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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3747.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за извршување на санкциите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 ноември 2018 година.
Бр. 08- 6565/1
13 ноември 2018 година
Скопје

30.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Член 1
Во Законот за извршување на санкциите („Службен
весник на Република Македонија" број 2/2006, 57/10,
170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15, 11/16 и 21/18), во
членот 54-е став (2) точката в) се менува и гласи:
„посебни работни компетенции утврдени во актот
за систематизација на работните места за соодветното
работно место.".
Ставот (3) се брише.
Член 2
Во членот 54-ж став (2) точката в) се менува и
гласи:
„посебни работни компетенции утврдени во актот
за систематизација на работните места за соодветното
работно место.".
Ставот (3) се брише.
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Член 3
Во членот 54-з став (2) точката в) се менува и
гласи:
„посебни работни компетенции утврдени во актот
за систематизација на работните места за соодветното
работно место.".
Ставот (3) се брише.
Член 4
Во членот 58-а став (2) алинеите 4 и 5 се бришат.
Член 5
Во член 58-г ставот (1) се менува и гласи:
„Директорот на установата врз основа на начелото
на соодветна и правична застапеност на припадниците
на заедниците, формира комисија за селекција при
спроведување на постапка за вработување на припадник на затворската полиција составена од претседател
и двајца членови.".
Ставовите (2) и (3) се бришат.
Член 6
Членот 58-д се менува и гласи:
„Постапката за селекција за вработување на припадник на затворската полиција се состои од административна селекција и интервју.".
Член 7
Членот 58-ѓ се менува и гласи:
„(1) Административната селекција се состои од
проверка на податоците и приложените документи и
докази кои биле побарани во јавниот оглас за вработување.
(2) За кандидатите кои при административната селекција се утврди дека не ги исполнуваат условите утврдени во јавниот оглас, постапката на селекција завршува.
(3) За датумот и времето на одржување на следната
фаза на селекција се известуваат кандидатите кои преминуваат во следната фаза на селекција.".
Член 8
Членот 58-е се брише.
Член 9
Членот 58-ж се менува и гласи:
„(1) На интервјуто, преку ситуациони прашања, се
проверуваат потребните општи работни компетенции
за категоријата на која припаѓа работното место, а преку стручни прашања или практични задачи, се проверуваат посебните работни компетенции од делокругот
на работното место.
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(2) Интервјуто од ставот (1) на овој член се спроведува усно.
(3) Во рок од три дена од денот на спроведувањето
на интервјуто, комисијата составува конечна ранг-листа на кандидатите.".
Член 10
Членот 58-з се брише.
Член 11
Во член 58-ј ставот (3) се брише.
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ZBATIMIN E SANSKIONEVE
Neni 1
Në Ligjin për zbatimin e sanksioneve ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 2/2006, 57/10,
170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 11/16, dhe 21/18), në
nenin 54-e paragrafi (2) pika v) ndryshohet si vijon:
"kompetenca të veçanta të punës të përcaktuara me
aktin për sistematizimin e vendeve të punës për vendin
përkatës të punës.".
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 2
Në nenin 54-zh paragrafi (2) pika v) ndryshohet si
vijon:
"kompetenca të veçanta të punës të përcaktuara me
aktin për sistematizimin e vendeve të punës për vendin
përkatës të punës.".
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 3
Në nenin 54-z paragrafi (2) pika v) ndryshohet si vijon:
"kompetenca të veçanta të punës të përcaktuara me
aktin për sistematizimin e vendeve të punës për vendin
përkatës të punës.".
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 4
Në nenin 58-a paragrafi (2) alinetë 4 dhe 5 shlyhen.
Neni 5
Në nenin 58-g paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Drejtori i institucionit në bazë të parimit të
përfaqësimit adekuat të pjesëtarëve të bashkësive, formon
Komision për Seleksionim gjatë zbatimit të procedurës së
punësimit të pjesëtarit të policisë së burgut të përbërë nga
kryetari dhe dy anëtarë.".
Paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.
Neni 6
Neni 58-d ndryshohet si vijon:
"Procedura e seleksionimit për punësim të pjesëtarit të
policisë së burgut përbëhet nga seleksionimi administrativ
dhe intervista.".
Neni 7
Neni 58-gj ndryshohet si vijon:
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"(1) Seleksionimi administrativ përbëhet nga kontrolli i
të dhënave dhe dokumenteve dhe dëshmive të parashtruara
që janë kërkuar në konkursin publik për punësim.
(2) Për kandidatët për të cilët gjatë seleksionimit
administrativ konstatohet se nuk i plotësojnë kushtet e
përcaktuara në konkursin publik, procedura e seleksionimit
përfundon.
(3) Për datën dhe kohën e mbajtjes së fazës vijuese të
seleksionimit njoftohen kandidatët që kalojnë në fazës
vijuese të seleksionimit.".
Neni 8
Neni 58-e shlyhet.
Neni 9
Neni 58-zh ndryshohet si vijon:
"(1) Në intervistë, përmes pyetjeve të situatave,
kontrollohen kompetencat e nevojshme të përgjithshme të
punës për kategorinë që i përket vendi i punës, e përmes
pyetjeve profesionale ose detyrave praktike, kontrollohen
kompetencat e e veçanta të punës nga fushëveprimi i vendit
të punës.
(2) Intervista nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet
gojarisht.
(3) Në afat prej tri ditësh nga dita e zbatimit të
intervistës, komisioni përpilon rang-listë përfundimtare të
kandidatëve.".
Neni 10
Neni 58-z shlyhet.
Neni 11
Neni 58-j paragrafi (3) shlyhet.
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3748.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ ОСНОВАНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ
Се прогласува Законот за финансиска поддршка на
единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за
финансирање на доспеани, а неплатени обврски,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 ноември 2018 година.
Бр. 08- 6564/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Стр. 4 - Бр. 209
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ЗАКОН
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЕДИНКИ
КОРИСНИЦИ ОСНОВАНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ДОСПЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ
Член 1
Со овој закон се уредува финансиската поддршка за
единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа од
областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (во натамошниот текст: општини и единки корисници).
Член 2
Финансиската поддршка се однесува за финансирање на пријавените доспеани, а неплатени обврски на
општините и единки корисници во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година.
Член 3
Износот на пријавените доспеани, а неплатени обврски на општините и единките корисници, согласно
со членот 2 од овој закон, се дадени по општини и тоа:
1. Арачиново
2. Берово
3. Битола
4. Богданци
5. Боговиње
6. Босилово
7. Брвеница
8. Валандово
9. Василево
10. Вевчани
11. Велес
12. Виница
13. Врапчиште
14. Гевгелија
15. Гостивар
16. Градско
17. Дебар
18. Дебрца
19. Делчево
20. Демир Капија
21. Демир Хисар
22. Дојран
23. Долнени
24. Желино
25. Зелениково
26. Зрновци
27. Илинден
28. Јегуновце
29. Кавадарци
30. Карбинци
31. Кичево
32. Конче
33. Кочани

29.807.192 денари
47.822.235 денари
307.830.474 денари
32.832.127 денари
19.293.072 денари
15.639.255 денари
76.059.367 денари
167.171 денари
59.256.990 денари
5.496.210 денари
91.355.625 денари
39.286.970 денари
126.261.400 денари
118.876.728 денари
100.616.249 денари
26.724.666 денари
109.549.692 денари
2.087.392 денари
57.375.797 денари
55.640.024 денари
3.175.567 денари
333.000 денари
6.647.225 денари
87.985.792 денари
1.016.339 денари
7.518.009 денари
11.902.914 денари
1.857.966 денари
13.627.777 денари
17.109.200 денари
146.371.050 денари
1.884.516 денари
40.595.622 денари

34. Кратово
35. Крива Паланка
36. Кривогаштани
37. Крушево
38. Куманово
39. Липково
40. Лозово
41. Маврово и Ростуше
42. Македонски Брод
43. Македонска Каменица
44. Могила
45. Неготино
46. Новаци
47. Ново Село
48. Охрид
49. Петровец
50. Пехчево
51. Пласница
52. Прилеп
53. Пробиштип
54. Радовиш
55. Ранковце
56. Ресен
57. Росоман
58. Старо Нагоричане
59. Свети Николе
60. Сопиште
61. Струга
62. Струмица
63. Студеничани
64. Теарце
65. Тетово
66. Центар Жупа
67. Чашка
68. Чешиново и Облешево
69. Чучер Сандево
70. Штип
71. Аеродром
72. Бутел
73. Гази Баба
74. Ѓорче Петров
75. Карпош
76. Кисела Вода
77. Сарај
78. Центар
79. Чаир
80. Шуто Оризари
81. Град Скопје

561.027 денари
2.551.477 денари
22.428.503 денари
6.746.908 денари
233.130.023 денари
14.519.307 денари
3.660.021 денари
342.054 денари
21.994.258 денари
3.991.861 денари
13.417.166 денари
71.704.574 денари
24.723.725 денари
6.072.489 денари
971.132.394 денари
7.886.358 денари
62.479.281 денари
25.951.171 денари
9.991.469 денари
72.737.150 денари
4.201.546 денари
12.217.421 денари
99.969.503 денари
715.844 денари
47.309.209 денари
30.522.839 денари
45.097.712 денари
262.203.073 денари
126.151.606 денари
73.001.317 денари
14.671.089 денари
918.811.611 денари
845.346 денари
7.518.282 денари
16.487.906 денари
6.200.637 денари
8.390.513 денари
6.280.387 денари
3.111.099 денари
140.344.585 денари
2.979.417 денари
486.927.773 денари
127.027.735 денари
92.974.614 денари
3.266.280 денари
138.505.129 денари
1.704.440 денари
30.387.447 денари

Член 4
Вкупниот износ на обезбедени средства како финансиска поддршка за финансирање на доспеани, а
неплатени обврски за општините и единки корисници
изнесува 3.032.383.086 денари, односно 51% од вкупниот пријавен износ на општините и единките корисници, заклучно со месец септември 2018 година.
Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат
од Буџетот на Република Македонија за 2018 година,
раздел 09002- Министерство за финансии- функции на
државата, програма 2 - Функции, потпрограма 20- Функции, ставка 464- Разни трансфери.
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Член 5
На општините поединечно им се распределуваат
финансиски средства во висина од 51% од износите
утврдени од членот 3 од овој закон.
Член 6
Министерството за финансии ги префрла средствата од членот 5 од овој закон на посебна наменска сметка на општината за оваа намена, најдоцна до 31 декември 2018 година.
Општината и единките корисници, трошењето на
средствата од наменската сметка од ставот 1 на овој
член ќе го реализираат преку буџетските сметки на општината и единките корисници.
Средствата префрлени од посебната наменска сметка на општината од ставот 2 на овој член се средства со
посебна намена и не можат да се користат за исплата
по основ на извршни исправи.
Член 7
Општините и единките корисници имаат обврска
доделените средства да ги користат исклучиво за намената утврдена во членот 2 од овој закон.
Член 8
За користење на финансиските средства од членот 4
од овој закон, градоначалникот објавува јавен повик до
сите доверители за доспеаните, а неплатени обврски
евидентирани во Електронскиот систем за пријавување
и евиденција на обврските заклучно со месец септември 2018 година, со цел спогодбено утврдување на износот на обврските во рок од 30 дена од влегувањето
во сила на овој закон.
За обврските на општината, градоначалникот пристапува кон преговори со сите доверители кои се јавиле
на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот
на обврските, односно намалување на обврските за општината, за што се составува и потпишува записник со
секој доверител.
За обврските на единките корисници, градоначалникот и одговорното лице на единката корисник пристапуваат кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за
единката корисник, за што се составува и потпишува
записник со секој доверител.
По завршување на процесот на преговарање од ставовите 2 и 3 на овој член, градоначалникот на општината изготвува Извештај за вкупниот договорен износ
по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски и истиот го доставува до Советот на општината кој го одобрува со Одлука.
Формата и содржината на Извештајот за вкупниот
договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски ги пропишува министерот
за финансии.
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Член 9
Од доделените средства од членот 5 од овој закон,
општината на единките корисници распределува најмалку 51% од доспеаните, а неплатени обврски на
единките корисници, а остатокот го распределува за
доспеаните, а неплатени обврски на општината.
Распределбата на средствата од ставот 1 на овој
член по единки корисници, општината ја врши само за
единки корисници кои имаат пријавено доспеани, а
неплатени обврски во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со месец
септември 2018 година.
Член 10
Извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски, од членот 8 став 4 од овој закон, треба да биде
одобрен од страна на Советот на општината најдоцна
до 1 јуни 2019 година.
Одлуката на Советот на општината од членот 8 став
4 од овој закон заедно со Извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски се објавуваат на веб страницата на општината.
Член 11
Доколку единката корисник може самостојно да ги
финансира нејзините пријавени, а неплатени обврски
или доколку договорениот износ со доверителите е помал од доделените средства согласно со членот 9 став 1
од овој закон, средствата може да се користат за финансирање на доспеаните, а неплатени обврски на општината или друга единка корисник по претходно дадена изјава од раководното лице на единката корисник
и претходно донесена Одлука за одобрување од Советот на општината.
Во услови кога вкупниот договорен износ на општината и единките корисници по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски е помал
од доделените средства согласно со членот 5 од овој
закон, вишокот на средства oпштината ги враќа во Буџетот на Република Македонија најдоцна до 31 јули
2019 година.
Градоначалникот на општината најдоцна до 30 ноември 2019 година до Владата на Република Македонија поднесува Извештај за искористување на доделените средства како финансиска поддршка за исплата на
доспеани, а неплатени обврски по доверители согласно
со Извештајот за вкупно договорениот износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.
Извештајот од ставот 3 на овој член се објавува на
веб страницата на општината.
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Член 12
Приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени
обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од каматата и
намалување на главницата на побарувањето за 15%.
Член 13
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој
закон врши Министерство за финансии преку финансиската инспекција во јавниот сектор, согласно со Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор.
Член 14
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на градоначалникот, доколку не постапи согласно со членот 8
ставови 1 и 2 од овој закон.
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице на единката корисник, доколку не постапи согласно со членот 8 став 3 од овој закон.
Член 15
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на градоначалникот, доколку не постапи согласно:
- член 8 став 4 од овој закон и
- член 11 став 3 од овој закон.
Член 16
Овластен орган за поднесување на барањето за поведување на прекршочна постапка по однос на прекршоците од членовите 14 и 15 од овој закон е финансиската инспекција во јавниот сектор.
За сторениот прекршок од членовите 14 и 15 од
овој закон, финансиските инспектори се должни на
сторителот на прекршокот да му предложат постапка
за порамнување, со издавање на прекршочен платен
налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка, согласно со Законот за прекршоците.
Овластените службени лица се должни да водат
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и
исходот од постапката.
Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за финансии.
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Член 17
За прекршоците предвидени во членовите 14 и 15
од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.
Член 18
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 19
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се применува до 31 декември 2019 година.
__________
L I GJ
PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË NJËSIVE TË
VETËQEVERISJES LOKALE DHE NJËSIVE TË
SHFRYTËZUESVE INDIVIDË TË THEMELUAR
NGA NJËSITË E VETËQEVERISJES LOKALE PËR
FINANCIMIN E DETYRIMEVE TË MATURUARA,
E TË PAPAGUARA
Neni 1
Me këtë ligj rregullohet mbështetja financiare për
njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe njësitë e shfrytëzuesve
individë të themeluar nga njesitë e vetëqeverisjes lokale në
fushën e arsimit, kulturës, dhe mbrojtjes së fëmijëve dhe
asaj sociale për financimin e detyrimeve të maturuara, e të
papaguara (në tekstin e mëtejshëm: komuna dhe
shfrytëzues individë).
Neni 2
Mbeshtetja financiare i referohet financimit të
detyrimeve të paraqitura të maturuara, e të papaguara të
komunave dhe shfrytëzuesve
individë në Sistemin
elektronik per paraqitje dhe evidentim të detyrimeve
perfundimisht me muajin shtator 2018.
Neni 3
Shuma e detyrimeve të paraqitura, të maturuara e të
papaguara të komunave dhe shfrytëzuesve individë, sipas
nenit 2 të këtij ligji, janë dhënë sipas komunave si vijon:
1. Haraçinë
2. Berovë
3. Manastir
4. Bogdanc
5. Bogovinë
6. Bosillovë
7. Bërvenicë
8. Vallandovë
9. Vasilevë
10. Vevçan
11. Veles
12. Vinicë
13. Vrapçisht
14. Gjevgjeli
15. Gostivar
16. Gradsko

29.807.192 denarë
47.822.235 denarë
307.830.474 denarë
32.832.127 denarë
19.293.072 denarë
15.639.255 denarë
76.059.367 denarë
167.171 denarë
59.256.990 denarë
5.496.210 denarë
91.355.625 denarë
39.286.970 denarë
126.261.400 denarë
118.876.728 denarë
100.616.249 denarë
26.724.666 denarë
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17. Dibër
18. Debërcë
19. Dellçevë
20. Demir Kapi
21. Demir Hisar
22. Dojran
23. Dollnen
24. Zhelinë
25. Zelenikovë
26. Zërnovc
27. Ilinden
28. Jegunovc
29. Kavadarc
30. Karbinc
31. Kërçovë
32. Konçe
33. Koçan
34. Kratovë
35. Kriva Pallankë
36. Krivogashtan
37. Krushevë
38. Kumanovë
39. Likovë
40. Llozovë
41. Mavrovë dhe Rostushë
42. Makedonski Brod
43. Makedonska Kamenicë
44. Mogillë
45. Negotinë
46. Novac
47. Novo Sellë
48. Ohër
49. Petrovec
50. Pehçevë
51. Pllasnicë
52. Prilep
53. Probishtip
54. Radovish
55. Rankovc
56. Resnjë
57. Rosoman
58. Nagoriçan i Vjetër
59. Sveti Nikollë
60. Sopishtë
61. Strugë
62. Strumicë
63. Studeniçan
64. Tearcë
65. Tetovë
66. Qendra Zhupë
67. Çashkë
68. Çeshinovë dhe Obleshevë
69. Çuçer Sandevë
70. Shtip
71. Aerodrom
72. Butel
73. Gazi Babë
74. Gjorçe Petrov
75. Karposh
76. Kisella Vodë
77. Saraj
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109.549.692 denarë
2.087.392 denarë
57.375.797 denarë
55.640.024 denarë
3.175.567 denarë
333.000 denarë
6.647.225 denarë
87.985.792 denarë
1.016.339 denarë
7.518.009 denarë
11.902.914 denarë
1.857.966 denarë
13.627.777 denarë
17.109.200 denarë
146.371.050 denarë
1.884.516 denarë
40.595.622 denarë
561.027 denarë
2.551.477 denarë
22.428.503 denarë
6.746.908 denarë
233.130.023 denarë
14.519.307 denarë
3.660.021 denarë
342.054 denarë
21.994.258 denarë
3.991.861 denarë
13.417.166 denarë
71.704.574 denarë
24.723.725 denarë
6.072.489 denarë
971.132.394 denarë
7.886.358 denarë
62.479.281 denarë
25.951.171 denarë
9.991.469 denarë
72.737.150 denarë
4.201.546 denarë
12.217.421 denarë
99.969.503 denarë
715.844 denarë
47.309.209 denarë
30.522.839 denarë
45.097.712 denarë
262.203.073 denarë
126.151.606 denarë
73.001.317 denarë
14.671.089 denarë
918.811.611 denarë
845.346 denarë
7.518.282 denarë
16.487.906 denarë
6.200.637 denarë
8.390.513 denarë
6.280.387 denarë
3.111.099 denarë
140.344.585 denarë
2.979.417 denarë
486.927.773 denarë
127.027.735 denarë
92.974.614 denarë

78. Qendër
79. Çair
80. Shuto Orizarë
81. Qyteti i Shkupit

3.266.280 denarë
138.505.129 denarë
1.704.440 denarë
30.387.447 denarë

Neni 4
Shuma e përgjithshme e mjeteve të siguruara si
mbështetje financiare për financimin e detyrimeve të
maturuara, e të papaguara për komunat dhe shfrytëzuesit
individë është 3.032.383.086 denarë, përkatësisht 51% nga
shuma e përgjithshme e paraqitur e komunave dhe
shfrytëzuesve individë, përfundimisht me muajin shtator
2018.
Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni sigurohen nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2018, ndarja
09002- Ministria e Financave - funksionet e shtetit,
programi2- Funksione, nënprogrami 20- Funksione, zëri
464- Transfere të ndryshme.
Neni 5
Komunave në mënyrë individuale u ndahen mjete
financiare në lartësi prej 51% të shumave të përcaktuara
nga neni 3 i këtij ligji.
Neni 6
Ministria e Financave i transferon mjetet nga neni 5 i
këtij ligji në llogari të veçantë me dedikim të komunës për
këtë dedikim, më së voni deri më 31 dhejtor 2018.
Komuna dhe shfrytëzuesit individë, shpenzimin e
mjeteve nga llogaria me dedikim nga paragrafi 1 i këtij
neni do ta realizojnë përmes llogarive buxhetore të
komunës dhe shfrytëzuesve individë.
Mjetet e transferuara nga llogaria e posaçme me
dedikim e komunës nga paragrafi 2 i këtij neni janë mjete
për dedikim të veçantë dhe nuk mund të shfrytëzohen për
pagesë në bazë të dokumenteve përmbaruese.
Neni 7
Komunat dhe shfrytëzuesit individë e kanë për detyrim
që mjetet e ndara t’i shfrytëzojnë ekskluzivisht për
dedikimin e përcaktuar në nenin 2 të këtij ligji.
Neni 8
Për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga neni 4 i këtij
ligji, kryetari i komunës shpall thirrje publike për të gjithë
kreditorët për detyrimet e maturuara, e të papaguara të
evidentuara në Sistemin elektronik për paraqitje dhe
evidencë të detyrimeve përfundimisht me muajin shtator
2018, me qëllim të përcaktimit me marrëveshje të shumës
së detyrimeve në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi e
këtij ligji.
Për detyrimet e komunës, kryetari i komunës i qaset
negociatave me të gjithë kreditorët të cilët janë paraqitur në
thirrjen publike për përcaktim me marrëveshje të shumës
së detyrimeve, përkatësisht zvogëlim të detyrimeve për
komunën, për çfarë përpilohet dhe nënshkruhet
procesverbal me secilin kreditor.
Për detyrimet e shfrytëzuesve individë, kryetari i
komunës dhe personi përgjegjës i shfrytëzuesit individual i
qasen negociatave me të gjithë kreditorët që janë paraqitur
në thirrjen publike për përcaktim me marrëveshje të
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shumës së detyrimeve, respektivisht zvogëlim të
detyrimeve për shfrytëzuesin individ, për çfarë përpilohet
dhe nënshkruhet procesverbal me secilin kreditor.
Pas përfundimit të procesit të negocimit nga paragrafët
2 dhe 3 të këtij neni, kryetari i komunës përpilon Raport
për shumën e përgjithshme të kontraktuar për kreditorë për
financimin e detyrimeve të maturuara, e të papaguara dhe
të njëjtin e dorëzon te Këshilli i komunës që e miraton me
Vendim.
Formën dhe përmbajtjen e Raportit për shumën e
kontraktuar të përgjithshme për kreditorë për financimin e
detyrimeve të maturuara, e të papaguara i përcakton
ministri i Financave.
Neni 9
Nga mjetet e ndara nga neni 5 i këtij ligji, komuna
shfrytëzuesve individë ua ndan së paku 51% të detyrimeve
të maturuara, e të papaguara të shfrytëzuesve individë,
ndërsa pjesën e mbetur e shpërndan për detyrimet e
maturuara, e të papaguara të komunës.
Shpërndarjen e mjeteve nga paragrafi 1 i këtij neni, për
shfrytëzues individë, komuna e kryen vetëm për
shfrytëzuesit individë që kanë paraqitur detyrime të
maturuara, e të papaguara në Sistemin elektronik për
paraqitje dhe evidencë të detyrimeve përfundimisht me
muajin shtator 2018.
Neni 10
Raporti për shumën e përgjithshme të kontraktuar për
kreditorë për financim të detyrimeve të maturuara, e të
papaguara, nga neni 8 paragrafi 4 të këtij ligji, duhet të
miratohet nga Këshilli i Komunës më së voni deri më 1
qershor 2019.
Vendimi i Këshillit të komunës nga neni 8 paragrafi 4
të këtij ligji, së bashku me Raportin për shumën e
përgjithshme të kontraktuar për kreditorë për financimin e
detyrimeve të maturuara, e të papaguara, publikohet në ueb
faqen e komunës.
Neni 11
Nëse shfrytëzuesi individ mund t’i financojë në mënyrë
të pavarur detyrimet e paraqitura e të papaguara ose nëse
shuma e kontraktuar me kreditorët është më e vogël se
mjetet e ndara në pajtim me nenin 9 paragrafi 1 të këtij
ligji, mjetet mund të shfrytëzohen për financim të
detyrimeve të maturuara, e të papaguara të komunës ose
shfrytëzuesit tjetër individ me
deklaratë të dhënë
paraprakisht nga personi udhëheqës i shfrytëzuesit individ
dhe Vendimit të miratuar paraprakisht për miratim nga
Këshilli i Komunës.
Në kushte kur shuma e përgjithshme e kontraktuar e
komunës dhe shfrytëzuesve individë për kreditorë për
financimin e detyrimeve të maturuara, e të papaguara është
më e vogël se mjetet e ndara në pajtim me nenin 5 të këtij
ligji, tepricën e mjeteve komuna i kthen në Buxhetin e
Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 31 korrik
2019 .
Kryetari i komunës, më së voni deri më 30 nëntor
2019, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë paraqet
Raport për shfrytëzimin e mjeteve të ndara si mbështetje
financiare për pagesën e detyrimeve të maturuara, e të
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papaguara për kreditorë në pajtim me Raportin për shumën
e përgjithshme të kontraktuar për kreditorë për financimin
e detyrimeve të maturuara, e të papaguara .
Raporti nga paragrafi 3 të këtij neni publikohet në veb
faqen e komunës.
Neni 12
Prioritet gjatë pagesës së detyrimeve të maturuara, e të
papaguara, kanë detyrimet me të cilat në mënyrë
kontraktuese me kreditorin është arritur heqje dorë
plotësisht nga kamata dhe zvogëlimi i kryegjësë së
kërkesës për 15%.
Neni 13
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji
kryen Ministria e Financave përmes inspeksionit financiar
në sektorin publik, në pajtim me Ligjin për inspeksion
financiar në sektorin publik.
Neni 14
Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
Kryetarit të komunës, nëse nuk vepron në pajtim me nenin
8 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit përgjegjës të shfrytëzuesit individ, nëse nuk
vepron në pajtim me nenin 8 paragrafi 3 të këtij ligji.
Neni 15
Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 5. 000 euro në
kundervlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
Kryetarit të komunës, nëse nuk vepron në pajtim me:
- nenin 8 paragrafi 4 të këtij ligji dhe
- nenin 11 paragrafi 3 të këtij ligji.
Neni 16
Organ i autorizuar për paraqitjen e kërkesës për
ngritjen e procedurës kundërvajtëse në lidhje me
kundërvajtjet nga nenet 14 dhe 15 të këtij ligji është
inspeksioni financiar në sektorin publik.
Për kundërvajtjen e kryer nga nenet 14 dhe 15 të këtij
ligji, inspektorët financiarë janë të detyruar që t'i
propozojnë kryerësit të kundërvajtjes procedurë për
barazim, me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje,
para se ta paraqesin kërkesën për procedurë kundërvajtëse,
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Personat e autorizuar zyrtarë janë të detyruar të mbajnë
evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 3 të këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për
kundërvajtje dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 4 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse
i përcakton ministri i Financave.
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Neni 17
Për kundërvajtjet e parapara në nenet 14 dhe 15 të këtij
ligji, procedurë kundërvajtëse udhëheq dhe sanksione
kundërvajtëse shqipton gjykata kompetente.
Neni 18
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 19
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, e do të zbatohet
deri më 31 dhjetor 2019.
__________
3749.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за финансирање на единиците на локалната самоуправа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 ноември 2018 година.
Бр. 08- 6552/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
Член 1
Во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/11 и 192/15), во членот 2 став (1) по точката 18 се
додава нова точка 19, која гласи:
„19. Сопствени приходи на основен буџет на општина се даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи и трансфери без дотација од данокот од
додадена вредност.“.
Член 2
Во членот 22 по ставот (1) се додаваат 4 нови ставa,
кои гласат:

„Сопствените приходи на основниот буџет на општината може да се планираат со пораст од најмногу
10% од просечно остварените приходи во последните
три години, според податоците од трезорската евиденција.
По исклучок на ставот (2) на овој член општината
може да го надмине максималниот износ на планирани
сопствени приходи на основниот буџет само доколку
има обезбедено потврда за трансфер на средства од соодветна институција или во случај на промени кои се
однесуваат на висината и видот на сопствени приходи
на основниот буџет, утврдени со закон.
Општината во текот на годината може да го надмине максималниот износ на планирани сопствени приходи на основниот буџет утврдени од ставовите (2) и (3)
на овој член, во случај кога ќе добие трансфер на средства од соодветна институција или во случај на промени кои се однесуваат на висината и видот на сопствени
приходи на основниот буџет утврдени со закон, врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општината донесена од Советот на општината.
Буџетот на општината не се вчитува во трезорот на
Министерството за финансии, доколку донесениот буџет од Советот на општината е изготвен спротивно од
одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член.“.
Ставот (2) станува став (6).
Член 3
Во членот 27 став (2) по зборовите: „општинскиот
буџет,“ се додаваат зборовите: „максимални износи на
сопствени приходи на основниот буџет,“.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FINANCIMIN E
NJËSIVE TË VETËQEVERISJES LOKALE
Neni 1
Në Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes
lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 dhe
192/15), në nenin 2 paragrafi (1) pas pikës 18 shtohet pikë
e re 19, si vijon:
"19. Të hyrat personale të buxhetit themelor të
komunës janë të hyrat tatimore, të hyrat jotatimore, të hyrat
kapitale dhe transferet pa dotacion nga tatimi mbi vlerën e
shtuar.".
Neni 2
Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohen 4 paragrafë të
rinj, si vijojnë:
"Të hyrat personale të buxhetit themelor të komunës
mund të planifikohen me rritje prej më së shumti 10% nga
të hyrat mesatare të realizuara në tri vitet e fundit, sipas të
dhënave nga evidenca e thesarit.
Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, komuna
mund ta tejkalojë shumën maksimale të të hyrave
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personale të planifikuara të buxhetit themelor vetëm nëse
ka siguruar vërtetim për transfer të mjeteve nga institucioni
përkatës ose në rast të ndryshimeve që kanë të bëjnë me
lartësinë dhe llojin e të hyrave personale të buxhetit
themelor, të përcaktuara me ligj.
Komuna gjatë vitit mund tа tejkalojë shumën
maksimale të të hyrave personale të planifikuara të
buxhetit themelor të përcaktuara nga paragrafët (2) dhe (3)
të këtij neni, në rast kur do të marrë transfer të mjeteve nga
institucioni përkatës ose në rast të ndryshimeve që kanë të
bëjnë me lartësinë dhe llojin e të hyrave personale të
buxhetit themelor të përcaktuara me ligj, në bazë të
Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit të
komunës të miratuar nga Këshilli i Komunës.
Buxheti i komunës nuk lexohet në thesarin e Ministrisë
së Financave, nëse buxheti i miratuar i Këshillit të
Komunës është përgatitur në kundërshtim me dispozitat e
paragrafëve (2) dhe (3) të këtij neni.".
Paragrafi (2) bëhet paragraf (6).
Neni 3
Në nenin 27 paragrafi (2) pas fjalëve: “buxheti
komunal”, shtohen fjalët: “shumat maksimale të të hyrave
personale të buxhetit themelor,”.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3750.
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90) и („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012
и 145/2012, 170/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври
2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите
кои ги именува Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007,
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008,
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009,
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39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011,
70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014,
99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015,
19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018 и
108/2018), во табелата:
1. По алинејата „-директор на Службата за општи и
заеднички работи во Владата на Република Македонија-3,1“, се додава нова алинеја која гласи:
„- заменик на директорот на Службата за општи и
заеднички работи во Владата на Република Македонија– 2,6“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија, а ќе се применува од 22 октомври 2018 година.
Бр. 24 – 10200/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3751.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД
1. Во решението за разрешување од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница - Охрид бр.24-9987/1 од 30 октомври
2018 година, се врши исправка така што во точка 1 од
решението наместо зборовите: „Билјана КавтаноскаЈанческа“ треба да стои „Билјана Кавтаноска-Алческа“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9987/3
Заменик на претседателот
13 ноември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
3752.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Нестле С.А.
Авенија Нестле 55, Вевеј 1800, Швајцарија и ПАИ Партнерс САС, Ру де Риволи 232, Париз 75054, Франција,
преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници
од Скопје, на седница одржана на ден 13.6.2016 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата која ќе настане
преку формирање на зедничко вложување помеѓу
Нестле С.А. со седиште на Авенија Нестле 55, Вевеј
1800, Швајцарија во врска со неговиот бизнис за сладоледи и одредена замрзната храна во Европа, Среден
Исток и Северна Африка („ЕМЕНА“) (со исклучок на
Израел) и одредени други географски подрачја, како и
неговиот бизнис за ладни млечни производи на Филипини, и ПАИ Партнерс САС, со седиште на Ру де Ривили 232, Париз 75054, Франција во врска со нивната
инвестиција во Р&Р Ајс Крим Плц, со седиште на Ричмонд Хаус, Лиминг Бар Индустриал Естејт, Лиминг
Бар, Норталлертон, Норт Јоркшир, ДЛ7 9УЛ, Обединето Кралство иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр. 08-28
13 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3753.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16 ), а постапувајќи
по известувањето за концентрација поднсено од Хи
Стил Груп, Ко., Лтд.(He Steel Group, Co., Ltd.), со седиште на 385 Tiyu South Avenue, Shijiazhuang City,
Hebei Province, China, 050000 преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден
24.6.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Хи Стил
Груп, Ко., Лтд.(He Steel Group, Co., Ltd.), со седиште на
385 Tiyu South Avenue, Shijiazhuang City, Hebei
Province, China, 050000 ќе стекне контрола над Железара Смедерево д.о.о. со седиште на Радинац бб., 11300
Смедерево, Србија, преку 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 пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр. 08-30
24 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3754.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од „Телемах“
д.о.о. Илиџа-Сараево („Telemach“ d.o.o. IlidžaSarajevo), со регистрирано седиште на адреса Џемала
Биједиќа бр.216, Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина
преку полномошник Леонид Ристев, адвокат од Скопје,
на седница одржана на ден 13.6.2016 година, го донесе
следното
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РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која „Телемах“ д.о.о. Илиџа-Сараево („Telemach“ d.o.o. IlidžaSarajevo), со регистрирано седиште на адреса Џемала
Биједиќа бр.216, Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина
ќе стекне контрола над трговското друштво „Глобал
Интернет“ д.о.о. Нови Травник („Global Internet“ d.o.o.
Novi Travnik), со регистрирано седиште на адреса Ивана Мештровиќа 21, Нови Травник, Босна и Херцеговина, преку сткнување на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема
да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр.08-31
13 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3755.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од
ЛСРЕФ4 Еагле Луксембург С.а.р.л. со седиште на
Атриум Бизнис Парк Витрум, 33 руе ду Пуитс Ромаин,
Л-8070 Бертрањ, Луксембург, преку адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници
од Скопје, на седницата одржана на ден 13.6.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ЛСРЕФ4
Еагле Луксембург С.а.р.л. со седиште на Атриум Бизнис Парк Витрум, 33 руе ду Пуитс Ромаин, Л-8070 Бертрањ, Луксембург стекнува контрола над Центрис Риал
Естејт ГмбХ., со седиште на Лихтенштајнштрассе 2222а, Стиеге 1, Буро 5, 1 Сток, А-1090 Виена, Австрија,
преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на

пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр. 08-32
13 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3756.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Грин Холдингс Лимитед (Gren Holdings Limited), со седиште на
Продромоу и Димитракопоулоу 2, 5ти спрат, 1090 Никозија, Кипар, преку полномошник Леонид Ристев адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 13.6.2016
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Грин
Холдингс Лимитед (Gren Holdings Limited), со седиште
на Продромоу и Димитракопоулоу 2, 5ти спрат, 1090
Никозија, Кипар има намера да стекне контрола над
Ромгрин Универзал Лимитед (Romgreen Universal
Limited), со седиште на 12 Кенеди, Кенеди Бизнис Центар, 2ри спрат, Никозија, Кипар, преку сткнување на
удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Служ-
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бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр. 08-33
13 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3757.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднсено од Јуан Јинг
ИЦЕ Цо. Лимитед (Yuan Jing ICE Co., Limited), со седиште во Единица 402, 4-ти кат, Фермонт Хаус, бр.8,
Котон Три Драјв, Адмиралти, Хонг Конг преку Aдвокатско друштво Чакмакова адвокати од Скопје, на седница одржана на ден 13.6.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Јуан Јинг
ИЦЕ Цо. Лимитед (Yuan Jing ICE Co., Limited), со седиште во Единица 402, 4-ти кат, Фермонт Хаус, бр.8,
Котон Три Драјв, Адмиралти, Хонг Конг ќе стекне контрола над Интернационал Цурренцу Ексцханге Лимитед (International Currency Exchange Limited), со седиште на 19-21 Схафтесбури Авенуе, Лондон В1Д 7EД,
Ленлин У.К. Лимитед (Lenlyn U.K. Limited), со седиште на 19-21 Схафтесбури Авенуе, Лондон В1Д 7EД,
Ехцханге Цорпоратион (Еуропе) Лимитед (Exchange
Corporation (Europe) Limited), со седиште на 19-21
Схафтесбури Авенуе, Лондон В1Д 7EД и Хоопое Инвестментс Лимитед (Hoopoe Investments Limited), со седиште на 19-21 Схафтесбури Авенуе, Лондон В1Д
7EД, преку купопродажба на на акционерски капитал,
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата, нема да има за последица значително
спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во
согласност со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр. 08-34
13 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3758.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по извесувањето за планирано доделување на помош поднесено од
страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на седницата одржана на 20.5.2016 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Средствата доделени од страна на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од
136.000.000,00 денари од Програмата за промоција и
поддршка на туризмот за 2016 година (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 02/16) за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 53/2013 и 147/2014) како и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот, видот и висината на субвенциите (,,Службен
весник на Република Македонија,, бр. 50/15 и 32/16) за
остварување на субвенции за туроператори и туристички агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа
за:
- престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои
имаат важечко решение за категоризација ;
- организиран групен превоз, со посебно закупени
автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото
на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата
на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз,
за време на престојот во Македонија не се вклучени) ;
- организиран групен превоз на редовни авионски
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица
во група) ;
- комбинирана тура – организиран групен превоз во
комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и
- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета
земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија
претставуваат државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1)
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8
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став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.
2. Видот и карактерот на промените на оригиналната шема на помош (одредено со решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 10-168 од
30.5.2014 година) кои се вршат со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 50/15) и Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 32/16) не претставуваат промена на постојната државна помош согласно
член 3 став (1), (2) и (3) од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување
на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 142/2011), бидејќи со истите од една страна се утврдува дека решението за категоризација на сместувачкиот капацитет, како и договорот за сместувачкиот капацитет треба да имаат важност за време на престој на групите, како и од друга
страна таквите измени и дополнувања се во насока на
проширување на земјите кои се дефинирани како целни туристички пазари, во согласност со заклучоците од
Комитетот за туризам и Владата на РМ, при што направените измени и дополнувања не влијаат врз оценката
на дозволеноста на доделувањето на помошта согласно
Законот за контрола на државната помош.
Уп.бр. 10-35
20 мај 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3759.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од Агри
Фоод Инвест С.а.р.л., со седиште на ул. Дицкс бр. 8, Л1417 Луксембург, Големото Војводство на Луксембург,
преку адвокат Елена Мицева Стојчевска од Скопје, на
седницата одржана на ден 13.6.2016 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Агри Фоод Инвест С.а.р.л., со седиште на ул. Дицкс бр. 8, Л1417 Луксембург, Големото Војводство на Луксембург
стекнува контрола над БОНУМ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје со седиште на Булевар Киро Глигоров бр. 4,
Скопје и БОНУМ М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на Булевар Киро Глигоров бр. 4, Скопје, преку
купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот

или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр.08-36
13 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3760.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по известувањето за концентрација поднсено од Хемофарм а.д. Вршац (Hemofarma.d. Vršac), Белградски пат
бб, Вршац, Република Србија преку полномошник Леонид Ристев, адвокат од Скопје, на седница одржана на
ден 5.8.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата која ќе настане
на начин што друштвото Хемофарм а.д. Вршац
(Hemofarma.d. Vršac), со регистрирано седиште на адреса Белградски пат бб, Вршац, Република Србија, од
друштвото Иванчиќ и синови д.о.о. Белград, со регистрирано седиште на адреса Палмотиќева 13, Белград,
Република Србија, презема одреден имот, односно работење, оттаму над наведениот имот, односно работење, стекнува самостојна контрола иако потпаѓа под
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата,
нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
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7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр. 08-38
5 август 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3761.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
ЧАЈНА НЕШЕНАЛ АГРОКЕМИКАЛ КОРПОРЕЈШН
(CHINA NATIONAL AGROCHEMICAL CORPORATION)
со седиште на Беисихуанхилу, Хаидиан Дистрикт, Пекинг број 62, Народна Република Кина, преку адвокати
Јасмина Илиева Јовановиќ, Драган Дамески и Ана Хаџиева Ангеловска од Скопје, на седницата одржана на
ден 5.8.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ЧАЈНА
НЕШЕНАЛ АГРОКЕМИКАЛ КОРПОРЕЈШН (CHINA
NATIONAL AGROCHEMICAL CORPORATION) со седиште на Беисихуанхилу, Хаидиан Дистрикт, Пекинг
број 62, Народна Република Кина стекнува контрола
над СИНГЕНТА АГ (SYNGENTA AG) со седиште на
Шварцвалдале бр. 215, 4058 Базел, Швајцарија, по пат
на јавна понуда на акции, иако потпаѓа под одредбите
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп.бр.08-39
5 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3762.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од Хајстед Лимитед, со седиште на 40 Craven Street, Charing
Cross, Лондон, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 06.09.2016
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која со која
Хајстед Лимитед,со седиште на 40 Craven Street,
Charing Cross, Лондон, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска ќе стекне контрола над
Трговско друштво за производство, трговија и услуги
БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште
на ул. Даме Груев бр.28, зграда 1-1 / кат 1, 1000 Скопје,
Република Македонија, по пат на стекнување на удел
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата, нема да има за последица значително
спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во
согласност со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп.бр. 08-41
6 септември 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3763.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16) и член 267 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/05, 110/08 и 51/11) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за
ништовно доставен од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија,
на седница одржана на ден 6.9.2016 година, го донесе
следното
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РЕШЕНИЕ
1. Предлогот Уп. бр. 10-9 од 20.1.2016 година на
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, за огласување за ништовно на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.1.2014 година, СЕ
ПРИФАЌА.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.1.2014 година, СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО БИДЕЈЌИ ИСТОТО ВООПШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ.
Уп.бр.10-9
6 септември 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3764.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр.10-10 од
08.01.2015 година, поднесено од Министерството за
економија, на седницата одржана на 23.1.2015 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-10 од 8.1.2015 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на
државна помош, за планирано доделување на помош
преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година, утврди дека:
1. Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 194/2014) претставува шема
на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот
за контрола на државната помош.
1.1. Мерката 1 од дел II, област Б. Имплементација
на индустриска политика од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година
под наслов Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија во вкупен износ од
1.240.000,00 денари која ќе се реализира за следниве
намени:
- Надоместување на дел од трошоците на деловните
субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 920.000,00
денари за:
1.1.1 Договорни услуги за изработка на нови организациони модели врз основа на ИКТ;
1.1.2 Договорни услуги за изработка на техничка
документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ;
1.1.3 Договорни услуги за изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа, етикетирање,
лого на производ и промотивни печатени материјали;

1.1.4 Договорни услуги за воведување на СЕ ознака;
1.1.5 Договорни услуги за: изготвување на студии
за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија
и/или активности за развој на бренд;
1.1.6 Договорни услуги за изработка на веб страна
;
1.1.7 Договорни услуги за изработка на проекти
за енергетска ефикасност и
1.1.8 Договорни услуги за изработка на проекти
за зголемување на продуктивноста, ефикасноста и
ефективноста.
- Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки
во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехрамбена и металопреработувачка индустрија во вкупен
износ од 320.000,00 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
Мерката 2 од дел II, област Б. Имплементација на
индустриска политика од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година
под наслов Поддршка на патенти во вкупен износ од
320.000,00 денари за:
1.2.1 Трошоци за истражување на пазарот;
1.2.2 Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации;
1.2.3 Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни организации и
1.2.4 Административни трошоци во постапката за
стекнување на правата и одржување во важност на патент, како и трошоци за давање на информативни услуги за патенти.
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
Уп.бр. 10-10
23 јануари 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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3765.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош 07-32/1 од
2.1.2015 година (Наш бр. 10-11 од 8.1.2015 година),
поднесено од Министерството за економија, на седницата одржана на 23.1.2015 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош 07-32/1 од 2.1.2015 година (Наш бр. 10-11 од
8.1.2015 година), поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош,
за планирано доделување на помош преку Предлог –
Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година, утврди дека:
1. Предлог – Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година како шема на
помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за
контрола на државната помош.
2. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој
на кластерското здружување од Предлог – Програмата
за конкурентност, иновации и претприемништво за
2015 година, под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.620.000,00 денари
наменети за:
- Поддршка на заеднички проекти за поврзување на
кластерите со универзитетите;
- Поддршка за развој на иновативноста и развој на
брендирани производи на кластерите;
- Поддршка на кластерите за секторска извозна промоција;
- Поддршка за организирање тематски конференции и саеми и
- Поддршка за развивање на стандарди за квалитет
и прилагодување на барањата на ЕУ – пазарите.
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
Уп.бр.10-11
23 јануари 2015 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3766.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/2010), а постапувајќи по Извесувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-12 од 28.1.2016 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Виктор Мизо,
за доделување на планирана регионална помош на
ЏОНСОН КОНТРОЛС АУТОМОТИВЕ СТРУМИЦА
ДООЕЛ Струмица, на седницата одржана на 1.2.2016
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-12 од
28.1.2016 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош,
од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување
на регионална помош на ЏОНСОН КОНТРОЛС АУТОМОТИВЕ СТРУМИЦА ДООЕЛ СТРУМИЦА, со седиште на ул. населено место без уличен систем бр. ТИРЗ Р-605, Свидовица, Струмица, Република Македонија како корисник на државната помош, утврди дека
мерките:
1.1 Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период XXXXX;
1.2 Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на примањата на вработените,
XXXX;
1.3 Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во Зоната под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да
не се наменети за крајна потрошувачка;
1.4 Царински ослободувања и олеснувања;
1.5 Ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште;
1.6 Изземање од обврската за поднесување гаранција како инструмент за обезбедување на царински долг
кој настанал или може да настане по утврдувањето на
царински дозволените активности или употреба на
добрата за време на вршење на дејноста; и
1.7 Учество во трошоци за изградба на градежен
објект
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претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко
индустриски развојни зони („Службен весник на РМ “
бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10 и 127/12) за чие
доделување не е потребно дополнително одобрување
од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата,
со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од
4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко
индустриските развојни зони основани од Владата на
Република Македонија.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-12 од 28.1.2016, поднесено од Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ЏОНСОН КОНТРОЛС АУТОМОТИВЕ Струмица ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. населено
место без уличен систем бр. ТИРЗ Р-605, Свидовица,
Струмица, Република Македонија, како корисник на
државната помош, утврди дека мерките:
2.1. Помош за создавање на најмалку XXX во износ
од XXXза првите XXXxXX и по XXX за сите дополнителни вработени и
2.2. XXX од плаќање xXx од придонесите од задолжително социјално осигурување од платите на вработените
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на друг технички и индустриски текстил и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4
став (1) точка 2 и 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп.бр.10-12
1 февруари 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3767.
Комисијата за заштита на конкуренциајта врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/2010), а постапувајќи по извесувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-14 од 5.2.2016 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Виктор Мизо,
за доделување на планирана регионална помош на ХАЈ
ТЕК АСЕМБЛИ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт
Илинден, на седницата одржана на 12.2.2016 година го
донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-14од 5.2.2016
година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ХАЈ ТЕК АСЕМБЛИ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Илинден, со седиште на : ул.Технолошко индустриска развојна зона бр. Скопје 1/9/1
Илинден, како корисник на државната помош, утврди
дека мерките:
1.1 Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период XXX;
1.2 Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на примањата на вработените, за период XXX;
1.3 Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во Зоната под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да
не се наменети за крајна потрошувачка;
1.4 Царински ослободувања и олеснувања;
1.5 Ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште;
1.6 Изземање од обврската за поднесување гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба
на добрата за време на вршење на дејноста и
1.7 Учество во трошоци за изградба на градежен
објект
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко
индустриски развојни зони („Службен весник на РМ “
бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10 и 127/12) за чие
доделување не е потребно дополнително одобрување
од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата,
со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од
4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко
индустриските развојни зони основани од Владата на
Република Македонија.
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2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-14 од 5.2.2016 поднесено од Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ХАЈ ТЕК АСЕМБЛИ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Илинден, со седиште во Технолошко индустриска развојна зона бр. Скопје 1/9/1 Илинден, како
корисник на државната помош, утврди дека мерката:
2.1. XX за создавање на XXX во износ од XXX.
Претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на електронски составни делови (компоненти), претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член
4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

година, од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана
преку директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, со седиште на ул. ТИРЗ Скопје 2, Илинден, 1041 Илинден, Македонија како корисник на државна помош, утврди дека мерките:
1.1. ослободување од плаќање на данок на добивка
за XXXочнувајќи од денот на донесување на решението за започнување со работа од страна на Дирекцијата
за ТИРЗ ;
1.2. ослободување од плаќање на персонален данок
на доход од платите на вработените за период XXXX,
почнувајќи од датумот на издавање на решението за започнување со работа ;
1.3. ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност за увозот на добра во Зоната, под услов добрата да не се пуштат во слободен промет, односно да
не се наменети за крајна потрошувачка ;
1.4. царински ослободувања и олеснувања согласно
член 6 од Законот за ТИРЗ ;
1.5. ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежното земјиште, согласно Законот

Уп.бр.10-14
12 февруари 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3768.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-15 од 5.2.2016 година, поднесено
во име на Владата на Република Македонија, како давател на државната помош од страна на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана преку директорот Виктор Мизо, за доделување на планирана регионална помош на друштвото
за производство, трговија и услуги ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, на седницата одржана
на 25.2.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и дополнителни информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-15 од 5.2.2016

за ТИРЗ ;
1.6. изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по утврдување на царински дозволените активности или употреба
на добрата за време на вршењето на дејност во Зоната
1.7. учество во трошоци за изградба на градежен
објект
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошки
индустриски развојни зони (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12) за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки индустриски развојни зони како шема на помош
за доделување на државна помош на корисниците на
технолошко индустриските развојни зони основани од
страна на Владата на Република Македонија.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и дополнителни информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-15 од 5.2.2016
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година, од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана
преку директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, со седиште на ул. ТИРЗ Скопје 2, Илинден, 1041 Илинден, Македонија како корисник на државна помош, утврди дека мерката:
2.1 помош за создавање XXX со полно работно време во износ од XXX
претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош и истата е регионална помош како индивидуална помош согласно
член 4 став (1) точка 2 и 11 од Законот за контрола на
државната помош, при што доделувањето на истата е
дозволено.
Уп.бр.10-15
25 февруари 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3769.
Комисијата за заштита на конкуренциајта врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/10), а постапувајќи по извесувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-17 од 10.2.2016 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Виктор Мизо,
за доделување на планирана регионална помош на
ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, на
седницата одржана на 3.3.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување
на помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-17 од
10.2.2016 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување
на регионална помош на ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ

увоз – извоз Скопје, со седиште: ул, „Борис Трајковски“ бр.135, Скопје, Кисела Вода, како корисник на
државната помош, утврди дека мерките:
1.1 Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период XXXXX;
1.2 Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на примањата на вработените, за период XXXXX;
1.3 Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во Зоната под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да
не се наменети за крајна потрошувачка;
1.4 Царински ослободувања и олеснувања;
1.5 Ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште;
1.6 Изземање од обврската за поднесување гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба
на добрата за време на вршење на дејноста ;
1.7 Учество во трошоци за изградба на градежен
објект
претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко
индустриски развојни зони („Службен весник на РМ “
бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10 и 127/2012) за
чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од
04.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за Технолошки индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко
индустриските развојни зони основани од Владата на
Република Македонија.
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-17 од 10.2.2016, поднесено од Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз – извоз
Скопје, со седиште во Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 1“, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:
2.1. Помош за создавање на XXXX во вкупен износ
од XXX
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Претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
УП бр.10-17
3 март 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3770.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и член 124 од Законот
за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за ништовно доставен
од Владата на Република Македонија, Кабинет на Министер за странски инвестиции Џери Наумоф, на седница одржана на ден 6.9.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Предлогот Уп.бр.10-27 од 4.8.2016 година (бр.
34/14 од 3.8.2016 година) на Владата на Република Македонија, Кабинет на Министер за странски инвестиции Џери Наумоф за огласување за ништовно на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата
Уп.бр.10-27 од 29.3.2016 година, СЕ ПРИФАЌА.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр. 10-27 од 29.3.2016 година, СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО БИДЕЈЌИ ИСТОТО ВООПШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ.
Уп.бр.10-27
6 септември 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3771.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-27 од 24.3.2016,
поднесено од страна на Владата на Република Македонија , како давател на државна помош, застапувана и
претставувана од страна на министерот без ресор г-дин
Џери Наумоф, за доделување на планирана регионална
помош на ДПТУ ЛУТЕX ДООЕЛ Скопје, на седницата
одржана на 29.3.2016 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување на
помош и известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр.1027 од 24.3.2016, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош,
застапувана и претставувана од страна на министерот
без ресор г-дин Џери Наумоф, за доделување на планирана регионална помош на ДПТУ ЛУТЕX ДООЕЛ
Скопје со седиште на ул. Аминта Трети ,бр.2, 1000
Скопје, Република Македонија, како корисник на
државната помош, утврди дека мерките:
- рефундирање на средствата по основ на платен
данок на добивка за период од XXX години започнувајќи од датата на почеток;
-доделување на грант за создавање нови работни
позиции со еквивалент на полно работно време за вработување на најмалку XXX државјани на РМ на полно
работно време до крајот на XXX година , при што максималниот износ на државна помош е ограничен на
максимум до XXX полновремени работни позиции, односно до вкупен максимален износ од XXX евра во денарска противврдност;
Претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на душеци од
ткаенина и текстилни ткаенини, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4
став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на
државната помош, при што доделувањето на истата е
дозволено.
Уп.бр. 10-27
29 март 2016 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3772.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10, член 23 и член 21 од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), како и врз основа на член 2
став (2) и член 9 од Законот за државната помош
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.
24/03, 70/06 и 55/07) во постапката за оценка на дозволеноста на доделување на државна помош која Владата
на Република Македонија претставувана и застапувана
од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на
извозот на Република Македонија како давател на
државна помош ја има доделено на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на
ул. „Бунарџик“ бр. ТИРЗ/1041 Бунарџик, Општина
Илинден, Република Македонија како корисник на
државна помош, поведена со Заклучок бр. 10-44 од
5.6.2015 година, на седницата одржана на 8.10.2015 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди
дека државната помош доделена на име XXX вклучен
во исплатена државна помош XXX која Владата на Република Македонија претставувана и застапувана од
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, како давател на
државна помош, ја има доделено на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на
ул. „Бунарџик “бр. ТИРЗ/1041 Бунарџик, Општина
Илинден, Република Македонија како корисник на
државна помош, врз основа на Договорот за инвестициски вложувања бр.02-914/2 од 13.6.2007 година,
одобрен со Одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-291/2 од 22.06.2007 година, во XXX
што е спротивно на член 4-а став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник
на Република Македонија” бр.103/08) одобрен со одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 10413/2 од 4.11.2008 година како шема на помош, бидејќи корисникот помошта ја има добиено по два основа еднаш врз основа на Договорот за инвестициски вложувања бр.02-914/2 од 13.6.2007 година одобрен со Одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата
бр.10-291/2 од 22.6.2007 година како компензација на
бруто плати од 50% и повторно како ослободување од
плаќање на персонален данок на доход, помош доделена врз основа на Законот за технолoшки индустриски
развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08 и 130/08), поради што Комисијата за заштита на конкуренцијата државната помош доделена на име XXX вклучен во исплатена државна помош XXX со Законот за државната помош (“Службен
весник на Република Македонија” бр.24/03, 70/06 и
55/07).
2. Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди
дека државната помош доделена на име XXX вклучен
во исплатена државна помош XXX, која Владата на Република Македонија претставувана и застапувана од
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија како давател на државна помош ја има доделено на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Бунарџик“ бр. ТИРЗ/1041 Бунарџик, Општина Илинден,
Република Македонија како корисник на државна помош, врз основа на Договорот за инвестициски вложувања бр.02-914/2 од 13.6.2007 година одобрен со Одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-

291/2 од 22.06.2007 година, во XXX, претставува XXX,
што е спротивно на член 4-а став (10) од Законот за
технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.139/09), бидејќи корисникот на помошта има пријавено исти оправдани
трошоци врз основа на кои ја има добено и помошта
ослободување од плаќање на персонален данок на доход, помош доделена врз основа на Законот за технолoшки индустриски развојни зони, поради што Комисијата за заштита на конкуренцијата државната помош доделена на име XXX вклучен во исплатена
државна помош по XXX ја оцени како некомпатибилна со Законот за државната помош (“Службен весник
на Република Македонија” бр.24/03, 70/06 и 55/07).
3. Комисијата за заштита на конкуренцијата при
оценка на дозволеноста на доделување на државната
помош која XXX вклучен во исплатена државна помош
XXX, Владата на Република Македонија претставувана
и застапувана од Агенцијата за странски инвестиции и
промоција на извозот на Република Македонија како
давател на државна помош ја има доделено на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН
ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул. „Бунарџик“ бр. ТИРЗ/1041 Бунарџик,
Општина Илинден, Република Македонија како корисник на државна помош, врз основа на Договорот за инвестициски вложувања бр.02-914/2 од 13.6.2007 година
одобрен со Одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-291/2 од 22.6.2007 година, XXX, утврди дека државната помош корисникот на помошта ја
има добиено по два основа - еднаш врз основа на Договорот за инвестициски вложувања бр.02-914/2 од
13.6.2007 година одобрен со одлуката на Комисијата за
заштита на конкуренцијата бр.10-291/2 од 22.6.2007 година како компензација на XXX на доход, помош доделена врз основа на Законот за технолошки индустриски
развојни зони претставува XXX, што е спротивно на
член 4-а став (10) од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република
Македонија” бр.139/09), бидејќи корисникот на помошта има пријавено исти тошоци како оправдани трошоци врз основа на кои ја има добиено помошта што
претставува ЗЛОУПОТРЕБЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ
согласно член 4 став (1) точка 6 од Законот за контрола
на државната помош (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 145/10), и доделувањето на истата НЕ
Е ДОЗВОЛЕНО.

15 ноември 2018

Бр. 209 - Стр. 23

4. Му се наложува на давателот на државната помош да ги преземе сите неопходни мерки за враќање на
веќе доделената државна помош од корисникот на помошта зголемен за износот на законската затезна камата, во периодот од 27.8.2008 година заклучно со
2012 година, сметано од денот на ставање на располагање на помошта на корисникот до денот на враќањето.
Уп.бр.10-44
8 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3773.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/2010), а постапувајќи по извесувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-79 од 16.12.2015 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како
давател на државна помош од страна на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, застапувана и
претставувана од страна на директорот Виктор Мизо,
за доделување на планирана регионална помош на
ДЕЛФИ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ СКОПЈЕ, на седницата одржана на 12.2.2016
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и дополнителните информации за формата за
известување за регионална помош бр. 10-79 од
16.12.2015 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош
од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони, застапувана и претставувана од страна
на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување
на регионална помош на ДЕЛФИ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште:
ул, „Орце Николов“ бр.98, 1000 Скопје, Центар, Република Македонија како корисник на државната помош,
утврди дека мерките:
1.1 Ослободување од плаќање на данок на добивка
за период од XXXXX
1.2 Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на примањата на вработените, за период XXXX;
1.3 Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во Зоната под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да
не се наменети за крајна потрошувачка;
1.4 Царински ослободувања и олеснувања;
1.5 Ослободување од плаќање на надоместок за
уредување на градежно земјиште;

1.6 Изземање од обврската за поднесување гаранција како инструмент за обезбедување на царински
долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба
на добрата за време на вршење на дејноста ;
1.7 Учество во трошоци за изградба на градежен
објект и
1.8 Државна помош за одобрените трошоци за обука и усовршување на вработените вклучени во Инвестицискиот проект претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони („Службен весник на РМ “ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10 и 127/12) за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за
заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со
Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за
заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за
Технолошки индустриски развојни зони како шема на
помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошкоиндустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување
на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
бр.10-79 од 16.12.2015, поднесено од Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ДЕЛФИ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште во Технолошко
индустриска развојна зона „Скопје 1“, како корисник
на државната помош, утврди дека мерката:
2.1. Помош за создавање на нови работни места во
износ од XXXXX за најмалку XXXX државјани на Република Македонија и
2.2. XXXX од плаќање на XXX од придонесите од
задолжително социјално осигурување од платите на
вработените
Претставува државна помош во смисла на член 5 од
Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителни прибори за моторни возила, претставува регионална помош како индивидуална помош
согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
Уп.бр. 10-79
12 Февруари 2016 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
29.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 6.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО OДЛУКАТА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2018/1086 НА СОВЕТОТ ОД 30 ЈУЛИ 2018 ГОДИНА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ
ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за
спроведување (ЗНБП) 2018/1086 на Советот од 30 јули 2018 година за спроведување на
Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни
работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за
финансии - Управа за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи
за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2018/1086 на Советот од 30 јули 2018 година за
спроведување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата
во Либија, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на
оваа одлука и е нејзин составен дел.
Член 5
Рестриктивните мерки кон Либија се воведуваат на неопределено време.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9538/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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30.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на
Република Македонија“ број 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА
(ЗНБП) 2018/1087 НА СОВЕТОТ ОД 30 ЈУЛИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2016/849 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2018/1087 на Советот од 30 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849
за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки,
- забрана за влез во Република Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за транспорт и врски и Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/1087 на Советот од 30 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република
Кореја во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е
составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против Демократска Народна Република Кореја се воведуваат
на неопределено време.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9557/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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31.
Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на
Република Македонија“ бр.190/17), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 6.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА
(ЗНБП) 2018/1006 НА СОВЕТОТ ОД 16 ЈУЛИ 2018 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ
МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ
Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1006
на Советот од 16 јули 2018 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во
Република Малдиви.
Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- финансиски мерки;
- забрана за влез во Република Македонија.
Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија,
Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и
Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи
за спроведување на рестриктивните мерки.
Член 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/1006 на Советот од 16 јули 2018 година за рестриктивни мерки
во однос на состојбата во Република Малдиви во оригинал на англиски и во превод на
македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 5
Рестриктивните мерки против Република Малдиви ќе се применуваат до 17 јули 2019
година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 44-9564/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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