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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3831. 
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната  

О Д Л У К А 
        

I 
на МАКЕДОНСКИОТ ПЕН ЦЕНТАР 
се доделува признанието  
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
за постигнатите резултати во својата долгогодишна деј-

ност како самостојно и автономно здружение на писатели 
од Република Македонија и член на Светската асоцијација 
на писатели-ПЕН со што даде значаен придонес за збогату-
вање на македонските културни вредности и афирмација на 
македонската книжевност, литература и култура во светот.  

II 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

  
Бр. 10-2089/1             Претседател 

14 декември 2012 година     на Република Македонија,      
      Скопје               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

3832. 
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 3 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни 
работи донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  ОБ-
РАСЦИТЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА 
ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ, КАКО И НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ (∗) 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрасци-
те на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно во-
зење, како и начинот и постапката за нивно издавање 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.101/12), 
во член 3 став 2 во алинејата 4 зборовите „потврдата за 
сообразност или на согласноста за регистрација“ се заме-
нуваат со зборовите „ЕУ потврда за сообразност (СОС)“. 

 
Член 2 

Во член 5 став 2 по алинејата 14 се додава нова али-
неја 15, која гласи: 

„(2А) датум на првата регистрација во Република 
Македонија;“. 

 
Член 3 

Во член 10 во ставот 1 зборовите „или до овластено 
правно лице за регистрација на возила“, се бришат. 

                            
∗ Со овој Правилник се врши усогласување со Директива 
бр.1999/37/ЕС на Советот од 29.04.1999 година CELEX бр. 
31999L0037 за документи за регистрација на возила; Директива 
бр.2003/127/ЕС на Комисијата од 23.12.2003 година CELEX бр. 
32003L0127 година за изменување на Директива на советот 
1999/37/ЕЗ за сообраќајни дозволи за возила и Директива бр. 
2006/103/EC на Советот од 20 ноември 2006 година CELEX бр. 
32006L0103 за приспособување на некои Директиви од областа 
на транспортната политика, поради присоединувањето на Бугари-
ја и Романија. 

Член 4 
Во член 14 во ставот 2 по зборот „Министерството“ 

запирката и зборовите „правното лице за регистрација 
на возила“ се бришат. 

 
Член 5 

Во членот 19 зборот „јануари“ се заменува со збо-
рот „март“. 

 
Член 6 

Обрасците број 1, 2, 3 и 4 се заменуваат со нови 
Обрасци број 1, 2, 3 и 4 кои се дадени во прилог и се 
составен дел на овој правилник. 

 
Член  7 

Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 
2013 година. 

 
Бр. 12.1-70681/1 Министер 

29 ноември  2012 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3833. 
Врз основа на член 59 став (3) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Аген-
цијата за храна и ветеринарство донесe  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МА-
ТЕРИЈАЛИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ШТО ДОАЃААТ 

ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА (∗) 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат: 
- општите барањата за безбедност на производите и 

материјалите што доаѓаат во контакт со храната, 
- групите на материјалите што доаѓаат во контакт 

со храната, 
- посебните барања за безбедност што треба да ги 

исполнуваат специфичните групи на материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната,  

- процедурите за авторизација на супстанции или 
групи на супстанции кои се користат за производство 
на материјали и производи што доаѓаат во контакт со 
храната; и 

- правилата на добрата производна пракса за произ-
водство на сите групи материјали и производи што до-
аѓаат во контакт со храната и за комбинации од овие 
материјали и производи или рециклирани материјали и 
производи употребени во овие материјали и производи. 

 
Член 2 
Цел 

 
(1)Овoј правилник има за цел да обезбеди ефикасно 

функционирање на внатрешниот пазар во врска со пла-
сирање на пазарот на материјали и производи наменети 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со (*) Регулатива (ЕЗ) 
бр. 1935/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 
октомври 2004 година за материјалите и производите наменети да 
дојдат во кoнтакт со храна;  Регулатива (ЕЗ) бр. 2023/2006 на 
Европската комисија од 22 декември 2006 година за добра произ-
водна пракса за материјали и производи од пластика наменети да 
дојдат во контакт со храна и и  Регулатива (ЕЗ) бр.282/2008 од 27 
март 2008 годиназа рециклирани пластични материјали и предме-
ти одредени да стапат во контакт со храна и изменување на Регу-
латива (ЕЗ) бр. 2023/2006. 
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да дојдат директно или индиректно во контакт со хра-
на, при тоа овозможувајќи основа за обезбедување ви-
соко ниво на заштита на здравјето на луѓето и интере-
сите на потрошувачите.  

Член 3 
Опсег 

 
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат за 

материјалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храна (во понатамошниот текст материјали и произво-
ди), вклучувајќи и активни и интелигентни материјали 
и производи што доаѓаат во контакт со храна, кои во 
нивната крајна состојба: 

- се наменети да стапат во контакт со храна или 
- веќе се во контакт со храна и биле наменети за таа 

цел или 
- се очекува да стапат во контакт со храна или да ги 

пренесат своите состојки во храната под нормални или 
предвидливи услови на употреба. 

(2) Одредбите од овој правилник  кои се однесуваат 
на правилата за добра производна пракса  за сите групи 
на материјали и производи што доаѓаат во контакт со 
храната се применуваат во сите сектори и во сите фази 
на производство, преработка и дистрибуција на мате-
ријали и производи, освен на производството на почет-
ните супстанции. 

Член 4 
Исклучоци од примена 

 
(1) Одредбите од овој правилник не се применуваат  

за: 
- материјали и производи што се снабдени како ан-

тиквитети; 
- материјали за покривање или завиткување, како 

што се материјалите што ја покриваат кората на сире-
њето/кашкавалот, на подготвените месни производи 
или овошје, кои се дел од храната и може да се конзу-
мираат заедно со оваа храна и 

- поставена/монтирана опрема за јавно или приват-
но водоснабдување. 

 
Член 5 

Дефиниции 
 

 (1) Одделни изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1. „следливост“ е способноста да се пронајде и да се 
следи материјалот или производот низ сите етапи на 
производството и прометот; 

2.  „пласирање на пазарот“ е пласирањето на мате-
ријали и производи за продажни цели, вклучувајќи по-
нуда за продажба или која било друга форма на пренос, 
бесплатна или не, и самата продажба, дистрибуција и 
другите форми на пренос. 

3. „aктивни производи и материјали што доаѓаат во 
контакт со храната“ (во понатамошниот текст: активни 
производи и материјали) се производите и материјали-
те што се наменети да го продолжат рокот на употреба 
или да ја подобрат состојбата на пакуваната храна и со-
држат компоненти кои ослободуваат или апсорбираат 
супстанции во или од пакуваната храна или околината 
на храната.Тие се направени намерно да вклучуваат во 
себе состојки што ќе ослободат или апсорбираат суп-
станции во или од пакуваната храна или околината што 
ја опкружува храната. 

4. „интелигентни производи и материјали што доа-
ѓаат во контакт со храната“(во понатамошниот текст: 
интелигентни производи и материјали) се производите 
и материјалите кои ја следат состојбата на спакуваната 
храна и нејзината околина. 

5. „деловна зделка“ е секоја работа, било за профит 
или без, и било јавна или приватна што извршува која 
било од активностите во врска со која било етапа на 
производството, процесирањето и дистрибуцијата на 
материјали и производи; 

6. „деловен субјект“ се физички или правни лица, 
одговорни за обезбедување дека се исполнети барања-
та на овој правилник во рамките на деловната зделка 
под нивна контрола;  

7. „добра производна пракса“ се сите аспекти за 
обезбедување на квалитет кои гарантираат дека мате-
ријалите и производите се постојано произведени и 
контролирани за да гарантираат усогласеност со прави-
лата кои се применуваат за нив и со стандардите за 
квалитет, соодветно на нивната намена без да го загро-
зат здравјето на човекот или да предизвикаат непри-
фатлива промена во составот на храната или да предиз-
викаат намалување на органолептичките карактеристи-
ки на истата;  

8. „систем за обезбедување на квалитет“, е збир на 
организирани и документирани постапки со кои се га-
рантира дека  материјалите и производите поседуваат 
квалитет потребен за нивна усогласеност со правилата 
кои се применуваат за нив и стандарди за квалитет по-
требни за нивната предвидена употреба;  

9. „систем за контрола на квалитет“, е систематска 
примена на мерки, воспоставени во рамки на системот 
за гаранција на квалитет, кои гарантираат усогласува-
ње на почетните материјали и посредните и крајни ма-
теријали и производи со спецификација одредена во 
системот за гаранција на квалитет;  

10. „страна која не е во контакт со храна“, е повр-
шината на материјалот или производот, која не е ди-
ректно во контакт со храна;  

11. „страна која е во контакт со храна“, е површина-
та на материјалот или производот, која е директно во 
контакт со храна. 

 
Член  6 

Општи барања 
 

(1) Материјалите или производите, вклучувајќи 
активни и интелигентни материјали и производи, треба 
да се произведуваат во согласност со добрите произ-
водни пракси, така што, под нормални или предвидли-
ви услови на употреба, тие да не ги пренесуваат своите 
состојки на храната во количество што може: 

- да го загрози здравјето на луѓето или 
- да предизвика неприфатлива промена во составот 

на храната или 
- да предизвика влошување на органолептичките 

карактеристики на истата. 
(2) Означувањето, рекламирањето и презентирање-

то на материјал или производ  не треба потрошувачите 
да ги доведе во заблуда. 

 
Член 7 

Групи на материјали и производи  
(1) Групите на материјали и производи што можат 

да бидат опфатени со посебни барања и треба да ис-
полнат посебни барања за безбедност се: 

1. Активни и интелигентни материјали и производи 
2. Адхезиви 
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3. Керамика 
4. Плута 
5. Гума 
6. Стакло 
7. Јонизирачка смола 
8. Метали и легури 
9. Хартија  и картон 
10. Пластика 
11. Печатарски мастила 
12. Регенерирана целулоза 
13. Силикони 
14. Текстил 
15. Премази и заштитни слоеви 
16. Восоци  и 
17. Дрво. 
 

Член  8 
Посебни барања за активни и интелигентни  

материјали и производи 
 

(1) Активните материјали и производи може да пре-
дизвикаат промени во составот или органолептичките 
карактеристики на храната, доколку промените се усог-
ласени со прописите што се применуваат во однос на 
безбедноста на храната.  

 (2) Супстанциите што се намерно вметнати во 
активните материјали и производи се сметаат за состој-
ки согласно дефиницијата за состојка од Правилникот 
за начинот на означувањето на храната .( 1) 

(3) Активните материјали и производи не треба да 
предизвикаат промени во составот или во органолеп-
тичките карактеристики на храната, како што е прикри-
вање на расипливоста на храната, што може потрошу-
вачите да ги доведе во заблуда. 

(4) Интелигентните материјали и производи не тре-
ба да даваат информација за состојбата на храната што 
може да ги доведе во заблуда потрошувачите. 

(5) Активните и интелигентните материјали и про-
изводи кои веќе дошле во контакт со храната треба со-
одветно да се означат, за да овозможат потрошувачот 
да ги идентификува деловите што не се за јадење. 

(6) Активните и интелигентните материјали и про-
изводи треба соодветно да бидат означени на начин со 
кој се утврдува дека материјалите или производите се 
активни и/или интелигентни. 

 
Член 9 

Посебни барања за групи материјали и производи 
 

(1) За групите материјали и производи од член 7 на 
овој правилник и за комбинациите на тие материјали и 
производи или рециклирани материјали и производи 
употребени во производството на тие материјали и 
производи, се утврдуваат посебни барања.  

(2) Посебните барања од став 1 на овој член може 
да вклучуваат: 

- список на супстанции одобрени за употреба во 
производството на материјали и производи; 

- список/списоци на одобрени супстанции вметнати 
во активните или интелигентните материјали и произ-
води што доаѓаат во контакт со храна, или список/спи-
соци на активни или интелигентни материјали и произ-
води и, кога е потребно, посебни услови на употреба за 
овие супстанции и/или на материјалите и производите, 
во кои тие се вметнати. 

- стандарди на чистота за супстанциите одобрени за 
употреба во производството на материјали и произво-
ди; 

- посебни услови на употреба за суспстанциите одо-
брени за употреба во производството на материјали и 
производи и/или за материјалите и производите во кои 
се употребени; 

- посебни граници на миграцијата на одредени со-
стојки или групи состојки во или врз храната, притоа 
земајќи ги предвид другите можни извори на изложе-
ност на овие состојки; 

- целосна граница на миграција на состојките во 
или врз храната; 

- барања насочени кон заштита на човековото 
здравје против опасности што произлегуваат кога мате-
ријалите и производите доаѓаат во контакт со устата; 

- други правила за обезбедување на усогласеност со  
општите и посебните барања од членовите 6 и 8 од овој 
правилник ; 

- основни правила за проверка на усогласеноста со 
алинеите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој став; 

-  правила за земање примероци/мостри и методите 
на анализа за проверка на усогласеноста со посебните 
барања; 

- посебни барања за обезбедување на следливост на 
материјали и производи, вклучувајќи одредби за рокот 
на задржувањето на документи или одредби кои ја 
овозможуваат следливоста, и ако е потребно, и за от-
стапувања од барањата од член 20 на овој правилник ; 

- дополнителни барања за означување за активни и 
интелигентни материјали и производи; 

- посебни процедурални правила за приспособување, 
ако е потребно, на постапката, на која се упатува во чле-
новите 10, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник, или за 
нејзино доуредување за одобрување на одредени типови 
материјали и производи и/или процеси употребени во 
нивното производство, вклучувајќи каде што е потребно, 
постапка за индивидуално одобрување на супстанција, 
процес или материјал или производ преку одлука што се 
однесува на подносител на барање/апликација. 

(3) Во посебни барања се вклучуваат и одредбите 
со кои се утврдуваат процедуралните правила  и по-
стапки, кои и овозможуваат на  Агенцијата за храна и 
ветеринарство (во понатамошниот текст Агенција) да 
утврди и да води евиденција на  одобрени супстанции, 
машини за преработка, технолошки процеси, процеси 
на рециклирање или материјали или производи што до-
аѓаат во контакт со храната и  овозможуваат да врши 
мониторинг над истите. 

(4) Материјалите и производите опфатени со посеб-
ните барања од ставовите (1) и (2)  на овој член треба 
да бидат придружени со писмена изјава за усогласе-
ност, во која се наведува дека тие се во согласност со 
правилата применливи за нив. Усогласеноста се демон-
стрира со соодветна документација. По барање, доку-
ментацијата треба да е достапна и на располагање на 
Агенцијата. 

(5) Производителот или увозникот или добавувачот 
на материјалите и производите што доаѓаат во контакт 
со храната доставува изјава за усогласеност на образе-
цот кој е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 10 

Процедури за авторизација на супстанции или гру-
пи на супстанции кои се користат за производство 
на материјали и производи што доаѓаат во контакт 

со храната 
 
(1) Деловен субјект кој сака да пласира на пазарот 

во Република Македонија, да увезе или употребува во 
своето производство супстанции, машини за прерабо-
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тка, технолошки процеси, процеси на рециклирање, 
или материјали или производи што доаѓаат во контакт 
со храната треба да обезбедат авторизација, мислење 
или одобрение од Агенцијата за храна  и ветеринарство 
на Република Македонија, со цел да се утврди и води 
евиденција на  авторизирани, одобрени супстанции, 
машини за преработка, технолошки процеси, процеси 
на рециклирање или материјали или производи што до-
аѓаат во контакт со храната и да врши мониторинг над 
истите. 

(2) Авторизацијата, мислењето или одобрението се 
издава врз основа на барање. Барањето треба да ги со-
држи следните основни податоци за подносителот на 
барањето: 

- име на подносителот на барањето, 
- адреса на подносителот на барањето, 
- својство на подносителот на барањето (производи-

тел/увозник/преставник), 
- име на производителот, 
- адреса на производителот и 
- податоци за производот. 
(3) Во прилог на барањето треба да се приложат не-

кои од следните документи: 
- техничко досие што содржи информации, специ-

фицирани во насока за проценка за безбедноста на суп-
станцијата, технолошки процеси, или материјали или 
производи што доаѓаат во контакт со храната; 

- изјава за усогласеност со општите и посебните ба-
рања за безбедност пропишани во овој правилник и 
прописите за посебните барања за безбедност, 

- листа на земји во кои е одобрен материјалот или 
производот, 

- објавено мислење од ЕФСА, 
- листа во која супстанцијата е одобрена во ЕУ, 
- резултати од лабораториски анализи, 
- доказ за усогласеност од надлежното тело на зем-

јата производител, 
- мислење од релевантна научна установа, или 
- научни студии како доказ за наведените својства 

на производот, 
- резиме на техничкото досие и  
- доказ дека се покриени трошоците за постапката 

на издавање на мислење или одобрение. 
 (4) Директорот на Агенцијата за храна и ветери-

нарство, одлучува за авторизацијата, одобрението и 
мислењето од став 1 на овој член, по предлог на коми-
сијата која го разгледува барањето.  

 (5) По спроведувањето на постапката  секој произ-
вод за кој е издадена авторизација, мислење или е изда-
дено одобрение се внесува во евиденцијата на одобре-
ни супстанции, машини за преработка, технолошки 
процеси, процеси на рециклирање  или материјали или 
производи што доаѓаат во контакт со храната. 

 
Член 11 

Европската агенција за безбедност на храната 
(ЕФСА) 

 
(1) Европската агенција за безбедност на храната 

(во понатамошниот текст ЕФСА) учествува во постап-
ката за авторизација на нови супстанции, материјали 
или производи што доаѓаат во контакт со храната на 
тој начин што  дава мислење во однос на влијанието на 
супстанциите, материјалите или производите што доа-
ѓаат во контакт со храната врз здравјето на луѓето со 
нивното користење. 

Член 12 
Општи барања за одобрување/авторизација  

на  супстанции 
 

(1) Кога веќе е воспоставен односно донесен список 
на супстанции одобрени за употреба во производство-
то на материјали и производи и список на одобрени 
супстанции вметнати во активните или интелигентните 
материјали и производи што доаѓаат во контакт со хра-
на, секој деловен субјект што бара одобрување за суп-
станција која сè уште не е вклучена во тој список до-
ставува барање за авторизација на супстанции. 

(2) Супстанцијата ќе биде одобрена, само ако соод-
ветно и доволно се докаже дека кога ќе се употреби 
според условите што треба да се утврдат во посебните 
барања за крајниот материјал или производ ќе ги задо-
волува општите барања од член 6 и посебните барања 
од член 8 од овој правилник.  

Член 13 
Барање/апликација за одобрение/авторизација на 

нова супстанција 
 
(1) За добивање на  одобрението од член 12  став (1) 

на овој правилник, подносителот на барање до Агенци-
јата поднесува барање, придружено со следните доку-
менти:  

- името и адресата на подносителот на барањето, 
- техничко досие што содржи информација, специ-

фицирана во насоките за проценка за безбедноста на 
супстанција што се објавува од ЕФСА  и 

- резиме на техничкото досие. 
(2) Агенцијата го потврдува приемот на барањето и 

со допис заедно со барањето со целокупната докумен-
тација доставена од подносителот на барањето ја до-
ставува/поднесува до ЕФСА во рок од 14 дена од него-
виот прием. Во дописот се наведува датумот на прие-
мот на барањето и се известува ЕФСА за барањето без 
одложување. Барањето со целокупната документација 
и какви било дополнителни информации, добиени од 
подносителот на барањето, ги става на располагање на 
ЕФСА. 

(3) ЕФСА без одложување ги известува другите 
земји-членки и Комисијата за барањето и им ги става 
на располагање барањето и сите какви било дополни-
телни информации, добиени од подносителот на бара-
њето. 

 
Член 14 

Мислење на ЕФСА 
 

(1) ЕФСА дава свое мислење во рок од шест месеци 
од приемот на важечкото барање/ апликација за тоа да-
ли, под определените услови на употреба на материја-
лот или производот во кој се употребува, супстанцијата 
е усогласена со општите и посебните барања за безбед-
ност пропишани во  овој правилник.  

(2) ЕФСА може да го продолжи рокот од став (1) на 
овој правилник со максимално продолжување од шест 
месеци, но за ваков случај им дава објаснување за за-
доцнувањето на подносителот, на Комисијата и на зем-
јите-членки. 

(3) ЕФСА може, ако е потребно, да побара од под-
носителот на барањето во определен временски рок да 
ги дополни прилозите што ја придружуваат апликаци-
јата.  

(4) Во случај кога ЕФСА бара дополнителни ин-
формации, рокот од став (3) на овој член, се прекинува 
додека не се обезбеди таа информација. Рокот од став 
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(3) на овој член се прекинува до она време кое му се 
дозволува на подносителот на барањето да подготви 
усни или писмени објаснувања. 

(5) Со цел да го подготви своето мислење, ЕФСА, 
проверува дали информациите и документите, подне-
сени од подносителот на барањето се во согласност со 
член 13 од овој правилник, при што барањето ќе се 
смета за важечко и ќе се испитува дали супстанцијата е 
усогласена со општите и посебните барања пропишани 
во овој правилник.  

(6) Ако ЕФСА констатира дека барањето не е ва-
жечко го известува подносителот на барањето, Коми-
сијата и земјите-членки. 

(7) Мислењето со кое се одобрува користењето на 
проценетата супстанција треба да содржи: 

- назначување на супстанцијата, вклучувајќи ги неј-
зините спецификации; 

- препораките за кои било услови или ограничува-
ња за употребата на проценетата супстанција и/или ма-
теријалот или производот во кој е употребена;и 

- проценката за тоа дали предложениот аналитички 
метод е соодветен за наменетите контролни цели. 

(8) ЕФСА го доставува своето мислење до Комиси-
јата, до земјите-членки и до подносителот на барањето. 

(9) ЕФСА јавно го објавува мислењето, откако ќе ги 
отстрани информациите што се сметаат за доверливи.     

Член 15 
Одобрување од страна на Европската заедница 

 
(1) Одобрувањето на супстанција или супстанции 

од страна на Европската Комисија се остварува преку 
донесување на посебна мерка. Европската Комисија ќе 
подготви предлог за посебна мерка, за да ја одобри 
супстанцијата или супстанциите, проценети од ЕФСА 
и да ги специфицира или промени условите на нејзина-
та или нивната употреба. 

(2) Посебната мерка го зема предвид мислењето на 
ЕФСА, соодветните одредби на правото на Европската 
Унија битни за материјата што се разгледува. Таму ка-
де што посебната мерка не е во согласност со мислење-
то на ЕФСА, Европската Комисија, без одложување, го 
доставува објаснувањето за причините за разликите. 
Ако Европската Комисија нема намера да подготви по-
себна мерка по мислење за одобрување од ЕФСА, таа 
го известува подносителот на барањето без одложува-
ње и му доставува објаснување. 

 (3) По одобрувањето на супстанцијата, а во соглас-
ност со одредбите од овој правилник, секој деловен 
субјект што ја користи одобрената супстанција или ма-
теријали или производи што ја содржат одобрената 
супстанција се усогласува со кои било услови или 
ограничувања, кои се прилог или дел  на одобрување-
то. 

(4) Подносителот на барањето што ја употребува 
одобрената супстанција или материјали или производи 
што содржат одобрена супстанција веднаш ја известу-
ваат Европската Комисија за кои било нови научни или 
технички информации што можат да влијаат на про-
ценката на безбедност на одобрената супстанција во 
однос на човековото здравје. Ако е потребно, ЕФСА 
потоа ја ревидира проценката. 

 
Член 16 

Промена, укинување и повлекување на одобрување 
 
(1) Подносителот на барањето што ја употребува 

одобрената супстанција или материјали или производи 
што ја содржат одобрената супстанција може, во сог-

ласност со постапката утврдена во член 13 од овој пра-
вилник, да поднесе барање за промена на постоечкото 
одобрение. 

(2) Барањето од став(1) на овој член треба да е при-
дружено со следново: 

- упатување или врска со оригиналното барање; 
- техничко досие што ги содржи новите информа-

ции во согласност со насоките, од член 13 на овој пра-
вилник; и 

- ново целосно резиме на техничкото досие во стан-
дардизирана форма. 

(3) На сопствена иницијатива или по барање на зем-
ја-членка или на Европската Комисија, ЕФСА врши 
проценка за тоа дали мислењето или одобрувањето е сè 
уште во согласност со прописите од областа на безбед-
ност на материјалите што доаѓаат во контакт со храна-
та, во согласност со постапката, утврдена во член 14 од 
овој правилник. ЕФСА може, ако е потребно, да се 
консултира со подносителот на барањето. 

(4) Европската Комисија го разгледува мислењето 
на ЕФСА без одложување и подготвува посебна мерка 
што треба да се преземе. 

(5) Посебната мерка од став (4) на овој член за из-
менување на одобрувањето ги наведува потребните 
промени во условите на употреба и ограничувањата, 
ако има такви, што се во прилог на тоа одобрување. 

(6) Крајна посебна мерка за промена, укинување 
или повлекување на одобрувањето се донесува од стра-
на на Европската Комисија. 

 
Член 17 

Надлежен орган 
 
(1) Агенцијата ги определува името и адресата, ка-

ко и лицата за контакт од  Агенцијата одредени да би-
дат одговорни на територијата на Република Македо-
нија за добивање на барањето за одобрување.  

 
Член 18 

Административна ревизија 
 
(1) Секој акт што е донесен, или што не е успешно 

применет според мислењето дадено од ЕФСА, може да 
биде ревидиран од Европската Комисија на сопствена 
иницијатива или како одговор на барањето од земја-
членка или од кое било лице директно и индувидуално 
засегнато. 

(2) За таа цел, до Европската комисија се доставува 
барање во рок од два месеца од денот на кој засегната-
та страна дознала за актот или превидот што е во пра-
шање. 

Член 19 
Означување 

 
(1) Материјалите и производите што сè уште не 

дошле во контакт со храна кога се пласирани на паза-
рот се означуваат и придружуваат со: 

- зборовите „за контакт со храна“ или посебни ин-
дикациии за нивната употреба, како што се машината 
за кафе, винското шише, супената лажица или симбо-
лот даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој пра-
вилник; 

- посебни инструкции за безбедна и соодветна упо-
треба, кои ако тоа е потребно би можеле да бидат разг-
ледани; 

- името или трговското име и адресата на регистри-
раната канцеларија на производителот или трговецот, 
одговорен за пласирање на пазарот и 
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- соодветно означување или идентификација за да 
се обезбеди можност за следење на материјалот или 
производот, како што е опишано во член 20 на овој 
правилник. 

(2) Активните материјали и производи, што сè уште 
не дошле во контакт со храна кога се пласирани на па-
зарот, се придружуваат со информациите за дозволена-
та употреба или употреби и други релевантни инфор-
мации, како што се името и количеството на супстан-
циите ослободени од активната компонента, за да им се 
овозможи на деловните субјекти што ги користат овие 
материјали и производи да се усогласат со кои било 
други прописи кои  што се однесуваат на безбедноста 
на храната, вклучувајќи ги прописите за означување на 
храната. 

(3) Информациите, од став (1), алинеа 1 од овој 
член, нема да бидат задолжителни за сите производи 
што поради своите карактеристики се јасно наменети 
да дојдат во контакт со храна. 

(4) Информациите, потребни според ставовите (1) и 
(2) на овој член треба да се очигледни, јасно разбирли-
ви и неизбришливи. 

(5) Кога материјалите и производите се наоѓаат во 
малопродажба информациите на материјалите и произ-
водите што се бараат според став (1), алинеи 1, 2 и 3 на 
овој член треба да бидат на јазик што лесно го разбира-
ат потрошувачите. 

(6) Означувањето на материјалот или производот со 
кој се тргува во Република Македонија може да се 
определи тие карактеристики за означување да се наве-
дени на еден или повеќе јазици, согласно прописите за 
употреба на македонскиот јазик и јазиците на другите 
националности. Карактеристиките за означување мо-
жат да бидат наведени и на повеќе  јазици. 

(7) Во фазата на малопродажба, информациите, по-
требни според став 1 од овој член се прикажуваат на: 

- материјалите и производите или на нивното паку-
вање; 

- ознаките, закачени на материјалите и производите 
или на нивното пакување; или на 

- известување во непосредна близина на материја-
лите и производите и јасно видливи за купувачите; за 
информациите, споменати во став 1, алинеа 3 од овој 
член, сепак, само ако, од технички причини, тие ин-
формации или ознаката на која се наведени, не можат 
да се прикачат на материјалите или производите во фа-
зата на производство или во продажната фаза. 

(8) Во фазите на маркетинг освен во фазата на  ма-
лопродажба, информациите потребни според став (1) 
од овој член се прикажуваат на: 

- придружните документи; или на 
- ознаките или пакувањата; или на 
- самите материјали и производи. 
(9) Информациите наведени во став (1), алинеа 1, 2 

и 4 од овој член се ограничени на материјалите и про-
изводите што се усогласени со: 

- општите и посебните барања утврдени во члено-
вите 6 и 8 од овој правилник и 

- посебните барања од член 9  од овој правилник  
или со други прописи што се применуваат на овие ма-
теријали и производи. 

Член 20 
Следливост 

 
(1) Следливоста на материјалите и производите тре-

ба да се обезбеди во сите фази со цел да се олесни кон-
тролата, повлекувањето на небезбедните производи, да 
се обезбедат информации за потрошувачите и утврду-
вањето на  одговорноста. 

(2) Во зависност од технолошката изводливост, де-
ловните субјекти обезбедуваат системи и постапки за 
да овозможат идентификација на деловната зделка од 
кого и за кого се набавуваат материјали или производи, 
супстанции или производи опфатени со овој правилник 
и мерките за негово спроведување, употребени во нив-
ното производство. Овие информации се ставаат на 
располагање на барање  од  Агенцијата. 

(3) Материјалите и производите што се пласираат 
на пазарот треба да  можат да се идентификуваат со со-
одветен систем што овозможува способност за нивно 
следење преку означување или соодветна документа-
ција или информации. 

 
Член 21 

Заштитни мерки 
 

(1) Кога, како резултат на нови информации или по-
вторна проценка на постоечките информации, има це-
лосна основа за да донесе заклучок дека употребата на 
материјалот или производот го загрозуваат здравјето 
на луѓето, иако истиот е усогласен со посебните бара-
ња, може привремено да  се ограничи употребата на 
материјалот или производот. 

Член 22 
Достапност за јавноста 

 
(1) Барањата за одобрување, дополнителните ин-

формации од подносителите на молбите и мислењата 
на ЕФСА, иземајќи ги доверливите информации, се до-
стапни за јавноста, во согласност со одредбите од Зако-
нот за безбедност на храната. 

 
Член 23 

Доверливост 
 
(1) Подносителот на барањето може да посочи кои 

информации треба да се сметаат како доверливи, врз 
основа на тоа што нивното објавување може значител-
но да ја загрози неговата конкурентска позиција. Во та-
кви случаи треба да се даде соодветно оправдано 
образложение. 

(2) Не се сметаат за доверливи следните информа-
ции: 

- името и адресата на подносителот на барањето и 
хемиското име на супстанцијата; 

- информациите што се од директна важност за про-
ценката на безбедноста на супстанцијата; и 

- аналитичкиот метод или методи. 
(3) Агенцијата одредува, по консултација со подно-

сителот на барањето, кои информации треба да се чу-
ваат како доверливи и го известува подносителот на 
барањето  и ЕФСА за својата одлука. 

(4) Агенцијата ги презема сите потребни мерки за 
да обезбеди соодветна доверливост на информациите, 
добиени согласно овој правилник, освен информациите 
што мора да бидат достапни за јавноста со цел да се за-
штити човековото здравје. 



 Стр. 8 - Бр. 160                                                                                  17 декември 2012 
 

(5) Ако некој подносител на барање го повлече ба-
рањето Агенцијата ја почитува доверливоста на комер-
цијалните и индустриските информации што се доста-
вени, вклучувајќи ги и информациите од истражувања-
та и од развојот, како и информациите за кои Агенција-
та и подносителот на барањето не се согласуваат во од-
нос на нивната доверливост. 

 
Член 24 

Размена на постоечки податоци 
 
(1) Информациите наведени во барањето можат да 

се употребат во корист на друг подносител на барање-
то, под услов ЕФСА да смета дека супстанцијата е иста 
како и таа за која оригиналната барање била поднесена, 
вклучувајќи го степенот на чистота и природата на не-
чистотиите, и дека другиот подносител на барањето се 
согласил со оригиналниот подносител на барањето де-
ка таквите информации можат да се употребат. 

 
Член 25 

Правила за Добра производна пракса 
 

(1) Деталните правила за Добра производна пракса  
се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник  и истите се применуваат за соодветни поеди-
нечно наведени постапки според потребата. 

 
Член 26 

Усогласеност со добра производна пракса 
 

(1) Операторите со храна треба да гарантираат дека 
производните постапки се вршат во согласност со:  

- општите правила на Добра производна пракса  од 
членовите 27, 28 и 29 од овој правилник  и  

-  деталните правила за Добра производна пракса  
како што се утврдени во Прилог 2 од овој правилник.  

 
Член 27 

Систем за гаранција на квалитет 
 

(1) Деловниот субјект воспоставува, спроведува и 
обезбедува почитување на ефикасен и документиран 
систем за гаранција на квалитет, кој треба да: 

- ја има во предвид стручноста на персоналот, нив-
ното знаење и способности и организацијата на просто-
риите и опремата која е потребна да гарантира дека 
крајните материјали и производи се усогласени со пра-
вилата кои се применуваат за нив  и  

- се применува земајќи ги предвид големината на 
деловната активност која ја води деловниот субјект, та-
ка што да не претставува оптоварување за деловната 
активност.  

(2) Почетните материјали се избираат и се усогла-
суваат со претходно утврдени спецификации, кои га-
рантираат усогласеност на материјалот или производот 
со правилата кои се применуваат за него.   

(3) Различните процеси на системот се извршуваат 
во согласност со утврдените упатства и постапки, во 
рамки на воспоставениот систем за квалитет на опера-
торот. 

 
Член 28 

Систем за контрола на квалитет 
 

(1) Деловниот субјект воспоставува и одржува ефи-
касен систем за контрола на квалитетот. 

(2) Системот за контрола на квалитетот вклучува 
следење на спроведувањето и постигнувањето на цели-
те на Добра производна пракса  и утврдување коре-
ктивни мерки за секое недоследност на Добра произ-
водна пракса.  Корективните мерки се спроведуваат без 
одлагање и се евидентираат во документацијата на си-
стемот за контрола на квалитет. Корективните мерки  
треба да се достапни  на инспекторите за храна од 
Агенцијата при нивната контрола. 

 
Член 29 

Документација 
 
(1) Деловниот субјект изработува и чува соодветна 

документација во пишана или во електронска форма во 
однос на спецификациите, составот на производот и 
преработка кои се релевантни за усогласување и без-
бедност на крајниот материјал или на производот.   

(2)  Деловниот субјект изработува и чува соодветна 
документација во тврда или во електронска форма во 
однос на евиденцијата за различните извршени произ-
водни постапки  кои се релевантни за усогласување и 
безбедност на крајниот материјал или производ и во 
однос на резултатите од системот за контрола на ква-
литет. 

(3) Деловниот субјект ја става на  располагање до-
кументацијата на  инспекторите за храна од Агенцијата 
на нивно  барање. 

  
Член 30 

Преодни одредби 
 

(1) Материјалите и производите што се увезени и 
пласирани на пазарот пред донесувањето на овој пра-
вилник  може да се продаваат и употребуваат  сè доде-
ка залихите не се потрошат или најдоцна12 месеци по 
влегувањето во сила на овој правилник.  

 
Член 31 

(1) Одредбите од членовите 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 
и 24 ќе се применуваат од денот на пристапувањето на 
Република Македонија во Европската Унија. 

 
Член 32 

Завршни одредби 
 
(1) Со денот на влегување во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за производи и 
материјали што доаѓаат во контакт со храната („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 93/2010 го-
дина). 

 
Член 33 

(1) Одредбите од овој правилник престануваат да 
важат со денот на пристапувањето на Република Маке-
донија во членство во Европската Унија. 

 
Член 34 

Влегување во сила 
 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-3133/2  

26 октомври 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3834. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.12.2012 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 41,484 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 42,898 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 44,165 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 43,578 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 34,067 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 80,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 82,00 
  
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 71,50 

в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 60,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 41,722 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 22,067 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,923 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,398 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.12.2012 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-2363/1  

17 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

3835. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 10 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 4/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постап-
ката поведена по службена должност против Сојуз на 
возачи на Македонија, Здружение на возачи „Сотир 
Наумовски“ Битола, Здружение на возачи Берово, 
Здружение на возачи Валандово, Здружение на возачи 
Велес, Здружение на возачи Гостивар, Здружение на 
возачи Гевгелија, Здружение на возачи – Дебар, Здру-
жение на возачи Делчево,  Здружение на возачи Демир 
Хисар, Здружение на возачи Куманово, Здружение на 
возачи Кочани, Здружение на возачи Кавадарци, Здру-
жение на возачи Кичево, Здружение на возачи Кратово, 
Здружение на возачи Крива Планка, Здружение на во-
зачи Охрид, Здружение на возачи Неготино, Здруже-
ние на возачи Прилеп, Здружение на возачи Радовиш,  
Здружение на возачи Ресен, Здружение на возачи Стру-
га, Здружение на возачи – Струмица, Здружение на во-
зачи Свети Николе, Здружение на возачи Скопје, Здру-
жение на возачи Тетово и Здружение на возачи Штип, 
заради утврдување на постоење на забранета одлука на 
зздружение на претпријатија чија цел е спречување, 
ограничување или нарушување на конкуренцијата на 
пазарот за обезбедување на услугата технички преглед 
на моторни и приклучни возила на територијата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 
4.5.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека  
Сојуз на возачи на Македонија, бул. Св. Климент 

Охридски бр.58-б, Скопје,  
Здружение на возачи „Сотир Наумовски“ Битола 

ул. Иво Лола Рибар бб, Битола,  
Здружение на возачи Берово ул. Струмички пат бб, 

Берово,  
Здружение на возачи Валандово, ул.Првомајска бб, 

Валандово,   
Здружение на возачи Велес, ул. Моша Пијаде бр. 

13, Велес, 
Здружение на возачи Гостивар ул.Борис Кидрич бб, 

Гостивар, 
Здружение на возачи Гевгелија ул.7 Ноември бб, 

Гевгелија, 
Здружение на возачи – Дебар, ул. Анастасије  Илиќ 

бб, Дебар,  
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Здружение на возачи Делчево, бул. Македонија бб, 
Делчево,  

Здружение на возачи Демир Хисар, Битолска бб, 
Демир Хисар, 

Здружение на возачи Куманово ул. Железничка ста-
ница бр.4, Куманово,  

Здружение на возачи Кочани, ул.29 Ноември бр.111 
Кочани,  

Здружение на возачи Кавадарци ул. Шишка бб, Ка-
вадарци,  

Здружение на возачи Кичево ул. Магистрален пат 
бр.16, Кичево, 

Здружение на возачи Кратово, Нова станица за тех-
нички преглед бб, Кратово,  

Здружение на возачи Крива Планка, Маршал тито 
бб, Крива Паланка, 

Здружение на возачи Охрид ул.15 Кропус бр.292, 
Охрид,  

Здружение на возачи Неготино, ул. Индустриска 
бб, Неготино,  

Здружение на возачи Прилеп ул. Александар Маке-
донски бб, Прилеп, 

Здружение на возачи Радовиш, ул.Маршал Тито бр 
1, Радовиш,  

Здружение на возачи Ресен ул. Корчуланска бр.76, 
Ресен, 

Здружение на возачи Струга ул. Босна Путеви бб., 
Струга,  

Здружение на возачи – Струмица, ул. Климент 
Охридски бр.47 Струмица,  

Здружение на возачи Свети Николе ул. Кумановска 
бр.67, Свети Николе,  

Здружение на возачи Скопје, бул. Св. Климент 
Охридски  бр.58-б, Скопје,  

Здружение на возачи Тетово ул.Љупчо Божинов-
ски-Пиш бб, Тетово и 

Здружение на возачи Штип, ул. Железничка бр. 4, 
Штип 

Сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од За-
конот за заштита на конкуренцијата, на начин што пре-
ку одредбата од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот 
на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 
28.2.2002 година во која е утврдено дека Извршниот 
одбор како орган на Сојузот на возачи на Македонија 
донесува одлуки за висината на цената на технички 
преглед и преку одлуките за висината на цената за вр-
шење на технички преглед на моторните и приклучни 
возила: Одлука бр. 02-95/2 од 26.7.2005 година и Одлу-
ка бр. 02-96/6 од 11.7.2006, директно ги фиксирале про-
дажните цени на услугата –технички преглед на мотор-
ни и приклучни возила, со цел спречување, ограничу-
вање или нарушување на конкуренцијата на пазарот за 
обезбедување на услугата - технички преглед на мотор-
ни и приклучни возила на територијата на Република 
Македонија, што согласно член 7 став 1 од Законот за 
заштита на конкуренцијата е забрането. 

2. Времетраење на повредата од точка 1): 
- Здружението на возачи Прилеп учествувало во по-

вредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 
1.10.2008 година; 

- Здружението на возачи Скопје учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.1.2005 година до 
1.11.2008 година; 

- Здружението на возачи Кочани учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.1.2005 година до 
23.2.2010 година;  

- Здружението на возачи Кичево учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.1.2005 година до 
1.3.2010 година;  

- Здружението на возачи Велес и Здружението на 
возачи Свети Николе учествувале во повредата од точ-
ка 1) во периодот од 25.1.2005 година година до 
1.3.2010 година;  

- Здружението на возачи Битола и Здружението на 
возачи Демир Хисар учествувале во повредата од точка 
1)  во периодот од 26.7.2005 година до 10.3.2010 година;  

- Здружението на возачи Валандово, Здружението 
на возачи Гостивар, Здружението на возачи Куманово 
и Здружението на возачи Тетово учествувале во повре-
дата од точка 1)  во периодот од 25.1.2005 година годи-
на до 15.3.2010 година; 

- Здружението на возачи Кратово учествувало во 
повредата од точка 1)  во периодот од 25.1.2005 година 
до 23.3.2010 година и 

- Сојузот на возачи на Македонија, Здружението на 
возачи Берово, Здружението на возачи Гевгелија, Здру-
жението на возачи – Дебар, Здружението на возачи 
Делчево, Здружението на возачи Кавадарци, Здружени-
ето на возачи Крива Планка, Здружението на возачи 
Охрид, Здружението на возачи Неготино, Здружението 
на возачи Радовиш, Здружението на возачи Ресен, 
Здружението на возачи Струга, Здружението на возачи 
Струмица и Здружението на возачи Штип учествувале 
во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 го-
дина година до денот на донесување на ова решение. 

3. Се забранува понатамошна примена на одредбата 
од членот 24 став 1 алинеја 15 од Статутот на Сојузот 
на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.2.2002 годи-
на и Одлуката за висината на цената за вршење на тех-
нички преглед на моторните и приклучни возила бр. 
02-96/6 од 11.7.2006 година; 

4. Му се наложува на Сојузот на возачи на Македо-
нија да ја избрише одредбата од членот 24 став 1 али-
неа 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија 
бр.01-48/1 од 28.2.2002 година во рок од 30 дена од 
правосилноста на ова решение и да го достави измене-
тиот Статут до Комисијата за заштита на конкуренци-
јата во рок од 8 дена од денот на извршената измена. 

5. Му се наложува на Здружението на возачи Беро-
во, Здружението на возачи Гевгелија, Здружението на 
возачи – Дебар, Здружението на возачи Делчево, Здру-
жението на возачи Кавадарци, Здружението на возачи 
Крива Планка, Здружението на возачи Охрид, Здруже-
нието на возачи Неготино,  Здружението на возачи Ра-
довиш, Здружението на возачи Ресен, Здружението на 
возачи Струга, Здружението на возачи Струмица и 
Здружението на возачи Штип, самостојно да утврдат 
цени за вршење на технички преглед на моторните и 
приклучни возила, врз основа на трошковен принцип, 
во рок од 30 дена од правосилноста на ова решение и 
истите да ги достават до Комисијата за заштита на кон-
куренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утвр-
дување. 
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6. Непостапувањето по точка 3), 4) и 5) од диспози-
тивот на ова решение претставува прекршок согласно 
член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

 
Уп. бр. 08-93/46  

4 мај 2010 година     Претседател, 
Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3836. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 10 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 4/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постап-
ката поведена по службена должност против Друштво 
за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и про-
изводство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, 
Друштво за производство трговија услуги и авто школа 
ТТ(Дарко ТТ) увоз-извоз Струмица, Друштво за трго-
вија и услуги Тројка Три ДООЕЛ Струмица, Средно 
општинско училиште Никола Карев Струмица, Друш-
тво за производство услуги и обука, авто школа и трго-
вија на големо и мало увоз-извоз ДАЕЛ  ДООЕЛ Стру-
мица, Друштво за производство услуги и трговија на 
големо и мало уво-извоз ПАЉОШ ДООЕЛ, Струмица 
и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица  
со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица 
заради утврдување на постоење на забранет договор, 
одлука на здружение на претпријатија и/или договоре-
на практика чија цел е спречување, ограничување или 
нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбеду-
вање на услугата - обука на кандидати за полагање на 
возачки испит за ,,Б“ категорија во авто школа на тери-
торијата на општина Струмица, на седницата одржана 
на ден 12.11.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека  
Друштво за производство, трговија и услуги Орион 

увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Ленинова“ бр. 26 
Струмица, Друштво за услуги трговија и производство 
Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. „24-ти 
Октомври“ бр.43 Струмица, Друштво за производство 
трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, ул. Ленинова бр.1/1-4 Струмица и Трговско 
друштво за вработување на инвалидни лица  со авто 
школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица, ул. „Ле-
нинова“ бр.26 Струмица, учествувале во забранет дого-
вор и/или договорена практика на начин што што одлу-
ките и ценовниците кои ги донеле, а во кои се утврдени 
цените за обука на кандидати за полагање на возачки 
испит за ,,Б“ категорија во авто школа, претходно ме-
ѓусебно ги усогласиле со што  директно ги фиксирале 
продажните цени за услугата обука на кандидати за по-
лагање на возачки испит за ,,Б“ категорија во авто шко-

ла на територијата на општина Струмица со што стори-
ле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Времетраење на повредата од точка 1: 
Друштво за производство, трговија и услуги Орион 

увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трго-
вија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, Друштво за производство трговија услуги и 
авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Тргов-
ско друштво за вработување на инвалидни лица  со 
авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица 
учествувал во повредата од точка 1) во периодот од  од 
1.3.2006 година (кога за прв пат била договорена цена-
та за услугата обука на кандидати за полагање на во-
зачки испит  за ,,Б“ категорија во авто школа)  до денот 
на донесување на ова решение. 

4. Се забранува Друштво за производство, трговија 
и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друш-
тво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство тр-
говија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, и Трговско друштво за вработување на ин-
валидни лица  со авто школа и услуги Орион-НН ДОО-
ЕЛ Струмица да вршат натамошна примена на забране-
тите одлуки и ценовници со кои се утврдува цената на 
услугата обука на кандидати за полагање на возачки 
испит  за ,,Б“ категорија во авто школа. 

5. Се наложува на  Друштво за производство, трго-
вија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, 
Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производс-
тво трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-из-
воз Струмица, и Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДО-
ОЕЛ Струмица самостојно  да утврдат цени за обезбе-
дувње на услугата обука на кандидати за полагање на 
возачки испит  за ,,Б“ категорија во авто школа, врз ос-
нова на трошковен принцип, во рок од 30 дена од денот 
на доставување на ова решение и истите да ги достават 
до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 
8 дена од денот на нивното утврдување. 

6. Непостапувањето по ова решение претставува 
прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

7. Во постапката поведена по службена должност 
против Средно општинско училиште Никола Карев 
Струмица, со седиште на ул. Маршал Тито бб, Струми-
ца, против Друштво за производство услуги и обука, 
авто школа и трговија на големо и мало увоз-извоз ДА-
ЕЛ  ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ристо Ќур-
чиев“ бр. 3/3, Струмица и против Друштво за произ-
водство услуги и трговија на големо и мало уво-извоз 
ПАЉОШ ДООЕЛ, со седиште на ул. „Маршал Тито“ 
бр.170, Струмица и и Друштво за трговија и услуги 
Тројка Три ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Брат-
ство единство“ бр.29 Струмица, заради утврдување на 
постоење на забранет договор и/или договорена пра-
ктика чија цел е спречување, ограничување или нару-
шување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување 
на територијата на општина Струмица Комисијата за 
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заштита на конкуренцијата утврди дека истите не учес-
твувале во забранет договор и/или договорена практи-
ка при вршење на услугата обука на кандидати за пола-
гање на возачки испит за ,,Б“ категорија во авто школа. 

 
Уп. бр. 08-22/11  

12 ноември 2010 година Претседател, 
Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
3837. 

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 бр.136/11), а постапувај-
ќи по известувањето за концентрација помеѓу Де’ Лон-
ги С.п.А., Италија и Браун Бизнисот со апарати за до-
маќинство на Проктер & Гембл Компани, САД, а под-
несено од Де’ Лонги С.п.А., Италија, преку правните 
застапници Марија Филиповска и Леонид Ристев, адво-
кати од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренци-
јата на седница одржана на ден 19.6.2012 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Де’ 

Лонги С.п.А., со главно  седиште на адреса 47 Лодови-
ко Сеитз, 31100 Тревизо, Италија и Браун Бизнисот со 
апарати за домаќинство на Проктер & Гембл Компани, 
со главно седиште на адреса 1 Проктер & Гембл Плаза, 
Синсинати, Охајо 45202 САД, по основ на купување на 
имот иако потпаѓа под одредбите од Законот за зашти-
та на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната 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. 08-102  

19 јуни 2012 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
3838. 

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и 
член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10 и 
136/11), Комисијата за одлучување по прекршок при), 
Комисијата за одлучување по прекршок составена од 
Чедомир Краљевски- претседател, Благој Чурлинов и 
Насер Жарку-членови, постапувајќи во постапката по-
ведена по барање на  ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола,  про-
тив Јавно Претпријатие Комуналец Битола, заради 
утврдување на прекршок од член 59 став (1) точка 2) од 
Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата 
одржана на 14.8.2012 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Јавното Претпријатие Комуналец Битола, со се-

диште на ул.„16“ бб Битола, ХХХ, а застапувано од 
ХХХ, како претпријатие кое согласно член 10 став (1) 
точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата има 
доминантна позиција на пазарот на депонирање на ко-
мунален неопасен отпад од територијата на градот Би-
тола и од сите други места, кои согласно начелото на 
блискост од Законот за управување со отпад („Служ-
бен весник на РМ“ бр.68/04, 107/07 и 143/08), гравити-
раат кон градот Битола во однос на депонирањето на  
комунален неопасен отпад, бидејќи истото e единстве-
но претпријатие кое стопанисува со депонијата Мегле-
ци, како единствена депонија на наведениот географ-
ски пазар, во периодот од 12.11.2011 година до 
12.12.2011 година сторило  злоупотреба на доминант-
ната позиција во смисла на член 11 став (2) точка 6) од 
Законот за заштита на конкуренцијата на начин што на 
ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола со седиште на П.П.Његош 
бр. 131 Битола, како претпријатие кое врши собирање 
и транспорт на неопасен комунален отпад неоправдано 
одбил да му овозможи пристап на депонијата Меглен-
ци за соодветен надомест иако без ваквото истовреме-
но користење на депонијата Мегленци, ЕКО КЛУБ ДО-
ОЕЛ Битола, неможел да дејствува како конкурент на 
пазарот за собирање и транспорт на комунален отпад 
од територијата на градот Битола и од сите други ме-
ста, кои согласно начелото на блискост од Законот за 
управување со отпад, гравитираат кон градот Битола во 
однос на депонирањето на комунален отпад, што прет-
ставува прекршок од член 59 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова реше-
ние, на сторителот на прекршокот, Јавното претприја-
тие Комуналец Битола со седиште на ул.„16“ бб Бито-
ла, ЕМБС 4011244 и единствен даночен број 
4002979129456, а застапувано од Зоран Соклевски – 
ВД Директор, му се изрекува парична казна во износ 
120.000,oo денари што претставува ХХХ% од вредно-
ста на вкупниот годишен приход остварен во 2011 го-
дина како последна деловна година, за која Јавното 
Претпријатие Комуналец Битола има составена годиш-
на сметка. 

3. Паричната казна од точка 2) од ова решение сто-
рителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 
30 дена од денот на доставување  на истото на трансак-
циска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уп-
латна сметка:  840ххх07337 - глоби за сторени прекр-
шоци од областа во надлежност на Комисијата за за-
штита на конкуренцијата,  со приходна шифра 722139 
и програма 00, налогопримач - Министерство за фи-
нансии, банка на примач - НБРМ. Неплатената парична 
казна или ненавремено платената парична казна, ќе се 
наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршува-
њето на решението. 

 
ПП. Бр.09-3/13  

14 август 2012 година Претседател, 
Скопје Чедомир Краљевски, с.р. 
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3839. 
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), постапувајќи по 
известувањето за планирано доделување на државна 
помош, а во врска со Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година 
на Министерството за труд и социјална политика, Ко-
мисијата за заштита на конкуренцијата на седницата 
одржана на 19.6.2012 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Оперативниот план за активните програми и мер-

ки за вработување за 2012 - 2013 година на Министерс-
твото за труд и социјална политика претставува шема 
на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот 
за контрола на државната помош. 

2. Програмата за самовработување со која за 2012 
година ќе бидат опфатени 980 евидентирани неврабо-
тени лица во вкупен износ од 203.405.150,00 денари во 
2012 година од Буџетот на Министерството за труд и 
социјална политика и која ќе се реализира преку обука 
на заинтересираните невработени лица за осознавање 
на претприемништвото, изготвување на одржливи биз-
нис планови, помош при регистрација на сопствен биз-
нис и финансиска поддршка за започнување на бизни-
сот и/или финансиска поддршка за постојни бизниси 
на евидентирани невработени лица кои имаат искуство 
во вршење на дејноста, содржана во Оперативниот 
план за активните програми и мерки за вработување за 
2012 - 2013 година претставува  хоризонтална помош 
која се доделува за вработување во смисла на член 4 
став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната 
помош, како помош за отворање на нови работни места 
и за вработување  на лица што никогаш не биле врабо-
тени, лица кои се невработени или ќе станат невработе-
ни согласно  член 20 од Уредбата за условите и постап-
ката за доделување на хоризонтална помош (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр. 157/2007) при 
што  доделувањето на истата е дозволено под услов по-
мошта да се доделува согласно одредбите од глава IV 
од Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош . 

3. Програмата - Финансиска поддршка на правни 
субјекти (мали и средни претпријатија, занаетчии) за 
отворање на нови работни места со која за 2012 година 
ќе се опфатат 90 новоотворени работни места со лица 
од евиденцијата на невработени на Агенцијата за вра-
ботување на РМ пријавени најмалку 3 месеци, сметано 
од денот на јавниот оглас, во вкупен износ од 
8.280.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за 
активни програми и мерки за вработување и која ќе се 
реализира преку обезбедување дополнителна поддр-
шка во вид на материјали и/или опрема за отворање на 
нови работни места во мали и средни претпријатија и 
кај занаетчии, регистрирани најмалку 1 година сметано 
од денот на објавување на јавниот повик, содржана во 
Оперативниот план за активните програми и мерки за 
вработување за 2012 - 2013 година претставува  хори-

зонтална помош која се доделува за вработување во 
смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за кон-
трола на државната помош, како помош за отворање на 
нови работни места и за вработување  на лица што ни-
когаш не биле вработени, лица кои се невработени или 
ќе станат невработени согласно  член 20 од Уредбата 
за условите и постапката за доделување на хоризонтал-
на помош при што  доделувањето на истата е дозволе-
но под услов помошта да се доделува согласно одред-
бите од глава IV од Уредбата за условите и постапката 
за доделување на хоризонтална помош. 

4. Програмата - Субвенционирање на вработување 
содржана во Оперативниот план за активните програ-
ми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, која 
има за цел вработување на евидентирани невработени 
лица преку следниве мерки: 

- субвенционирање на вработувањето на невработе-
ни лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на тру-
дот, мерка со која за 2012 година ќе бидат опфатени 
600 невработени лица од кои 100 лица од ранливите 
групи1 кои потешко се вклучуваат на пазарот на тру-
дот, во вкупен износ од 49.200.000,00 денари во 2012 
година од Буџетот на Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија – Потсметка за активни програми 
и мерки за вработување и 

- субвенционирање на вработување  на инвалидни 
лица, мерка со која ќе бидат опфатени 200 инвалидни 
евидентирани невработени лица согласно со Законот за 
вработување на инвалидни лица, во вкупен износ од 
187.000.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија – 
Потсметка за Посебен фонд претставуваат хоризонтал-
на помош која се доделува за вработување во смисла 
на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на 
државната помош, како помош за отворање на нови ра-
ботни места и за вработување на лица кои имаат поте-
шкотии да најдат вработување или лица со посебни по-
треби согласно  член 21 од Уредбата за условите и по-
стапката за доделување на хоризонтална помош при 
што доделувањето на истата е дозволено под услов по-
мошта да се доделува согласно одредбите од глава IV 
од Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош. 

5. Пилот програма за субвенционирање на плодоу-
живатели на државно земјиште, со која за 2012 година 
ќе се опфатат 100 приматели на социјална помош еви-
дентирани како невработени лица, во вкупен износ од 
8.511.600,00 денари во 2012 година од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за 
активни програми и мерки за вработување и која ќе се 
реализира со доделување на државно земјоделско зем-
јиште на плодоуживатели, на лица кои се корисници на 
социјална помош со цел поттикнување на нови врабо-
тувања на примателите на социјална помош евиденти-
рани како невработени лица и нивна социјална вклуче-
ност не претставува државна помош во смисла на член 
3 став (2) од Законот за контрола на државната помош.  

6. Програмата за практиканство содржана во Опе-
ративниот план за активните програми и мерки за вра-
ботување за 2012 - 2013 година и која ќе се реализира 
во следните форми: 
                            
1 Под ранливи групи се сметаат: жртви на семејно насилство, де-
ца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни 
корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани роди-
тели, собирачи на ПЕТ отпадоци, Роми, осудено лице по отпу-
штање од казнено поправна установа. 
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- програма за практиканство, со која ќе се опфатат 
233 лица за 2012 година, во вкупен износ од 
3.495.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за 
активни програми и мерки за вработување и која има за 
цел зголемување на вработливоста кај млади неврабо-
тени лица до 27 годишна возраст со што превентивно 
се делува и се овозможува подготвени да се вклучат на 
пазарот на трудот и  

- програма за практиканство без надомест, со која 
ќе се опфатат 600 лица за 2012 година, во вкупен износ 
од 2.200.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на 
УСАИД и која има за цел превентивно делување кај 
студенти, постдипломци и млади невработени лица до 
33 годишна возраст заради зголемување на нивната 
вработливост со што ќе им се овозможи подготвени да 
се вклучат на пазарот на трудот не претставува држав-
на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. 

7. Програмата за подготовка за вработување преку 
обуки содржана во Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 годи-
на, која има за цел преку обука да се дојде до зголему-
вање на конкурентноста на пазарот на трудот, усогла-
сување на понудата и побарувачката на работната сила, 
како и зголемување на вработливоста на евидентирани-
те невработени лица и која програма ќе се реализира 
преку следната мерка: 

- обука кај познат работодавач, мерка со која ќе би-
дат опфатени 530 лица за 2012 година, во вкупен износ 
од 6.995.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на РМ и која има за цел на 
евидентираните невработени лица да им се обезбеди 
определено ниво на знаења и вештини за работодавач, 
кој има утврдено определени потреби за работни места 
претставува хоризонтална помош која се доделува за 
обука во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот 
за контрола на државната помош, при што  доделува-
њето на истата е дозволено под услов помошта да се 
доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата 
за условите и постапката за доделување на хоризонтал-
на помош. 

Програмата за подготовка за вработување преку 
обуки содржана во Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 годи-
на, која има за цел преку обука да се дојде до зголему-
вање на конкурентноста на пазарот на трудот, усогла-
сување на понудата и побарувачката на работната сила, 
како и зголемување на вработливоста на евидентирани-
те невработени лица и која програма ќе се реализира 
преку следниве мерки: 

- обука за напредни ИТ вештини, мерка со која ќе 
бидат опфатени 164 лица за 2012 година, во вкупен из-
нос од 13.440.450,00 денари во 2012 година од Буџетот 
на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за 
активни програми и мерки за вработување и која има за 
цел надградба на вештините од областа на информаци-
ските технологии на евидентираните невработени ли-
ца, заради зголемување на нивната вработливост и кон-
курентност на пазарот на трудот; 

- обука за задоволување на побаруваните занимања 
на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 
216 лица за 2012 година, во вкупен износ од 
10.972.800,00 денари, од кој 2.594.850,00 денари од Бу-
џетот на Министерството за труд и социјална политика 
и 8.377.950,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вра-
ботување на РМ – Потсметка за активни програми и 
мерки за вработување и која има за цел зголемување на 
вработливоста на евидентираните невработени лица со 
стекнување на вештини од побарувани занимања, сог-
ласно со искажаните потреби за работна сила; 

- едукација за започнување на бизнис, мерка со која 
ќе бидат опфатени 2000 лица за 2012 година, во вкупен 
износ од 0 денари и која има за цел јакнење на капаци-
тетите на евидентираните невработени лица, преку 
обука и едукација на невработените лица за започнува-
ње на бизнис не претставува државна помош во смисла 
на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош.  

8. Програмата - Анкета за слободни работни места 
со која за 2012 година ќе бидат опфатени 40 евиденти-
рани невработени лица со средно и високо образова-
ние, во вкупен износ од 200.000,00 денари од Буџетот 
на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за 
активни програми и мерки за вработување и која има за 
цел обезбедување на фреквентни информации за по-
требите од работна сила на пазарот на трудот преку те-
лефонско анкетирање на работодавачи за нивните по-
треби од работна сила преку ”мини кол – центар”, со-
држана во Оперативниот план за активните програми и 
мерки за вработување за 2012 - 2013 година, не прет-
ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 
Законот за контрола на државната помош. 

9. Пилот програма преку обука до одржливо само-
вработување содржана во Оперативниот план за актив-
ните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 
година, која има за цел подобрување на вештините и 
знаењата на невработените лица кои ќе доведат до 
одржливи самовработувања и која програма како таква 
ќе се реализира во две фази: 

- обука за задоволување на побаруваните занимања 
на пазарот на трудот, спроведена согласно со мерката 
6.3 содржана во Оперативниот план, 

- преку дополнителна поддршка за започнување на 
сопствен бизнис, согласно со посетуваната обука во 
вкупен износ од 1.524.000,00 денари во 2012 година, 
средства по основ на поврат на ДДВ од програми имп-
лементирани од УНДП во ОП 2011 и со која ќе бидат 
опфатени 10 евидентирани невработени лица во 2012 
година од посетители на обуката за задоволување на 
побаруваните занимања претставува хоризонтална по-
мош која се доделува за обука во смисла на член 4 став 
(1) точка 14) од Законот за контрола на државната по-
мош, при што  доделувањето на истата е дозволено под 
услов помошта да се доделува согласно одредбите од 
глава V од Уредбата за условите и постапката за доде-
лување на хоризонтална помош. 

Пилот програма преку обука до субвенционирано 
вработување содржана во Оперативниот план за актив-
ните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 
година, со која за 2012 година ќе бидат опфатени 15 
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евидентирани невработени лица, во вкупен износ од  
1.542.000,00 денари во 2012 година, средства по основ 
на поврат на ДДВ од програми имплементирани од 
УНДП во ОП 2011 и која како таква има за цел подо-
брување на вештините и знаењата на невработените 
лица, намалување на невработеноста со стимулирање 
на побарувачката на работната сила и вработување со 
што на евидентираните невработени лица ќе им се 
обезбеди определено ниво на знаења и вештини за ра-
ботодавач, кој има утврдено определени потреби за ра-
ботни места претставува хоризонтална помош која се 
доделува за обука во смисла на член 4 став (1) точка 
14) од Законот за контрола на државната помош, при 
што  доделувањето на истата е дозволено под услов по-
мошта да се доделува согласно одредбите од глава V 
од Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош. 

10. Пилот програма општинско корисна работа со-
држана во Оперативниот план за активните програми и 
мерки за вработување за 2012 - 2013 година, со која за 
2012 година ќе бидат опфатени 20 невработени лица 
кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, во 
вкупен износ од 600.000,00 денари во 2012 година, 
средства по основ на поврат на ДДВ од програми имп-
лементирани од УНДП во ОП 2011 и која има за цел да 
обезбеди социјална вклученост преку вработување на 
определено скратено работно време за невработени ли-
ца кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот за-
ради стекнување на одредени вештини и постепено 
вклучување во редовен пазар на труд не претставува 
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот 
за контрола на државната помош. 

 
Уп. бр. 10-101  

19 јуни 2012 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
3840. 

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 помош и известувањето 
за доделување на планирана државна помош за регио-
нален развој на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Ма-
кедонија ДООЕЛ Скопје  бр.10-104 од 19.6.2012 година 
поднесено од Владата на Република Македонија,  за-
стапувана и претставувана од страна на Министерот 
без ресор задолжен за привлекување странски инвести-
ции м-р Веле Самак, на седницата одржана на 
27.6.2012 година, го донесе следното   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Мерката XXX, содржана во Известувањето за 

планирано доделување на помош и известувањето за 
доделување на планирана државна помош за региона-
лен развој бр.10-104 од 19.6.2012 година, поднесено од 
страна на Владата на Република Македонија, како да-
вател на државна помош, застапувана и претставувана 
од страна на Министерот без ресор задолжен за прив-
лекување странски инвестиции м-р Веле Самак, за до-
делување на планирана државна помош за регионален 

развој на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Македо-
нија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна 
Бригада“ бр.43/3, 1000 Скопје, Р.Македонија како ко-
рисник на државната помош, наменета за поддржување 
на реализација на инвестицискиот проект за XXX, 
претставува регионална помош како индивидуална по-
мош  согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од За-
конот за контрола на државната помош, при што доде-
лувањето на истата е дозволено; 

2. Мерката XXX, содржана во Известувањето за 
планирано доделување на помош и известувањето за 
доделување на планирана државна помош за региона-
лен развој бр. 10-104 од 19.6.2012 година, поднесено од 
страна на Владата на Република Македонија, како да-
вател на државна помош, застапувана и претставувана 
од страна на Министерот без ресор задолжен за прив-
лекување странски  инвестиции м-р Веле Самак, за до-
делување на планирана државна помош за регионален 
развој на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Македо-
нија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна 
Бригада“ бр. 43/3, 1000 Скопје, Р.Македонија како ко-
рисник на државната помош, наменета за поддржување 
на реализација на инвестицискиот проект за XXX, 
претставува регионална помош како индивидуална по-
мош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од За-
конот за контрола на државната помош, при што  доде-
лувањето на истата е дозволено; 

3. Мерката XXX, содржана во Известувањето за 
планирано доделување на помош и известувањето за 
доделување на планирана државна помош за региона-
лен развој бр.10-104 од 19.6.2012година, поднесено од 
страна на Владата на Република Македонија, како да-
вател на државна помош, застапувана и претставувана 
од страна на Министерот без ресор задолжен за прив-
лекување странски инвестиции м-р Веле Самак, за до-
делување на планирана државна помош на ДММ 
Дрекслмајер мануфактуринг Македонија ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна Бригада“ бр. 
43/3, 1000 Скопје, Р.Македонија како корисник на др-
жавната помош, наменета за XXX , претставува хори-
зонтална помош како индивидуална помош согласно 
член 4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контро-
ла на државната помош, при што доделувањето на 
истата е дозволено.  

Уп. бр. 10-104  
27 јуни 2012 година Претседател, 

Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
__________ 

3841. 
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 помош и известувањето 
за доделување на планирана државна помош за регио-
нален развој на Џонсон Контролс Штип ДООЕЛ Штип 
бр.03-1432/1 од 20.6.2012 година, поднесено од Аген-
цијата за странски инвестиции и промоција на извозот 
на Република Македонија застапувана и претставувана 
од страна  на Директор на  Агенцијата за странски ин-
вестиции и промоција на извозот на Република Маке-
донија Висар Фида, во име на Владата на Република 
Македонија,  на седница одржана на 9.7.2012 година, 
го донесе следното  
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Р ЕШ Е Н И Е 
 
1. Мерката XXX - основање на ново претпријатие 

за инвестиција во веќе постоечки објекти кои ќе бидат 
наменети за обука на вработените, тест производство, 
како и за активности за квалификација и валидација на 
сериското производство на производи добиени по пат 
на кроење и шиење наменети за автомобилската инду-
стриј, инвестиција во изградба на нови згради и обје-
кти за сериско производство на производи добиени по 
пат на кроење и шиење наменети за автомобилска ин-
дустрија и создавање на нови работни места поврзани 
со инвестицијата, содржана во Известувањето за пла-
нирано доделување на помош и известувањето за доде-
лување на планирана државна помош за регионален 
развој на корисник на („ТИРЗ“) „Штип“ - Џонсон Кон-
тролс Штип ДООЕЛ Штип со седиште ул.ТИРЗ- техно-
лошко индустриска развојна зона бр.14, општина 
Штип,2000 Штип, Р. Македонија бр. 03-1432/1, подне-
сено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија заста-
пувана и претставувана од страна на Директорот на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на република Македонија Висар Фида, а во име 
на Владата на Република Македонија, претставува ре-
гионална помош како индивидуална помош согласно 
член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контро-
ла на државната помош, при што доделувањето на 
истата е  дозволено.   

2. Мерката XXX - основање на ново претпријатие 
за инвестиција во веќе постоечки објекти кои ќе бидат 
наменети за обука на вработените, тест производство, 
како и за активности за квалификација и валидација на 
сериското производство на производи добиени по пат 
на кроење и шиење наменети за автомобилската инду-
стриј, инвестиција во изградба на нови згради и обје-
кти за сериско производство на производи добиени по 
пат на кроење и шиење наменети за автомобилска ин-
дустрија и создавање на нови работни места поврзани 
со инвестицијата, содржана во Известувањето за пла-
нирано доделување на помош и известувањето за доде-
лување на планирана државна помош за регионален 
развој на корисник на („ТИРЗ“) „Штип“ -  Џонсон Кон-
тролс Штип ДООЕЛ Штип со седиште Ул. ТИРЗ-тех-
нолошко индустриска развојна зона бр.14,општина 
Штип, 2000 Штип, Р. Македонија бр03-1432/1, подне-
сено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија заста-
пувана и претставувана од страна на Директорот на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на република Македонија Висар Фида, а во име 
на Владата на Република Македонија, претставува ре-

гионална помош како индивидуална помош согласно 
член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контро-
ла на државната помош, при што доделувањето на 
истата е  дозволено. 

3. Мерките содржани во Известувањето за доделу-
вање на планирана државна помош за регионален раз-
вој на корисник на („ТИРЗ“) „Штип“- Џонсон Кон-
тролс Штип ДООЕЛ Штип со седиште Ул. ТИРЗ-тех-
нолошко индустриска развојна зона бр.14, општина 
Штип, 2000 Штип, Р. Македонија. Бр. 03-1432/1, под-
несено од страна на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македонија 
застапувана и претставувана од страна на Директорот 
на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извозот на република Македонија Висар Фида, а во 
име на Владата на Република Македонија, и тоа: 

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за 
период од XXгодини од започнување на вршење на 
дејноста во зоната; 

- Ослободување од плаќање на персонален данок на 
доход на примања по основ на платите на вработените 
лица за период од XX години, од започнување на врше-
ње на дејноста во зоната,односно од првиот месец во 
кој втората договорена страна ќе изврши исплата на 
плата; 

- Ослободување од плаќање на данок на додадена 
вредност на увоз на добра во зоната, под услов добрата 
да не се пуштени во слободен промет, односно да не се 
наменети за крајна потрошувачка; 

- Царински ослободувања и олеснувања; 
- Ослободување од плаќање на надоместок за уре-

дување на градежното земјиште кое корисникот на зо-
ната го има земено под долготраен закуп;  

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да 
гради засолниште при градба на објекти во зоната, како 
и од плаќање на придонес за изградба, одржување и 
опремување на засолништето; 

- Изземање од обврска за поднесување на гаранција 
како инструмент за обезбедување на царинскиот долг 
кој настанал или може да настане по одредувањето на 
царински дозволените активности или употребата на 
стоката; 

- Грант од XXX евра во МКД противвредност за по-
кривање на трошоците за изградба на градежен објект и  

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовр-
шување претставуваат доделување на регионална по-
мош преку шема на помош предвидена во Законот за 
технолошко индустриски развојни зони, без обврска за 
дополнително одобрување од страна на Комисијата за 
заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со 
Одлуката бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за 
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технолошко индустриски развојни зони како шема на 
помош за доделување на државна помош на корисни-
ците на технолошко-индустриските развојни зони ос-
новани од Владата на РМ. 

 
Уп. бр. 10-105  

9 јули 2012 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

__________ 
3842. 

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 помош и известувањето 
за доделување на планирана државна помош за регио-
нален развој на ВАН ХООЛ Македонија ДООЕЛ Скоп-
је бр.03-1432/1 од 20.6.2012 година поднесено од Аген-
цијата за странски инвестиции и промоција на извозот 
на Република Македонија застапувана и претставувана 
од страна  на Директор на  Агенцијата за странски ин-
вестиции и промоција на извозот на Република Маке-
донија Висар Фида, а во име на Владата на Република 
Македонија на седница одржана на 9.7.2012 година, го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката XXX-основање на ново претпријатие за 

производство на моторни возила и создавање на нови 
работни места поврзани со инвестицијата, содржана во 
Известувањето за планирано доделување на помош и 
известувањето за доделување на планирана државна 
помош за регионален развој на корисник на („ТИРЗ”) 
“Скопје 2” - ВАН ХООЛ Македонија ДООЕЛ Скопје, 
со седиште ул. „Алберт Ајнштајн“ бр.4-1, општина 
Центар, 1000 Скопје, Р. Македонија бр.03-1432/1, под-
несено од страна на Агенцијата за странски инвести-
ции и промоција на извозот на Република Македонија 
застапувана и претставувана од страна на Директорот 
на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извозот на република Македонија Висар Фида, а во 
име на Владата на Република Македонија,претставува 
регионална помош како индивидуална помош согласно 
член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контро-
ла на државната помош, при што доделувањето на 
истата е  дозволено;   

2. Мерката содржана во Известувањето за доделу-
вање на планирана државна помош за регионален раз-
вој на корисник на (“ТИРЗ”) “Скопје 2”- ВАН ХООЛ 
Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште Ул.Алберт 
Ајнштајн бр. 4-1, општина Центар, 1000 Скопје, Р. Ма-

кедонија бр. 03-1432/1, поднесено од страна на Агенци-
јата за странски инвестиции и промоција на извозот на 
Република Македонија застапувана и претставувана од 
страна на Директорот на Агенцијата за странски инве-
стиции и промоција на извозот на Република Македо-
нија Висар Фида и тоа: 

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за 
период од xx години од започнување на вршење на деј-
носта во зоната, 

- Ослободување од плаќање на персонален данок на 
доход на примања по основ на платите на вработените 
лица за период од xx години, од започнување на врше-
ње на дејноста во зоната,односно од првиот месец во 
кој втората договорена страна ќе изврши исплата на 
плата, 

- Ослободување од плаќање на данок на додадена 
вредност на увоз на добра во зоната, под услов добрата 
да не се пуштени во слободен промет, односно да не се 
наменети за крајна потрошувачка, 

- Царински ослободувања и олеснувања, 
- Ослободување од плаќање на надоместок за уре-

дување на градежното земјиште кое корисникот на зо-
ната го има земено под долготраен закуп,  

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да 
гради засолниште при градба на објекти во зоната, како 
и од плаќање на придонес за изградба, одржување и 
опремување на засолништето, 

- Изземање од обврска за поднесување на гаранција 
како инструмент за обезбедување на царинскиот долг 
кој настанал или може да настане по одредувањето на 
царински дозволените активности или употребата на 
стоката, 

- Грант од XXX евра во МКД противвредност за по-
кривање на трошоците за изградба на градежен објект и, 

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовр-
шување во максимална висина до XXX  евра во МКД 
противвредност. 

Претставуваат доделување на регионална помош 
преку шема на помош предвидена во Законот за техно-
лошко индустриски развојни зони, без обврска за до-
полнително одобрување од  страна на Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со 
Одлуката бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за 
технолошко индустриски развојни зони како шема на 
помош за доделување на државна помош на корисни-
ците на технолошко-индустриските развојни зони ос-
новани од Владата на РМ. 

 
Уп. бр. 10-106  

9 јули 2012 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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3843. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по 
известувањето за концентрација помеѓу Гунвор Рафи-
нери Инголштат ГМбХ и Гунвор Дојчланд ГМбХ, Гер-
манија од една страна и Петроплус Рафинери Ингол-
штат ГМбХ, Петроплус Дојчланд ГМбХ и Петроплус 
Бајерн ГМбХ, Германија од друга страна, а поднесено 
од Гунвор Рафинери Инголштат ГМбХ и Гунвор Дојч-
ланд ГМбХ, Германија, преку Адвокатско друштво 
Чакмакова Адвокати од Скопје, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата на седница одржана на ден 
18.7.2012 година, го донесе следното               

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Гунвор 

Рафинери Инголштат ГМбХ, со главно седиште на 
адреса ц/о Тејлор Весинг, Изарторплатц 8, 80331 Мин-
хен, Германија и Гунвор Дојчланд ГМбХ, со главно се-
диште на адреса ц/о Тејлор Весинг, Изарторплатц 8, 
80331 Минхен, Германија од една страна и Петроплус 
Рафинери Инголштат ГМбХ, со главно седиште на 
адреса Есоштрасе 1, 85092 Кешинг, Германија, Петроп-
лус Дојчланд ГМбХ, со главно седиште на адреса Шо-
берштрасе 3, 85055 Инголштат, Германија, Петроплус 
Бајерн ГМбХ, со главно седиште на адреса Есоштрасе 
1, 85092 Кешинг, Германија од друга страна, по основ 
на купопродажба на имот иако потпаѓа под одредбите 
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 
за последица значително спречување, ограничување 
или нарушување на ефективната конкуренција на паза-
рот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната пози-
ција 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. 08-107  

18 јули 2012 година     Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 

3844. 
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 Фербунд АД со регистрирано седиште на 
Ам Хоф 6а, 1010 Виена, Австрија и Сименс АД со ре-
гистрирано седиште на Виттелсбахерплац 2, 80333 
Минхен, Германија, а поднесено од Фербунд АД и Си-
менс АД, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 24.9.2012 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Фер-

бунд АД (VERBUND AG)со регистрирано седиште на 
Ам Хоф 6а, 1010 Виена, Австрија и Сименс АД 
(SIEMENS AG) со регистрирано седиште на Виттелс-
бахерплац 2, 80333 Минхен, Германија, преку создава-
ње на заедничко вложување (joint venture) од страна на 
Фербунд АД и Сименс АД, иако потпаѓа под одредбите 
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 
за последица значително спречување, ограничување 
или нарушување на ефективната конкуренција на паза-
рот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната пози-
ција 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 кон-
куренцијата. 

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. 08-108  

24 септември 2012 година    Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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3845. 
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 Вита Централна Европа Б.В. со регистри-
рано седиште на Наритавег 165, Телестоун 8, 1043BW 
Амстердам, Холандија и Атернус а.с., со регистрирано 
седиште на Чешки Тешин, Нова Товарни 1940, по-
штенски код 737 01, Чешка Република од една страна и 
Валмарк а.с. со регистрирано седиште во Тринец, Ол-
дричовице бр.44, поштенски код 739 61, Чешка Репуб-
лика од друга страна, а поднесено од Вита Централна 
Европа Б.В, и Атернус а.с., Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 5.10.2012 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Вита 

Централна Европа Б.В.(Vita Central Europe B.V.) со ре-
гистрирано седиште на Наритавег 165, Телестоун 8, 
1043BW Амстердам, Холандија и Атернус а.с.(Aternus 
a.s.) со регистрирано седиште на Чешки Тешин, Нова 
Товарни 1940, поштенски код 737 01, Чешка Република  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од една страна и Валмарк а.с. (Walmark a.s.) со реги-
стрирано седиште во Тринец, Олдричовице бр.44, по-
штенски код 739 61, Чешка Република од друга страна, 
преку стекнување заедничка контрола од страна на Ви-
та Централна Европа Б.В. и Атернус а.с. во друштвото 
Валмарк а.с., односно преку купување од сегашните 
сопственици на 50% удел од страна на Вита Централна  
Европа Б.В. во друштвото ВАЛМАРК а.с. иако потпаѓа 
под одредбите од Законот за заштита на конкуренција-
та, нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната 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 за-
штита 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. 08-109  

5 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Благој Чурлинов, с.р. 
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