 
Скопје, скратено АД МЕПСО, ул. Орце Николов бб 
Скопје, како давател на државна помош на  наменски 
заем во износ од XXXXX денари, даден на Друштвото 
за производство и дистрибуција на топлинска енергија 
ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, ул. “Лондонска„ бб 
Скопје, како корисник на државната помош, а наменет 
за набавка на природен гас и мазут М1 кои ќе се кори-
стат како енергенси за производство на топлинска 
енергија во грејната сезона 2011/2012 година, претста-
вува хоризонтална државна помош доделена како на-
менски заем под поволни услови, согласно член 4  точ-
ка 14) и член 5 став 2 алинеа 4 од Законот за контрола 
на државната помош, наменета за  редовно и нормално 
извршување на законски обврски на Друштвото за про-
изводство и дистрибуција на топлинска енергија ТОП-
ЛИФИКАЦИЈА АД Скопје  во делот на обезбедување 
на јавни услуги за производство, дистрибуција и снаб-
дување со топлинска енергија во Градот Скопје - услу-
ги од општ економски интерес, согласно член 30 од 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош,  која се доделува како индивиду-
ална помош согласно член 4 став (1) точка 2) од Зако-
нот за контрола на државната помош, при што доделу-
вањето на истата е дозволено.    
   Уп. бр. 10-84 
21 декемрви 2011 година       Претседател, 

  Скопје           Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2391. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), Комисијата за за-
штита на конкуренцијата постапувајќи по известување-
то за планирано доделување на државна помош на 
Друштвото за производство и дистрибуција на топлин-
ска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, Уп.бр.10 
- 86 од 20.12.2011 година, поднесено од Акционерско 
друштво за производство на електрична енергија 
„ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА„ - во државна сопс-
твеност Скопје, скратено АД ЕЛЕМ, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седницата одржана на 
21.12.2011 година го донесе следното  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

 
Износот од XXXX денари како  разлика помеѓу 

просечната каматната стапка од XX на комерцијалните 
банки во Република Македонија за краткорочни креди-
ти за тековно работење за големи корисници и камат-
ната стапка од XX определна од Акционерско друштво 
за производство на електрична енергија „ЕЛЕКТРАНИ 
НА МАКЕДОНИЈА„ - во државна сопственост Скопје, 
скратено АД ЕЛЕМ, ул. 11 Октомври  бр.9, Скопје, ка-
ко давател на државна помош на  наменски заем во из-
нос од XXXX денари, даден на Друштвото за произ-
водство и дистрибуција на топлинска енергија ТОП-
ЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, ул. “Лондонска„ бб Скопје, 
како корисник на државната помош, а наменет за наба-
вка на природен гас и мазут М1 кои ќе се користат како 
енергенси за производство на топлинска енергија во 
грејната сезона 2011/2012 година, претставува хори-
зонтална државна помош доделена како наменски заем 
под поволни услови, согласно член 4  точка 14) и член 
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5 став 2 алинеа 4 од Законот за контрола на државната 
помош, наменета за  редовно и нормално извршување 
на законски обврски на Друштвото за производство и 
дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКА-
ЦИЈА АД Скопје  во делот на обезбедување на јавни 
услуги за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија во Градот Скопје - услуги од општ 
економски интерес, согласно член 30 од Уредбата за 
условите и постапката за доделување на хоризонтална 
помош,  која се доделува како индивидуална помош 
согласно член 4 став (1) точка 2) од Законот за контро-
ла на државната помош, при што доделувањето на 
истата е дозволено.   
     Уп. бр. 10-86 
21 декемрви 2011 година       Претседател, 

  Скопје          Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2392. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу физичко ли-
це Благој Механџиски од Скопје, од една страна и Тр-
говско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕ-
ГИН ДОО Скопје, од друга, а поднесено од физичко 
лице Благој Механџиски преку Адвокат Ерол Хасан од 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 7.2.2012 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу физич-

кото лице Благој Механџиски, со седиште на ул.Лерин-
ска бр.27Б, 1000 Скопје, Република Македонија, од ед-
на страна и Трговско друштво за внатрешен и надворе-
шен промет ЗЕГИН ДОО Скопје, со седиште на ул.На-
роден фронт бр.5/3-1, 1000 Скопје, Република Македо-
нија, од друга, по основ на купување на удели, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300.  
     Уп. бр. 08-87 
7 февруари 2012 година       Претседател, 

   Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2393. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по 
известувањето за планирано доделување на државна 
помош преку Програмата за имплементација на инду-
стриската политика во Република Македонија за 2012 
година УП.бр. 10-88 поднесено од Министерството за 
економија  на ден 15.2.2012 година, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата на седницата одржана на 
24.2.2012 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Програма-

та за имплементација на индустриската политика во 
Република Македонија за 2012 година под наслов На-
домест на дел од трошоците на деловните субјекти за 
зајакнување на капацитетите на човечки ресурси и за 
развој и имплементација на проекти за создавање на 
конкурентни производи во износ од 1.000.000,оо дена-
ри наменети за :  

- зголемување на продуктивноста, ефективноста и 
ефикасноста; 

- комерцијализација на нови производи (админи-
стративни трошоци за ставање на  производот во про-
мет-регистрација, пријавување на производ, лабрато-
рии, етикетирање, лого и сл; промотивни материјали и 
активности, освен учество на саемски манифестации); 

- воведување на СЕ ознака; 
- воведување на еколошко производство (зајакнува-

ње на капацитетите на човечки  ресурси и еколошко оз-
начување) и  

- комерцијализација на петентирани иновации 
(истражување на пазарот, промотивни активности и 
учество на домашни и меѓународни настани за инова-
ции) претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став 
(1) точка 14) од Законот за контрола на државната по-
мош и како шема на помош во смисла на член 4 став 
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната по-
мош ја доделува Министерството за економија, при 
што доделувањето на истата е дозволено како помош 
за иновативно советодавни услуги и за услуги за ино-
вативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка д) од 
Законот за контрола на државната помош и член 10 од 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 157/07). 

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Програма-
та за имплементација на индустриската политика во 
Република Македонија за 2012 година под наслов На-
домест на дел од трошоците на деловните субјекти за 
развој на пазарот во износ од 1.500.000,оо денари наме-
нети за: 

- истражување на пазари 
- развој на бренд 
- маркетинг стратегија и 
- прилагодување на барањата на внатрешниот ЕУ 

пазар и други меѓународни пазари (сертификат,етике-
та, пакување) претставува државна помош во смисла 
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош, која како хоризонтална помош во смисла на 
член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на др-
жавната помош и како шема на помош во смисла на 
член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на др-
жавната помош ја доделува Министерството за еконо-
мија, при што доделувањето на истата е дозволено како 
помош за иновативно советодавни услуги и за услуги 
за иновативна поддршка, согласно член 8 став (2) точка 
д) од Законот за контрола на државната помош и член 
10 од Уредбата за условите и постапката за доделување 
на хоризонтална помош (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 157/07). 

3. Мерката содржана во Дел II точка 3 од Програма-
та за имплементација на индустриската политика во 
Република Македонија за 2012 година под наслов На-
домест на дел од трошоците на деловните субјекти за 
технолошки развој во износ од 1.000.000,оо денари на-
менети за: 

- поддршка на развојот на делови од технолошка 
инфраструктура за набавка на мерни контролни уреди 
и инструменти и набавка на софтвер, кои се во функци-
ја за унапредување на производниот процес и 
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- зајакнување на капацитетите на човечки ресурси 
кај деловните субјекти за стручно оспособување и еду-
цирање на вработениот кадар со технолошки развој и 
за примена на воведени нови технологии во техноло-
шкиот процес претставува државна помош во смисла 
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош, која како хоризонтална помош во смисла на 
член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на др-
жавната помош и како шема на помош во смисла на 
член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на др-
жавната помош ја доделува Министерството за еконо-
мија, при што доделувањето на истата како помош за 
процесна и организациска иновација во услугите  не е 
дозволено затоа што интензитетот на помошта по дело-
вен субјект-корисник на помошта не е усогласен со ма-
ксимално дозволениот интензитет на помошта од член 
9 став (1) од Уредбата за условите и постапката за до-
делување на хоризонтална помош (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 157/07). 

 
     Уп. бр. 10-88 
24 февруари 2012 година        Претседател, 

   Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2394. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Отворено 
Акционерско Друштво “Силови машини – ЗТЛ, ЛМЗ, 
Електросила, Енергомашекспорт” од една страна и 
Отворено акционерско друштво ЕнергоМашинострои-
телниј Алијанс,од друга страна, а поднесено од Отво-
рено Акционерско Друштво “Силови машини – ЗТЛ, 
ЛМЗ, Електросила, Енергомашекспорт”, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
23.1.2012 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Отво-

рено Акционерско Друштво “Силови машини – ЗТЛ, 
ЛМЗ, Електросила, Енергомашекспорт”, со  седиште на 
3А Улица Ватутина, Санкт Петерсбург, 195009, Руска 
Федерација од една страна и Отворено акционерско 
друштво ЕнергоМашиностроителниј Алијанс, со седи-
ште на  22 Улица Ленина, Таганрог, Регион Ростов, 
347928, Руска Федерација,од друга, по основ на купо-
продажба на акции  иако потпаѓа под одредбите од За-
конот за заштита на конкуренцијата, нема да има за 
последица значително спречување, ограничување или 
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 
или на негов суштински дел, особено како резултат на 
создавање или зајакнување на доминантната позиција 
на учесниците и е во согласност со одредбите на Зако-
нот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-
јата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
    Уп. бр. 08-89 
23 јануари 2012 година        Претседател, 

  Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   

2395. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по 
известувањето за планирано доделување на државна 
помош поднесено од Министерството за економија  на 
ден 2.2.2012 година, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седницата одржана на 7.2.2012 година го 
донесе следното   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Предлог - 

Програмата за поддршка и развој на кластерското здру-
жување во Република Македонија под наслов Изготву-
вање на Атлас за кластерите во износ од 1.000.000,00 
денари не претставува државна помош. 

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Предлог-
Програмата за поддршка и развој на кластерското здру-
жување во Република Македонија под наслов Поддр-
шка на проекти од кластерските здруженија во износ 
од 1.500.000,00 денари претставува помош од мало зна-
чење (de minimis), во смисла на член 4 став (1) точка 4) 
од Законот за контрола на државната помош и член 4 
од  Уредбата за условите и постапката за деделување 
на помош од мало значење(de minimis) и истата не 
претставува државна помош согласно член 9 став (1) 
од Законот за контрола на државната помош. 

 
     Уп. бр. 10-90 
7 февруари 2012 година         Претседател, 

    Скопје           Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2396. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за 
производство, трговија и услуги Орка Холдинг АД 
Скопје од една страна и Трговско друштво за новинско 
издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧ-
КИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, Издаваштво КРУГ ДОО-
ЕЛ Скопје, Друштво за новинско издавачка дејност 
ОГЛЕДАЛО ДОО Скопје и Друштво за издаваштво 
ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје, од друга, а поднесено 
од Друштво за производство, трговија и услуги Орка 
Холдинг АД Скопје, преку Адвокат Татјана Поповски 
– Булоски, адвокат од Скопје, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата на седница одржана на ден 5.3.2012 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друш-

тво за производство, трговија и услуги Орка Холдинг 
АД Скопје, со  седиште на ул. “Скупи” бр.5А, 1000 
Скопје од една страна и Трговско друштво за новинско 
издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧ-
КИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.”Ску-
пи” б.б., 1000 Скопје, Република Македонија, Издаваш-
тво КРУГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.“11-ти 
Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Република Македиони-
ја, Друштво за новинско издавачка дејност ОГЛЕДА-
ЛО ДОО Скопје со седиште на ул. “11-ти Октомври” 
бр.25, 1000 Скопје, Република Македонија и Друштво 
за издаваштво ПЛАНЕТ ПРЕС ДООЕЛ Скопје со седи-
ште на ул. “11-ти Октомври” бр.25, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија, од друга, по основ на стекнување 
на удели,  иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
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ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот за за-
штита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300.  
   Уп. бр. 08-91 
5 март 2012 година         Претседател, 

  Скопје            Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2397. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита 

на конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за 
концентрација помеѓу Грин Груп Романија Холдингс Ли-
митед и РомГрин Универзал Лимитед, а поднесено од 
Грин Груп Романија Холдингс Лимитед, преку Адвокат-
ското друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана 
на ден 12.3.2012 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Грин 

Груп Романија Холдингс Лимитед, со главно  седиште 
на адреса 1 Seaton Place, St. Hilier, Jersey JE48YL, 
Channel Islands и РомГрин Универзал Лимитед со седи-
ште на 59-61 Acropolis ave., 3 floor, ap 301, 2012 Nicosia 
– Cyprus по основ на купопродажба на акции  иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкурен-
цијата, нема да има за последица значително спречува-
ње, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300.  
     Уп. бр. 08-93 
12 март 2012 година        Претседател, 

  Скопје           Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2398. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11) и член 212 став 
(1) од Законот за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 
51/11), a постапувајќи по известувањето за концентра-
ција помеѓу Жито Леб АД Охрид, со регистрирано се-
диште на ул. Живко Чинго бр. 2, Охрид и Жито Лукс 
АД Скопје со регистрирано седиште на бул. Македон-
ско Косовска Бригада бб, Скопје, а поднесено од Жито 
Леб АД Охрид, преку Генералниот Директор Бранко 
Ристески, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 16.5.2012 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Жито 

Леб АД Охрид, со регистрирано седиште на ул. Живко 
Чинго бр. 2, Охрид и Жито Лукс АД Скопје со реги-
стрирано седиште на бул. Македонско Косовска Брига-
да бб, Скопје, преку стекнување на имот во Жито Лукс 
АД Скопје од страна на Жито Леб АД Охрид, иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкурен-
цијата, нема да има за последица значително спречува-
ње, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
   Уп. бр. 08-95 
16 мај 2012 година         Претседател, 

  Скопје                 Благој Чурлинов, с.р.   
__________ 

2399. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11), a постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Фриесланд-
Кампина Интернационал Холдинг Б.В. од една страна 
и Акционерско Друштво Индустрија за Млеко и Млеч-
ни Производи ИМЛЕК Белград, Падинска Скела од 
друга страна, а поднесено од ФриесландКампина Ин-
тернационал Холдинг Б.В., Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 9.4.2012 го-
дина, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Фриес-

ландКампина Интернационал Холдинг Б.В. 
(FrieslandCampina Internacional Holding B.V.) со седи-
ште на Статионсплеин 4, 3818LE Амерсфоорт, Холан-
дија (Stationsplein 4, 3818LE Amersfoort, Holand) и Ак-
ционерско Друштво Индустрија за Млеко и Млечни 
Производи “Имлек” Белград, Падинска Скела 
(Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda 
„Imlek“ Beograd, Padinska Skela), отворено акционерско 
друштво, со седиште на ул. Индустриска населба ББ., 
Падинска Скела, Белград, Република Србија 
(Industrisko naselje BB, Padinska Skela, Beograd, 
Republika Srpska) по основ на купопродажба на акции,  
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
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број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300.  
     Уп. бр. 08-96 
9 април 2012 година        Претседател, 

  Скопје          Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2400. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11) постапувајќи по 
известувањето за концентрација помеѓу Сханхи Хонгте 
Цоал Цхемицал Индустри  Цо., Лтд., со седиште на На-
илин село, Јиаоцхенг Коунти, Лвлианг Сити, Сханхи 
Провинце, Кина од една страна и СГЛ Токаи Царбон 
Хонг Конг Цо., Лимитед со седиште на 8/Ф, Глоуце-
стер Товер, Ландмарк, 15 Куеенс Роад Централ, Хонг 
Конг, од друга страна, преку Филип Рубен адвокат од  
Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 07.05.2012 година, го донесе 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Сханхи 

Хонгте Цоал Цхемицал Индустри  Цо., Лтд., (Shanxi 
Hongte Coal Chemical Industry Co., Ltd.), со седиште на 
Наилин село, Јиаоцхенг Коунти, Лвлианг Сити, Сханхи 
Провинце, Кина (Nailin Village, Jiaocheng Countz, Lyliang 
citz, Shanxi Province, China), од една страна и СГЛ Токаи 
Царбон Хонг Конг Цо., Лтд, (SGL Tokai Carbon Hong 
Kong Co., Ltd.) со седиште на 8/Ф, Глоуцестер Товер, 
Ландмарк, 15 Куеенс Роад Централ, Хонг Конг (8/F, 
Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road Central, 
Hong Kong), од друга страна по основ на купопродажба 
на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица зна-
чително спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или за-
јакнување на доминантната позиција на учесниците и е во 
согласност со одредбите на Законот за заштита на конку-
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300.  
   Уп. бр. 08-97 
7 мај 2012 година          Претседател, 

  Скопје                 Благој Чурлинов, с.р.   
__________ 

2401. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Аккор Холдинг Б.В 
и Ревентон Б.В, Холандија од една страна и Езпада АГ, 
Швајцарија од друга страна, а поднесено од Аккор 
Холдинг Б.В и Ревентон Б.В, Холандија, преку Прав-
ните застапници Марија Филиповска и Леонид Ристев 
од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 23.4.2012 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Аккор 

Холдинг Б.В, со главно  седиште на адреса Маарсман-
теег 4-Ц, НЛ-2311 ЕЕ Леиден, Кралство Холандија и 
Ревентон Б.В, со главно седиште на адреса Дорпсстра-
ат 1А, НЛ-1454 АК Ватерганг, Кралство Холандија од 
една страна и Езпада АГ, со главно седиште на адреса 
Баарерстрассе 135, 6300 Цуг, Швајцарија од друга 
страна, по основ на купопродажба на акции  иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкурен-
цијата, нема да има за последица значително спречува-
ње, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 
     
    Уп. бр. 08-98 
23 април 2012 година           Претседател, 

  Скопје           Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2402. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11) постапувајќи по 
известувањето за концентрација помеѓу Aeroports de 
Paris Management, со седиште на 291 Boulevard Raspail, 
75014 Paris, Франција од една страна и TAV 
Havalimanları Holding A.Ş. со седиште на Atatürk 
Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, Bakırköy, 
Истанбул Турција и TAV Yatırım Holding A.Ş. со седи-
ште на Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, 
Bakırköy, Истанбул Турција, од друга страна, a подне-
сено заеднички од Aeroports de Paris Management,Фран-
ција, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. Турција,  Akfen Holding 
A.Ş.Турција и  Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Тур-
ција преку Кристијан Поленак и Татјана Поповска Бу-
лоски адвокати од  Адвокатска канцеларија Поленак од 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 23.4.2012 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

Aeroports de Paris Management, со седиште на 291 
Boulevard Raspail, 75014 Paris, Франција од една страна 
и TAV Havalimanları Holding A.Ş. со седиште на 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy, 
Bakırköy, Истанбул Турција и TAV Yatırım Holding 
A.Ş. со седиште на Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali Yeşilköy, Bakırköy, Истанбул Турција, од 
друга страна по основ на купопродажба на акции иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 



 Стр. 32 - Бр. 91                                                                                          20 јули  2012 
 
 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
   Уп. бр. 08-99 
23 април 2012 година        Претседател, 

  Скопје           Чедомир Краљевски, с.р.   
__________ 

2403. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11) и член 212 став 
(1) од Законот за општата управна постапка („Службен 
Весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 
51/11), a постапувајќи по известувањето за концентра-
ција помеѓу Халк Банка АД Скопје, со регистрирано 
седиште на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје и 
Зираат Банка АД Скопје со регистрирано седиште на 
ул. Железничка бр. 8, Скопје, а поднесено од Халк Бан-
ка АД Скопје и Зираат Банка АД Скопје, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 
23.5.2012 година, го донесе следното 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Халк 

Банка АД Скопје, со регистрирано седиште на ул. Ми-
то Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје и Зираат Банка АД 
Скопје со регистрирано седиште на ул. Железничка бр. 
8, Скопје, преку спојување односно присоединување на 
Зираат Банка АД Скопје кон Халк Банка АД Скопје, 
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
   Уп. бр. 08-100 
23 мај 2012 година           Претседател, 

  Скопје                Благој Чурлинов, с.р.   

www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
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