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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3979.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 10 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна
спогодба бр. 45-10464/1 од 24 декември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 272/19).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11846/2
10 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3980.
Врз основа на член 16-а став (6) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.101/19 и 275/19) и
член 10-а став (10) од Законот за продажба и давање
под закуп на деловните згради и деловните простории
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14,
180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 21/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 10 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија за набавка со непосредна спогодба на недвижни ствари сопственост на Акционерско
друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кои
се наоѓаат во административно-деловниот објект на
улица „Филип Втори Македонски“ број 11 во Скопје,
КП бр.9506/15 КО Центар 1, запишани во Имотен лист
број 106458, во вкупна површина од 6770 м2, и тоа:
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 1 намена на посебен дел ТС1 со површина од 21
м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 1 намена на посебен дел П со површина 253 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 1 намена на посебен дел ГМ со површина 19 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 1 намена на посебен дел КГП со површина 539 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 2 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 3 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 4 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 5 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 6 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 7 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 8 намена на посебен дел ГМ со површина 15 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 9 намена на посебен дел ГМ со површина 18 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 10 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
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- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 11 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 12 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 13 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 14 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 15 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 16 намена на посебен дел ГМ со површина 13 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 1 намена на посебен дел ЛФ со површина 2 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 2 намена на посебен дел ЛФ со површина 3 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 3 намена на посебен дел ЛФ со површина 2 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО
број 4 намена на посебен дел ЛФ со површина 2 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПО намена на посебен дел Х со површина 96 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
1 намена на посебен дел ДПД со површина 70 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
10 намена на посебен дел ДП со површина 25 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
11 намена на посебен дел ДП со површина 55 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
12 намена на посебен дел ДП со површина 26 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
13 намена на посебен дел ДП со површина 68 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР намена на посебен дел Х со површина 203 м2
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К1 број
14 намена на посебен дел ДП со површина 856 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К2 број
15 намена на посебен дел ДП со површина 864 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К3 број
16 намена на посебен дел ДП со површина 841 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К4 број
17 намена на посебен дел ДП со површина 834 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К5 број
18 намена на посебен дел ДП со површина 837 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К6 број
19 намена на посебен дел ПП со површина 143 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К6 број
19 намена на посебен дел ДП со површина 683 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА
број 20 намена на посебен дел П со површина од 18 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА
број 20 намена на посебен дел ДП со површина од 201
м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА
број 20 намена на посебен дел ПП со површина од 313
м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат МА намена на посебен дел Х со површина од 42 м2;
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- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 намена на
посебен дел ХС со површина од 405 м2.
Член 2
Вредноста на недвижните ствари од членот 1 на
оваа oдлука, според проценетата вредност утврдена со
Процена број CB V 163/2020 од 9 декември 2020 година на Бирото за судски вештачења, согласно Законот за
процена изнесува вкупно 864.121.805,00 денари со
пресметан 18% ДДВ, која претставува цена за набавка
на недвижните ствари со непосредна спогодба, односно 13.937.448,46 евра со пресметан 18% ДДВ, во денарска противвредност според среден курс на Народна
банка на Република Северна Македонија на денот на
плаќањето.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-11846/3
Претседател на Владата
10 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3981.
Врз основа на член 6 став (2) од Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен
весник на Република Македонија’’ бр.105/09), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОЧЕТНИОТ КАПИТАЛ НА
РАЗВОЈНАТА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се врши зголемување на почетниот
капитал на Развојната банка на Северна Македонија
АД Скопје за износ од 185.070.000,00 денари.
Зголемувањето на почетниот капитал се врши од
средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна
Македонија
за
2020
година
раздел
09002- Министерство за финансии - функции на државата, Владината програма П1-Мерки за справување со
COVID 19 кризата, ставка 485 - Вложувања и нефинансиски средства.
Средствата од ставот 1 на овој член ќе се уплатат на
сметка на Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје во рок од 15 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 2
Зголемувањето на почетниот капитал на Развојната
банка на Северна Македонија АД Скопје ќе се изврши
со издавање на 59.546 обични акции.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија’’.
Бр. 44-11919/1
12 декември 2020 година
Скопје

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

3982.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16,
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
ФИЛМСКИ РАБОТНИЦИ
Член 1
Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и
постапката за доделување на финансиска поддршка на
филмските работници.
„Филмски работник“ е лице кое учествува во производство на филм.
„Производство на филм“ се креативни, организациски и финансиски активности за пренесување на
филмското сценарио на подлога преку соодветна технологија.
Член 2
Постапката за финансиската поддршка на филмските работници, ќе се спроведува преку Агенцијата за
филм на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), а исплатата на средствата за
финансиската поддршка се врши од средствата собрани во Фондот за помош и поддршка за справување со
кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19,
формиран во рамки на Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија.
Предмет на финансиската поддршка е исплата на
финансиски средства во нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00, односно 21.500,00.
Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде филмски работник барател на финансиска подршка, ако:
- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните пет години работел на минимум
три филма поддржани од Агенцијата,
- е невработено лице според евиденцијата на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Република Северна Македонија, и
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- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000 денари, односно
остварил приход во нето износ до 60.000, односно остварил приход до 40.000 денари, од учество во производство на филм, според евиденцијата на Управата за
јавни приходи.
Агенцијата, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб страна објавува јавен повик за доставување барање за користење
на финансиска поддршка на филмскиот работник согласно оваа одлука.
Барателот на финансиската поддршка во рок од 15
дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став
4 на овој член, доставува барање до Агенцијата, кое е
дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.
Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на
финансиската поддршка доставува изјава за исполнетоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена
во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.
Член 3
За користење на финансиската поддршка на филмските работници одлучува Комисија за финансиска
поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).
Директорот на Агенцијата, во рок од пет дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Комисијата која се состои од пет члена, тројца од
редот на вработените во Агенцијата и двајца на предлог на Друштвото на филмски работници на Македонија.
Врз основа на увид во поднесената документација
за остварување на финансиска поддршка, Комисијата
врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува
листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација
од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок
од пет дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува
до директорот на Агенцијата.
Листата на баратели на финансиска поддршка на
филмските работници што имаат доставено комплетна
документација, Агенцијата ја доставува до Агенцијата
за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, односно до
Управата за јавни приходи со барање за известување
дали секое поединечно лице од доставената листа е
вработено според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденциите на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Република Северна Македонија, односно дали го има
остварено нето приходот утврден во член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.
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Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија,
односно Управата за јавни приходи во рок од пет дена
од денот на доставувањето на барањето од став 4 на
овој член со законска сила, ја известува Агенцијата, за
лицата од листата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија, односно за приходите
на лицата од листата.
Во рок од два дена од добивањето на известувањето
од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се
исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука,
како и врз основа на комплетноста на документацијата
од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до директорот на Агенцијата листа на филмски работници,
заради донесување на решенија за финансика поддршка.
Директорот на Агенцијата во рок од три дена од денот на доставување на листата од ставот 6 на овој член
ги донесува решенијата за утврдување на правото на
финансиска поддршка.
Агенцијата, во рок од три дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на овој член, го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и во прилог ги доставува донесените решенија.
Генералниот секретаријат на Владата на Република
Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од
15 дена од денот на доставувањето на решенијата од
ставот 8 на овој член.
Член 4
Доколку со извршена контрола од страна на
Агенцијата се утврди дека филмскиот работник го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно
оваа одлука, со давање на невистинити податоци во изјавата од член 2 став 6 на оваа одлука, истиот е должен
да ги врати добиените финансиски средства во целост,
на сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од
каде што е извршена исплатата, со законска затезна камата, во рок од три месеци од денот на извршената исплата на средствата за финансиска поддршка.
Член 5
Оваa одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11922/1
11 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3983.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 декември 2020 година, донесе
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Фондот за помош и поддршка за справување со кризата
предизвикана од Коронавирусот Covid-19, формиран
во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија.
Предмет на финансиската поддршка е исплата на
финансиски средства во нето износ од 14.500,00 денари, 18.000,00 денари односно 21.500,00 денари.
Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа одлука може да биде уметник или културен работник од член 1 од оваа одлука - барател на фи-

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
УМЕТНИЦИ И НА КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ
Член 1
Со оваа одлука се уредуваат условите, начинот и
постапката за доделување на финансиска поддршка на
уметници и на културни работници.
Под уметник, во смисла на оваа одлука, се подразбира физичко лице што создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн. Под
уметник се подразбира и самостоен уметник.
Под културен работник во смисла на оваа одлука се
подразбира физичко лице кое врши стручни, научноистражувачки, теориско-критички, едукативни, кураторски, продуцентски, уметничко-соработнички, менаџерски, специјалистичко-технички или организациски
работи во областа на културата, независно од образованието, правниот статус, државјанството, друг вид припадност итн.
Под проекти од областа на културата во смисла на
оваа одлука се подразбираат активности од областа на
културата, особено од: визуелните уметности, архитектурата и дизајнот; музиката (автор на музички дела и
изведувач на музички дела); танцовата уметност и современите изведувачки уметности; литературата, преводот и критиката; драмата (костимограф, сценограф, актер, драмски режисер, сценарист).

нансиска подршка, ако:
- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во последните три години има реализирано, или
учествувано во реализација на најмалку пет проекти од
областа на културата,
- е невработено лице според евиденцијата на
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија,
- не е корисник на пензија според евиденцијата на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Република Северна Македонија,
- во периодот од јануари до август 2020 година, остварил приход во нето износ до 80.000 денари, односно
остварил приход во нето износ до 60.000, односно остварил приход до 40.000 денари, од вршење на уметнички или стручни работи во културата, според евиденцијата на Управата за јавни приходи.
Министерството, во рок од три дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука, на својата веб
страна објавува јавен повик за доставување барање за
користење на финансиска поддршка на уметниците и
на културен работник согласно оваа одлука.
Барателот на финансиската поддршка во рок од 15
дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став
4 на овој член, доставува барање до Министерството,
кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука.
Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на
финансиската поддршка доставува изјава за исполнетоста на условите од став 3 на овој член, која е дадена
во Прилог 2 и е составен дел на оваа одлука.

Член 2
Постапката за финансиската поддршка на уметниците и на културните работници, ќе се спроведува преку Министерството за култура (во натамошниот текст:
Министерството), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во

Член 3
За користење на финансиската поддршка на уметниците и на културните работници одлучува Комисија
за финансиска поддршка (во натамошниот текст: Комисијата).
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Министерот за култура, во рок од пет дена од денот

Министерот за култура во рок од три дена од де-

на влегувањето во сила на оваа одлука ја формира Ко-

нот на доставување на листата од ставот 6 на овој

мисијата која се состои од пет члена, од редот на вра-

член ги донесува решенијата за финансиска под-

ботените во Министерството и од надворешни сора-

дршка.

ботници.
Врз основа на увид во поднесената документација
за остварување на финансиска поддршка, Комисијата
врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува
листа со податоци за барателите на финансиската под-

Министерството за култура, во рок од три дена од
денот на донесувањето на решенијата од ставот 7 на
овој член, го известува Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија и во прилог
ги доставува донесените решенија.

дршка кои имаат доставена комплетна документација

Генералниот секретаријат на Владата на Република

од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука, и истата во рок

Северна Македонија врз основа на решенијата од ста-

од пет дена од денот на истекот на рокот за доставува-

вот 8 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со за-

ње на барањето за финансиска поддршка ја доставува

конска сила за формирање на Фонд за помош и под-

до министерот за култура.

дршка за справување со кризата предизвикана од Коро-

Листата на баратели на финансика поддршка на

навирусот Covid-19, врши исплата на средства за фи-

уметниците и културните работници што имаат доста-

нансиска поддршка на трансакционата сметка на ко-

вено комплетна документација, Министерството ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Република Северна Ма-

рисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од
15 дена од денот на доставувањето на решенијата од
ставот 8 на овој член.

кедонија, односно до Управата за јавни приходи со ба-

Член 4

рање за известување дали секое поединечно лице од
доставената листа е вработено според евиденцијата на

Доколку со извршена контрола од страна на Ми-

Агенцијата за вработување на Република Северна Ма-

нистерството за култура се утврди дека барателот

кедонија, односно дали е примател на пензија согласно

на финансиска поддршка го злоупотребил правото

евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското

на финансиска поддршка согласно оваа одлука, со

осигурување на Република Северна Македонија, однос-

давање на невистинити податоци во изјавата од

но дали го има остварено нето приходот утврден во

член 2 став 6 на оваа одлука, истиот е должен да ги

член 2 став 3 алинеја 5 од оваа одлука.

врати добиените финансиски средства во целост, на

Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија,
односно Управата за јавни приходи во рок од пет дена
од денот на доставувањето на барањето од став 4 на

сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплата, со законска
затезна камата, во рок од три месеци од денот на

овој член со законска сила, го известува Министер-

извршената исплата на средствата за финансиска

ството, за лицата од листата, доколку се вработени, од-

поддршка.

носно доколку се приматели на пензија, односно за
приходите на лицата од листата.

Член 5

Во рок од два дена од добивањето на известувањето

Оваa одлука влегува во сила со денот на објавува-

од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

исполнети условите од член 2 став 3 од оваа одлука,

донија“.

како и врз основа на комплетноста на документацијата
од член 2 ставови 5 и 6 од оваа одлука доставува до министерот за култура листа на уметниците и на културни работници, заради донесување на решенија за финансика поддршка.

Бр. 44-11923/1

Претседател на Владата

11 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
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3984.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 5 од
Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународната банка за обнова и
развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение за развој и Мултилатералната
агенција за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр.23/93), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11
декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПШТО И СЕЛЕКТИВНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА СО ЗАПИШУВАЊЕ
НА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКЦИИ ОД СТРАНА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука Република Северна Македонија
запишува 534 дополнителни акции во износ од 534.000
УСД, кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.271 „2018 Селективно зголемување на
капиталот“ и 1.311 дополнителни акции во износ од
1.311.000 УСД, кои треба да се уплатат согласно условите во Резолуцијата бр.272 „2018 Општо зголемување
на капиталот“.
2. Се овластува д-р Фатмир Бесими, министер за
финансии и гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка
за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој,
Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, да
го потпише инструментот за запишување на акциите
кај Меѓународната финансиска корпорација, пред уплатата на износите на дополнителните акции од точка 1
на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11931/1
11 декември 2020 година
Скопје

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

3985.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 11 декември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана – Армија на Република Северна Македонија му престанува користењето на движните ствари - 15 тона експлозив - тротил.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Дирекцијата за
заштита и спасување.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11954/1
11 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.
__________

3986.
Врз основа на член 41-a став (1) од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14 , 33/15,
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
11 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА АНЕКС НА ДОГОВОРОТ
ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ПРОМЕНА НА НАМЕНАТА НА
ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА
Член 1
Со оваа одлука се врши промена на намената на дел
од средствата во износ од 49,743,119.00 евра од Договорот за концесија склучен помеѓу Република Северна
Македонија, како концедент и ТАВ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Мралино Илинден како инвеститор и ТАВ
ХАВАЛИМАНЛАРИ ХОЛДИНГ А.S., како референтен оператор, со бр.02-11331 од 24.9.2008 година и
склучените анекси и тоа Анекс 1 со бр.02-15491 од
30.12.2008, Анекс 2 со бр.02-6286 од 9.6.2009, Анекс 3
со бр.02-9616/1 од 31.8.2009 и Анекс 4 со бр.02-90/1 од
4.1.2010 година, кои биле наменети за изградба на карго аеродром во Штип, а врз основа на анализата за проценка на економската оправданост бр.44-1189/1 од
4.2.2020 година.
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За промената на намената на дел од средствата од став
1 на овој член е добиена согласност од ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден како инвеститор и ТАВ
ХАВАЛИМАНЛАРИ ХОЛДИНГ А.S како референтен
оператор со бр.17-11275/2 од 30.11.2020 година.
Член 2
Средствата во износот од членот 1 став 1 од оваа
одлука ќе се користат за изведба на следните проекти:
1. За Проектот со архивски бр.02-11927/1 од
11.12.2020 година под назив Изградба на водоводна
мрежа за населба Бушани (во 3 фази) во Општина Kавадарци со вкупна проектирана вредност 21.901.643,15
денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
2. За Проектот со архивски бр.02-11927/2 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на локален пат до с. Дреново во Општина Kавадарци со вкупна проектирана вредност 25.129.462,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
3. За Проектот со архивски бр.02-11927/3 од
11.12.2020 година под назив Доизградба на детска градинка Св. Климент Охридски во Општина Бутел со
вкупна проектирана вредност 35.700.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
4. За Проектот со архивски бр.02-11927/4 од
11.12.2020 година под назив Основен проект за водоснабдување на манастирскиот комплекс Трескавец во
Општина Прилеп во Општина Прилеп со вкупна проектирана вредност 5.553.282,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
5. За Проектот со архивски бр.02-11927/5 од
11.12.2020 година под назив Oсновен проект за реконструкција на главен довод на Пашовски ливади до собирна шахта за град Прилеп во Општина Прилеп со вкупна
проектирана вредност 40.540.925,95 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
6. За Проектот со архивски бр.02-11927/6 од
11.12.2020 година под назив Покривање на отворен канал од фабрика Благој Ѓорев до влив во Река Вардар во
Општина Велес со вкупна проектирана вредност
5.865.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
7. За Проектот со архивски бр.02-11927/7 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на фасада
и кров на ССОУ Јовче Тесличков во Општина Велес со
вкупна проектирана вредност 2.975.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
8. За Проектот со архивски бр.02-11927/8 од
11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализациона мрежа во локалитет „Јака“ во н.м.Марино во
Општина Илинден со вкупна проектирана вредност
19.808.111,85 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
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9. За Проектот со архивски бр.02-11927/9 од
11.12.2020 година под назив Замена на постоечки шахти со мерно регулациона опрема на системот за водоснабдување на Богданци во Општина Богданци со вкупна проектирана вредност 10.360.495,30 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
10. За Проектот со архивски бр.02-11927/10 од
11.12.2020 година под назив Проект за вакумска фекална канализација со пречистителна станица во н.м. Јурумлери во Општина Гази Баба со вкупна проектирана
вредност 40.052.000,00 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
11. За Проектот со архивски бр.02-11927/11 од
11.12.2020 година под назив Основен проект за линиска инфраструктурна градба за изградба на канализациони линии во Општина Вевчани во Општина Вевчани
со вкупна проектирана вредност 5.248.058,95 денари
согласно поднесеното барање и проектната документација.
12. За Проектот со архивски бр.02-11927/12 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на водоводна мрежа во Виница во Општина Виница со вкупна
проектирана вредност 7.593.492,00 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
13. За Проектот со архивски бр.02-11927/13 од
11.12.2020 година под назив Изградба на фекален канализационен систем во с.Сушица во Општина Ново Село со вкупна проектирана вредност 40.597.056,55 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
14. За Проектот со архивски бр.02-11927/14 од
11.12.2020 година под назив Примарна водоводна мрежа во с. Каратманово во Општина Лозово со вкупна
проектирана вредност 7.026.836,10 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
15. За Проектот со архивски бр.02-11927/15 од
11.12.2020 година под назив Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за с.Обршани во
Општина Кривогаштани со вкупна проектирана вредност 21.250.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
16. За Проектот со архивски бр.02-11927/16 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција и надградба
на Дом на култура во Општина Демир Капија со вкупна
проектирана вредност 7.650.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
17. За Проектот со архивски бр.02-11927/17 од
11.12.2020 година под назив Изградба на атмосферска
канализација на ул. Јордан Хаџи Шишков, ул.Брсјачка
Буна, ул.Овчеполска и дел од ул. Новопроектирана I-ва
и II фаза во Општина Шуто Оризари со вкупна проектирана вредност 72.673.464,90 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
18. За Проектот со архивски бр.02-11927/18 од
11.12.2020 година под назив Изградба на ул. “Вршачка” нас. Долно Грамаѓе во Општина Крива Паланка
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со вкупна проектирана вредност 10.369.268,58 денари
согласно поднесеното барање и проектната документација.
19. За Проектот со архивски бр.02-11927/19 од
11.12.2020 година под назив Изградба на локален пат
Мезовски Ливади – крак 2 и крак 4 во Општина Крива
Паланка со вкупна проектирана вредност 14.523.667,80
денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
20. За Проектот со архивски бр.02-11927/20 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на локален пат во с.Конопница м.в.Чивлк во Општина Крива
Паланка со вкупна проектирана вредност 3.763.800,00
денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
21. За Проектот со архивски бр.02-11927/21 од
11.12.2020 година под назив Изградба на Фекална канализација во с. Лешани со пречистителна станица во
с. Грко Поле (прва фаза од градба) во Општина Дебарца со вкупна проектирана вредност 15.682.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
22. За Проектот со архивски бр.02-11927/22 од
11.12.2020 година под назив Инвестиционо техничка
документација за проект за изградба на линија 2 со резервоар Мерите - Општина Штип во Општина Штип со
вкупна проектирана вредност 78.287.911,25 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
23. За Проектот со архивски бр.02-11927/23 од
11.12.2020 година под назив изградба на фекална канализација во с.Уларци во Општина Чешиново - Облешевосо вкупна проектирана вредност 17.629.203,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
24. За Проектот со архивски бр.02-11927/24 од
11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализација за с. Пеширово во Општина Свети Николе со
вкупна проектирана вредност 12.546.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
25. За Проектот со архивски бр.02-11927/25 од
11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализација и колекторски систем за с.Раброво - Општина
Валандово во Општина Валандово со вкупна проектирана вредност 33.906.228,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
26. За Проектот со архивски бр.02-11927/26 од
11.12.2020 година под назив Основен проект за фекален колектор за три села за с.Сопот, с.Табановце и за
с.Четирце во Општина Куманово со вкупна проектирана вредност 47.749.029,65 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
27. За Проектот со архивски бр.02-11927/27 од
11.12.2020 година под назив Проект на регулација на
Порој Св. Илија на потег од базна преграда до улив на
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река Водочница во Општина Струмица со вкупна проектирана вредност 86.700.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
28. За Проектот со архивски бр.02-11927/28 од
11.12.2020 година под назив Изградба на систем за водоснабдување на село Дукатино и село Требичино во
Општина Василево со вкупна проектирана вредност
25.719.300,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
29. За Проектот со архивски бр.02-11927/29 од
11.12.2020 година под назив Основен проект Водоводна мрежа во заштитена целина Крушево во Општина
Крушево
со
вкупна
проектирана
вредност
16.203.160,70 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
30. За Проектот со архивски бр.02-11927/30 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на дом во
Прдејци во Општина Гевгелија со вкупна проектирана
вредност 13.011.310,40 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
31. За Проектот со архивски бр.02-11927/31 од
11.12.2020 година под назив Водоснабдување за село
Скудриње во Општина Маврово и Ростуше со вкупна
проектирана вредност 10.664.100,00 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
32. За Проектот со архивски бр.02-11927/32 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на училишна фасада на ООУ „Ванчо Прке„ Делчево во Општина Делчево со вкупна проектирана вредност
5.100.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
33. За Проектот со архивски бр.02-11927/33 од
11.12.2020 година под назив Проект за инфраструктура и
Основен проект за фекална канализација на улици бр.1 и
15 во УБ 2, Радовиш во Општина Радовиш со вкупна проектирана вредност 8.373.417,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
34. За Проектот со архивски бр.02-11927/34 од
11.12.2020 година под назив Проект за инфраструктура
и Основен проект за водоводна линија на улици бр.1 и
15 во УБ 2, Радовиш во Општина Радовиш со вкупна
проектирана вредност 4.682.000,60 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
35. За Проектот со архивски бр.02-11927/35 од
11.12.2020 година под назив Проект за инфраструктура и
Основен проект за атмосферска канализација на улици
бр.1 и 15 во УБ 2, Радовиш во Општина Радовиш со вкупна проектирана вредност 10.277.193,60 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
36. За Проектот со архивски бр.02-11927/36 од
11.12.2020 година под назив Изградба на главен доводен цевковод за водоснабдување на селата Беранци, Д.
Српци, Ивањевци, Св. Тодори, Трновци, Вашарејца и
Лознани во Општина Могила со вкупна проектирана
вредност 28.308.760,40 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
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37. За Проектот со архивски бр.02-11927/37 од
11.12.2020 година под назив Водоснабдување на викенд населба Здуње во Општина Македонски Брод со
вкупна проектирана вредност 8.710.225,60 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
38. За Проектот со архивски бр.02-11927/38 од
11.12.2020 година под назив Фекална канализација за
населено место Сливница во Општина Ресен со вкупна
проектирана вредност 14.207.596,15 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
39. За Проектот со архивски бр.02-11927/39 од
11.12.2020 година под назив Водоснабдување на с.
Дренак, доводен цевковод во Општина Пробиштип со
вкупна проектирана вредност 2.072.669,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
40. За Проектот со архивски бр.02-11927/40 од
11.12.2020 година под назив Атмосферска канализација улица 3-ти Април во Општина Пробиштип со вкупна
проектирана вредност 2.550.000,00 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
41. За Проектот со архивски бр.02-11927/41 од
11.12.2020 година од назив Реконструкција на улица
Даме Груев во Општина Пробиштип со вкупна проектирана вредност 8.500.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
42. За Проектот со архивски бр.02-11927/42 од
11.12.2020 година под назив Изградба на фекална канализација за с.Мачево во Општина Берово со вкупна
проектирана вредност 25.859.958,00 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
43. За Проектот со архивски бр.02-11927/43 од
11.12.2020 година под назив Реадаптација на два објекти во клубови за пензионери во Општина Ранковце со
вкупна проектирана вредност 850.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
44. За Проектот со архивски бр.02-11927/44 од
11.12.2020 година под назив Основен проект за регинален водоводен систем Голема Плачковица во Општина
Карбинци
со
вкупна
проектирана
вредност
24.134.538,75 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
45. За Проектот со архивски бр.02-11927/45 од
11.12.2020 година под назив Проектна документација
за водовод и канализација за АРМ чет 2 улици СТУ9 и
СТУ11 во Општина Битола со вкупна проектирана
вредност 50.150.000,00 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
46. За Проектот со архивски бр.02-11927/46 од
11.12.2020 година под назив Основен проект за изградба на патишта во УЗ 8, според ДУП за блок 22 и делови
од 23 и 24 во Општина Струга со вкупна проектирана
вредност 66.961.675,70 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
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47. За Проектот со архивски бр.02-11927/47 од
11.12.2020 година под назив Главен проект за водовод
за с. Лојане, технички бр.621/19 во Општина Липково
со вкупна проектирана вредност 22.021.091,95 денари
согласно поднесеното барање и проектната документација.
48. За Проектот со архивски бр.02-11927/48 од
11.12.2020 година под назив Главен проект за средување на речно корито во с. Отља, технички бр.01-01/18
во Општина Липково со вкупна проектирана вредност
20.162.929,90 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
49. За Проектот со архивски бр.02-11927/49 од
11.12.2020 година под назив Градба на локален пат за
Н.М. Костинци - Н.М. Долгаец - Н.М. Маргари во Општина Долнени со вкупна проектирана вредност
27.539.986,40 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
50. За Проектот со архивски бр.02-11927/50 од
11.12.2020 година под назив Проширување на ОУ
Исмаил Ќемали с. Црнилиште во Општина Долнени со
вкупна проектирана вредност 12.957.675,40 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
51. За Проектот со архивски бр.02-11927/51 од
11.12.2020 година под назив Улици во град Дебар (новопроектирана улица "1" "2", во Блок 3 локалитет "A"
предвиден со ДУП) во Општина Дебар со вкупна проектирана вредност 6.167.426,60 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
52. За Проектот со архивски бр.02-11927/52 од
11.12.2020 година под назив Локален пат с. Баништа во
Општина Дебар со вкупна проектирана вредност
5.890.317,25 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
53. За Проектот со архивски бр.02-11927/53 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на локален пат во с. Отишан во Општина Дебар со вкупна проектирана вредност 3.150.822,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
54. За Проектот со архивски бр.02-11927/54 од
11.12.2020 година под назив Изградба на патот Благоја
Тоска во Општина Тетово со вкупна проектирана вредност 42.644.019,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
55. За Проектот со архивски бр.02-11927/55 од
11.12.2020 година под назив Реконтрукција на СОУ
Кирил Пејчиновиќ во Општина Тетово со вкупна проектирана вредност 29.984.600,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
56. За проектите со архивски бр.02-11927/56 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на постоечка водовоната мрежа ул. Прохор Пчински, Стојко
Јовановски, Пере Тошев, Максуд Садики, 7 Јули во населбата Серава, Саук Чешма 1 и 2; Реконструкција на
постоечка водовоната мрежа ул. Пере Тошев на страна-
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та на ул. Џон Кенеди и ул. Клинска Леси во населбата
Серава; Реконструкција на постоечка канализација и
фекални води ул. Пере Тошев, ул.Клинска Леси и Ковачка во населбата Серава; Реконструкција на постоечка канализација и фекални води ул Стојна Стевкова,
Рифат Бурџевич на страната на ул. Џон Кенеди и ул.
Серава во Општина Чаир со вкупна проектирана вредност 62.580.373,65 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
57. За Проектот со архивски бр.02-11927/57 од
11.12.2020 година под назив Центар за кучиња скитници во Општина Кичево со вкупна проектирана вредност 20.387.250,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
58. За Проектот со архивски бр.02-11927/58 од
11.12.2020 година под назив Градба на капела кај православните гробишта во Општина Кичево со вкупна
проектирана вредност 8.494.687,50 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
59. За Проектот со архивски бр.02-11927/59 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на Центрарот на градот во Општина Кичево со вкупна проектирана вредност 26.137.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
60. За Проектот со архивски бр.02-11927/60 од
11.12.2020 година под назив Блок А, Б, В и Котлара во
Општина Кичево со вкупна проектирана вредност
18.296.250,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
61. За Проектот со архивски бр.02-11927/61 од
11.12.2020 година под назив Пат Букович – Раовиц во
Општина Сарај со вкупна проектирана вредност
46.002.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
62. За Проектот со архивски бр.02-11927/62 од
11.12.2020 година под назив Пат Крушопек - рекреативен центар Сарај во Општина Сарај со вкупна проектирана вредност 13.591.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
63. За Проектот со архивски бр.02-11927/63 од
11.12.2020 година под назив Лисичани лот.2 во Општина Пласница со вкупна проектирана вредност
15.682.500,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
64. За Проектот со архивски бр.02-11927/64 од
11.12.2020 година под назив Mомин Поток Петља во
Град Скопје со вкупна проектирана вредност
204.000.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
65. За Проектот со архивски бр.02-11927/65 од
11.12.2020 година под назив Mостот Карпош во Град
Скопје со вкупна проектирана вредност 178.500.000,00
денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
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66. За Проектот со архивски бр.02-11927/66 од
11.12.2020 година под назив ОУ во с. Лешница во Општина Желино со вкупна проектирана вредност
18.296.250,00 согласно поднесеното барање и проектната документација.
67. За Проектот со архивски бр.02-11927/67 од
11.12.2020 година под назив Рехабилитација и санација
на главен цевовод за водоснабдување на с. Крушевица
во Општина Росоман со вкупна проектирана вредност
1.915.900,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
68. За Проектот со архивски бр.02-11927/68 од
11.12.2020 година под назив Изградба на доводен цевковод со резервоар за вода од Филтер станица Пехчево
до индустриска зона "Чуката" Пехчево, Општина Пехчево во Општина Пехчево со вкупна проектирана вредност 7.841.250,00 согласно поднесеното барање и проектната документација.
69. За Проектот со архивски бр.02-11927/69 од
11.12.2020 година под назив Изградба на водоводна
мрежа во населено место Гечерлија во Општина Босилово со вкупна проектирана вредност 7.498.468,80 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
70. За Проектот со архивски бр.02-11927/70 од
11.12.2020 година под назив Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман до изливен базен на препумпна станица од водоводен сиситем на град Кочани во Општина Кочани со вкупна проектирана вредност 44.576.460,75 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
71. За Проектот со архивски бр.02-11927/71 од
11.12.2020 година под назив Изградба на канализациона мрежа за индустриска зона во Општина Македонска
Каменица со вкупна проектирана вредност 5.355.000,00
денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
72. За Проектот со архивски бр.02-11927/72 од
11.12.2020 година под назив Канализациона мрежа во
с. Црничани во Општина Дојран со вкупна проектирана вредност 2.613.750,00 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
73. За Проектот со архивски бр.02-11927/73 од
11.12.2020 година под назив Изградба на ул. Партизанска 2 во Општина Карпош со вкупна проектирана вредност 2.235.347,00 денари согласно поднесеното барање
и проектната документација.
74. За Проектот со архивски бр.02-11927/74 од
11.12.2020 година под назив Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс - Порта Влае (прва фаза) во Општина Карпош со вкупна проектирана вредност
25.500.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
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75. За Проектот со архивски бр.02-11927/75 од
11.12.2020 година под назив Изградба на патен правец
од Р203 до с. Драгоманце (старо село) во должина од
1865 метри во Општина Старо Нагорчене со вкупна
проектирана вредност 8.886.750,00 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
76. За Проектот со архивски бр.02-11927/76 од
11.12.2020 година под назив Изградба на колектор
с.Жилче – с.Шемшово во Општина Јегуновце со вкупна проектирана вредност 5.227.500,00 денари согласно
поднесеното барање и проектната документација.
77. За Проектот со архивски бр.02-11927/77 од
11.12.2020 година под назив Изградба на улици во село
Тимјаник во Општина Неготино со вкупна проектирана
вредност 6.373.172,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
78. За Проектот со архивски бр.02-11927/78 од
11.12.2020 година под назив Потесен цевковод и резервоар за вода за пиење во с. Тремник во Општина Неготино со вкупна проектирана вредност 3.883.808,10 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
79. За Проектот со архивски бр.02-11927/79 од
11.12.2020 година под назив Фекална канализација за
дел од с. Конче во Општина Конче со вкупна проектирана вредност 18.141.175,15 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
80. За Проектот со архивски бр.02-11927/80 од
11.12.2020 година под назив Проширување на Кеј во
Општина Охрид со вкупна проектирана вредност
38.250.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
81. За Проектот со архивски бр.02-11927/81 од
11.12.2020 година под назив Водовод (секундарна мрежа)
во долно Количани во Општина Студеничани со вкупна
проектирана вредност 25.627.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
82. За Проектот со архивски бр.02-11927/82 од
11.12.2020 година под назив Примарна и секундасрна
канализација во с. Орман во Општина Ѓорче Петров со
вкупна проектирана вредност 25.849.987,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
83. За Проектот со архивски бр.02-11927/83 од
11.12.2020 година под назив Изградба на улица бр. 1 во
с. Ногаевци во Општина Градско со вкупна проектирана вредност 1.955.000,00 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
84. За Проектот со архивски бр.02-11927/84 од
11.12.2020 година под назив Изградба на улица бр. 1 во
с. Кочилари во Општина Градско со вкупна проектирана вредност 892.500,00 денари согласно поднесеното
барање и проектната документација.
85. За Проектот со архивски бр.02-11927/85 од
11.12.2020 година под назив Изградба на водоводна
мрежа кон село Топловиќ во Општина Kратово со
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вкупна проектирана вредност 3.005.812,50 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
86. За Проектот со архивски бр.02-11927/86 од
11.12.2020 година под назив Изградба на улица во с.
Сопотница, втора улицаво Општина Демир Хисар со
вкупна проектирана вредност 3.695.928,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
87. За Проектот со архивски бр.02-11927/87 од
11.12.2020 година под назив Спортска сала с.Јаболчишта во Општина Чашка со вкупна проектирана вредност 19.550.000,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
88. За Проектот со архивски бр.02-11927/88 од
11.12.2020 година под назив aтмосферска и фекална канализација во Општина Kисела Вода со вкупна проектирана вредност 13.784.704,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
89. За Проектот со архивски бр.02-11927/89 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктураво Општина Зелениково со вкупна проектирана вредност 3.127.999,00 денари согласно поднесеното барање
и проектната документација.
90. За Проектот со архивски бр.02-11927/90 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктура во Општина Центар со вкупна проектирана вредност
8.993.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
91. За Проектот со архивски бр.02-11927/91 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктураво Општина Центар Жупа со вкупна проектирана
вредност 4.105.500,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
92. За Проектот со архивски бр.02-11927/92 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктура во Општина Tеарце со вкупна проектирана вредност
6.380.270,85 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
93. За Проектот со архивски бр.02-11927/93 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктура (коцката од Општина Бутел) во Општина Чучер
Сандево со вкупна проектирана вредност 14.662.500,00
денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
94. За Проектот со архивски бр.02-11927/94 од
11.12.2020 година под назив Реконструкција на болница во Општина Гостивар со вкупна проектирана вредност 29.569.375,00 денари согласно поднесеното барање и проектната документација.
95. За Проектот со архивски бр.02-11927/95 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктураво Општина Врапчиште со вкупна проектирана вредност 5.695.000,00 денари согласно поднесеното барање
и проектната документација.
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96. За Проектот со архивски бр.02-11927/96 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктура во Општина Брвеница со вкупна проектирана вредност 5.393.250,00 денари согласно поднесеното барање
и проектната документација.
97. За Проектот со архивски бр.02-11927/97 од
11.12.2020 година под назив Kомунална инфраструктура во Општина Боговиње со вкупна проектирана вредност 4.573.000,00 денари согласно поднесеното барање
и проектната документација.
98. За Проектот со архивски бр.02-11927/98 од
11.12.2020 година под назив Инвестиција во подобрување на Терминал на Аеродром Скопје и Инвестиција
во модернизација и проширување на Терминал на Аеродром Охрид од АД за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
републиката - Скопје со вкупна проектирана вредност
904.050.000,00 денари согласно поднесеното барање и
проектната документација.
Член 3
Проектна документација и спецификација за проектите од членот 2 ќе се сметаат за составен дел на оваа
одлука.
Член 4
Динамиката на реализација на средствата за проектите од членот 2 од оваа одлука ќе биде уредена со поединечни договори склучени помеѓу концедентот Влада на Република Северна Македонија во својство на
инвеститор, концесионерот ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден во својство на изведувач и корисникот на Проектот (Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, општините каде ќе се градат проектите и министерствата).
Реализацијата се определува на начин што концесионерот ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино Илинден во својство на изведувач ќе ангажира компании коишто ќе бидат извршители на проектите.
Член 5
Вредноста на проектите е определена согласно искажаната проектантска цена содржана во проектната
документација од членот 3 на оваа одлука за секој проект поединечно, во секој договор поединечно.
Евентуалната позитивна разлика помеѓу проектираната и изведбената цена ќе биде уплатена на посебна
сметка во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за чистење на индустрискиот токсичен отпад (линдан) во поранешната фабрика
ОХИС во Скопје.
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 44-11960/1
Претседател на Владата
11 декември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3987.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
10 ноември 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОХРИД
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Охрид се именува Агрон Речи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ .
Бр. 20– 11982/1
10 ноември 2020 година
Скопје

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

3988.
Врз основа на член 44 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ЗА 2020 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за рамномерен регионален развој за
2020 година (,,Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 7/20), во член 1 износот од
,,471.000.000" се заменува со зборовите ,,337.000.000
денари", износот ,,461.400.000" се заменува со износот
,,327.400.000".
Член 2
Во член 2 Табелата се заменува со нова Табела,
која гласи:
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„Член 7-а
,,Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од Табелата од оваа програма се доделуваат за финансирање
на неизмирени обврски за финансирање на активности
и задачи на центрите за развој на планските региони од
2019 година.“
Член 9
Во членот 11 зборовите ,, потточка 2.1" се заменуваат со зборовите
,, потточки 2.1 и 2..2".
“
Член 3
Во членот 3 износот ,,321.580.000 денари" се заменува со износот ,,277.467.850 денари".
Член 4
Членот 4 се менува и гласи:
,,Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.2 од Табелата од оваа програма, во износ од 33.472.505 денари
се користат за финансирање на проекти за развој на
подрачја со специфични развојни потреби од листата
на проекти кои во постапката за оценување на предлог
проектите за развој на подрачја со специфични развојни потреби и предлог проектите, се позитивно оценети
од Комисијата за оценка на предлог проектите за регионален развој во тековната година".
Член 5
Во член 5 ставот 1 се менува и гласи:
,,Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.3 од
Табелата од оваа програма, во износ од 15.459.645
денари се користат за финансирање на проекти за
развој на селата, од листата на проекти кои, во постапката за оценување на предлог проектите за развој на селата, се позитивно оценети од Комисијата за
оценка на предлог проектите за регионален развој во
тековната година.“
Член 6
Во член 6 износот,,2.000.000 денари" се заменува со
износот ,,1.000.000 денари".
Член 7
Во член 7 ставот 4 се менува и гласи:
,,Во договорот од ставот 3 на овој член се дефинираат конкретните активности и задачи за секој центар,
со утврдени рокови и износи на средства за нивна реализација, начинот на трансфер на средства за спроведените активности и задачи како и начинот на постапување во случај на делумно или целосно неисполнување
на договорените обврски.“
Член 8
По членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи:

Член 10
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-11940/1
12 декември 2020 година
Скопје

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

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3989.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.31/2020), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за одобрување на
приватна понуда на хартии од вредност од 3.12.2020
година и изменето и дополнето на 4.12.2020 година,
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 7.12.2020
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1.На Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост (во понатамошниот текст: НЕР АД Скопје) се дава одобрение за
издавање на долгорочни хартии од вредност - осма
емисија на 1.620 обични акции, во вредност од 162.000
евра односно 9.994.606,00 денари согласно Одлуката
број 44-10777/1 од 1.12.2020 година за зголемување на
основната главнина на Акционерско друштво за врше-
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ње на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со
влогови преку издавање на нови акции од осма емисија по пат на приватна понуда, донесена од Владата на
Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на друштвото.
2.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката број 44-10777/1 од
1.12.2020 година.
3.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
4.Одобрението за издавање на хартии од вредност
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов
Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на
основната главнина.
5.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
6.Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
7.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 10-132
7 декември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 9 paragrafi 27 të Ligjit të Letrave me
Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 95/2005, 25/2007,
07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e RMVsë” nr. 31/2020), duke vepruar ndaj kërkesës së Shoqërisë
Aksionare RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE
Shkup, në pronësi shtetërore, për miratimin e një oferte
private të letrave me vlerë të datës 3.12.2020 dhe e
ndryshuar dhe plotësuar më datë 4.12.2020, Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më datë 7.12.2020, miratoi

AKTVENDIM
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT TË EMETIMIT TË
LETRAVE ME VLERË AFATGJATË NËPËRMJET
OFERTËS PRIVATE
1. Shoqërisë Aksionare për Ushtrimin e Veprimtarive
Energjetike RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE
Shkup, në pronësi shtetërore (në tekstin e mëtejmë: REN
SHA Shkup) i jepet miratimi i emetimit të letrave me vlerë
afatgjatë – emetimi i tetë i 1.620 aksioneve të zakonshme,
në vlerë prej 162.000 euro, përkatësisht 9.994.606,00
denarë, në përputhje me Vendimin numër 44-10777/1 datë
1.12.2020 për rritjen e kapitalit themelor të Shoqërisë
Aksionare për Ushtrimin e Veprimtarive Energjetike
RESURSE ENERGJETIKE NACIONALE Shkup, në
pronësi shtetërore, me investime nëpërmjet emetimit të
aksioneve të reja nga emetimi i tetë, nëpërmjet ofertës
private, miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë
së Veriut, në cilësi të Kuvendit të Aksionarëve të
Shoqërisë.
2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 i
këtij aktvendimi, e ka për detyrë që të kryejë të gjitha
detyrimet e letrave me vlerë, brenda afatit dhe në mënyrën
e paraparë me ligjin dhe Vendimin numër 44-10777/1 datë
1.12.2020.
3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 e
këtij aktvendimi, e ka për detyrë që brenda tetë ditëve nga
realizimi i emetimit të paraqesë për regjistrim rritjen e
kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.
4. Miratimi i emetimit të letrave me vlerë nëpërmjet
ofertës private do të zbatohet me kusht që Regjistri
Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë
aktvendim për regjistrimin e rritjes së kapitalit themelor.
5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 e
këtij aktvendimi, e ka për detyrë që të dorëzojë letrat me
vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë
brenda tri ditësh pune nga regjistrimi i rritjes së kapitalit
themelor në Regjistrin Tregtar.
6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjatë, nga pika 1 e
këtij aktvendimi, ka për detyrë që brenda pesë ditësh pune
nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me
vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me
Vlerë se është bërë regjistrim i aksioneve.
7. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Numër PA 1 10-132
7.12.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Kryetare,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
3990.
Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16,
172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.124/19), Управниот одбор на Агенцијата
за катастар на недвижности донесе
ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на
недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти
како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/15, 98/15 и
179/17), во членот 2, во табелата редниот број 5 се менува и гласи:
„
5
Запишување на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од зграда/други
објекти
1 м2
8
200
“.
Редниот број 6 се менува и гласи:
„
6
Запишување на внатрешна
површина на оранжерии
(со промена на катастарска
култура на земјиште под
оранжерии)
1 м2
1
200
“.
По редниот број 6 се додава нов реден број 6-а кој
гласи:
„
6-а Запишување на внатрешна
површина на објекти за
примарна обработка на
земјоделски
производи,
помошни објекти во земјоделство (фарми) и други
објекти на земјоделско
земјиште (со промена на
катастарска култура на
земјиште под објект)
1 м2
2
200
“.
Во редните броеви 7, 8 и 9 зборовите: „гаражни
места, комуникациски гаражен простор“ се бришат.
Редниот број 11 се брише.

Бр. 295 - Стр. 21

Член 2
Во членот 3, во табелата во редните броеви 18, 19,
20 и 21 зборовите „(со записник од агроном)“ се заменуваат со зборовите „(со увид на лице место и записник од агроном)“.
Редниот број 22 се менува и гласи:
„
22
Бришење на внатрешна
површина на згради и други објекти (со промена на
катастарска култура на
земјиште под зграда /друг
објект)
1 м2
4
200
“.
Редниот број 23 се менува и гласи:
„
23 Запишување на внатрешна
површина на посебни и заеднички делови од згради
/отворена површина/, надградби, доградба, легализација на згради и други објекти (со промена на катастарска култура на земјиш1 м2
8
200
те под зграда/друг објект)
1м3
1
200
“.
По редниот број 23 се додава нов реден број 23-а
кој гласи:
„
23-а
Запишување на внатрешна 1 м2
1 200
површина на оранжерии
(со промена на катастарска
култура на земјиште под
оранжерии)
“.
По редниот број 23-а се додава нов реден број 23-б
кој гласи:
„
23-б
Запишување
на
внатрешна површина на објекти за
примарна обработка на земјоделски
производи, помошни објекти во земјоделство (фарми)
и други објекти на
земјоделско
земјиште (со промена
на катастарска култура на земјиште
под објект)
1 м2
2
200
“.
Редниот број 29 се брише.
Член 3
Членот 4 се менува и гласи:
„За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат, се наплаќа надоместок за:
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Член 4
Во членот 5, во табелата редниот број 19 се брише.
Член 5
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Бр. 0101-14736/1
30 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р Ирма Мандева, с.р.

14 декември 2020
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3991.

ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ
ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

Стр. 28 - Бр. 295

14 декември 2020

14 декември 2020

Бр. 295 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 295

14 декември 2020

Бр.0101-14737/1
30 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р Ирма Мандева, с.р.

14 декември 2020

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
3992.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 13 став
3 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Законот за изменување
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 82 став 1 алинеја 2
од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став
2 од Законот за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија” бр.124/15), член 28
од Законот за управните спорови („Службен весник на
Република Северна Македонија“, бр.96/19), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година,
за покренување постапка за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница,
бр.08-59 од 5.1.2015 година и Предлогот Уп1 бр.08-392
од 9.12.2020 година за донесување одлука за одземање
на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВАНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница на Директорот на Агенцијата, а согласно Заклучокот, арх.бр.024478/2 од 10.12.2020 година, Советот на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 44-та
седница одржана на 10.12.2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТВ - АНИСА ДООЕЛ С. ПЛАСНИЦА
– ПЛАСНИЦА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-59 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница –
Пласница, поради тоа што имателот на дозволата кој
врши дејност на локално ниво, не емитувал најмалку 6
часа дневно програма на телевизија, односно престанал
со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини,
што е спротивно на член 90 став 4 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги и претставува основ за одземање на дозволата согласно член 82 став 1
алинеја 2 од истиот Закон.
2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во најмалку два дневни весници, од кој
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните во Република Северна Македонија.
3. Оваа Одлука е конечна.
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О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво (ТРД) ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-59 од 05.01.2015
година, за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на
локално ниво, за подрачјето на Општина Пласница,
Општина Кичево и Општина Македонски Брод, телевизиски програмски сервис со општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции, на македонски јазик.
Согласно член 68 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дозволата за телевизиско или
радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено
ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски
сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата.
Во член 90 став 4 од истиот Закон, пропишано е дека радиодифузерите што вршат дејност на локално ниво се должни да емитуваат најмалку 6 часа дневно
програма на телевизија.
Согласно член 82 став 1 алинеја 2 од истиот закон,
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или
радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот
на радиодифузери, по претходно доставено писмено
известување доколку имателот на дозволата престанал
со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Согласно член 27 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши вонреден надзор, врз основа на иницијатива поднесена од
државни органи, правни или физички лица, како и во
случај на сомневање по службена должност на Агенцијата.
Следствено на наведеното, на 19.11.2020 година,
Секторот за информатичка поддршка и општи работи
до Директорот на Агенцијата достави Писмен извештај
за извршен административен надзор, арх.бр.03-4260/1
од 19.11.2020 година, вонреден, по службена должност
на Агенцијата, за период опфатен со надзорот од
15.10.2020 година до 17.11.2020 година. Во Писмениот
извештај за извршен административен надзор,
арх.бр.03-4260/1 од 19.11.2020 година е наведено дека
при проверка на системот за мониторирање на телевизиски и радио сервиси, во периодот од 15 октомври
2020 година заклучно со 17 ноември 2020 година во
14:00 часот, на локално ниво, констатирано е дека радиодифузерот – ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница –
Пласница, кој врши дејност на локално ниво не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија од-
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носно престанал со емитување на програмскиот сервис
повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или
други причини, што е спротивно на член 90 став 4 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а
во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон.
Имајќи го предвид констатираното прекршување на
член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2
од истиот Закон, во Писмениот извештај за извршен
административен
надзор
арх.бр.03-4260/1
од
19.11.2020 година, се даде предлог мерка директорот
на Агецијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку
се констатира непочитување, повреда или прекршување
на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа
на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на
медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка –
одземање на дозволата.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба и констатираното прекршување на член 90 став 4 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска
со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, кој пропишува дека доколку имателот на дозволата престанал со
емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена
поради технички, финансиски или други причини истото е основ за одземање на дозволата согласно член 82
став 1 алинеја 2 од истиот Закон, Директорот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, врз основа на член
83 став 1 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 достави Предлог Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година за
покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ
с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 42-та седница одржана на
1.12.2020 година, со Заклучок, арх.бр.02-4349/2 од
1.12.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-392
од 25.11.2020 година, за покренување на постапка за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница,
бр.08-59 од 5.1.2015 година, доставен од предлагачот
Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница –
Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година, а согласно член
82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата испрати Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-392 од 1.12.2020 година, во кое му беше укажано дека доколку веднаш не
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го усогласи работењето и отпочне со емитување телевизиска програма, Советот на Агенцијата во рок од 15
(петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на
Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-392 од
25.11.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на
неговата дозвола за телевизиско емитување, по што
согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-392 од 1.12.2020 година,
Агенцијата го испрати до ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ
с.Пласница – Пласница во писмена форма по препорачана пошта ЕМС на А.Д Пошта на РСМ, во врска со
што во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека билo уредно применo на 3.12.2020
година. Цитираното Известување на 1.12.2020 година,
беше испратено и во електронска форма на официјалната електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот
регистар на Република Северна Македонија, која електронска адреса е евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
Со цел да се утврди дали радиодифузерот го усогласил своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и отпочнал со
емитување телевизиска програма, Секторот за информатичка подршка и општи работи на 9.12.2020 година
изврши контролен, по службена должност на Агенцијата административен надзор врз телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.ПласницаПласница, при што беше изготвен писмен Извештај за
извршен административен надзор, арх.бр.03-4475/1 од
9.12.2020 година, во кој беше констатирано дека и покрај дадениот рок за усогласување на работењето, наведениот радиодифузер не отпочнал со емитување на телевизиска програма односно не емитувал најмалку 6
часа дневно програма на телевизија односно престанал
со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини,
при што со оглед дека се исполнети законските услови,
согласно член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, во цитираниот извештај дадена е предлог мерка – Директорот на
Агенцијата да достави предлог до Советот на Агенцијата да се донесе одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ
с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година.
Во врска со напреднаведеното, Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 9.12.2020 година, до Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, достави Известување наш арх.бр.03-4480/1 од
9.12.2020 година со во прилог писмен Извештај за извршен административен надзор, арх.бр.03-4475/1 од
9.12.2020 година, во кое наведе дека Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 9.12.2020 година извршил контролен, по службена должност на
Агенцијата административен надзор над работењето на
ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница, при
што констатирал дека радиодифузерот и покрај дадениот рок за усогласување на работењето, не го усогласил своето работење со член 90 став 4 од Законот за ау-
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дио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со
член 82 став 1 алинеа 2 од истиот Закон, односно наведениот радиодифузер кој врши дејност на локално ниво не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
Директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата
бр.08-59 од 5.1.2015 година - ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ
с.Пласница – Пласница, и во рокот од 15 (петнаесет)
дена, од денот на приемот на Предлогот на Директорот
на Агенцијата Уп1 бр.08-392 од 25.11.2020 година од
страна на Советот на Агенцијата, не ja отстранил повредата на член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став
1 алинеја 2 од истиот Закон, а согласно Предлогот Уп1
бр.08-392 од 9.12.2020 година за донесување одлука за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на
ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница од
Директорот на Агенцијата и Заклучокот на Агенцијата,
арх.бр.02-4478/2 од 10.12.2020 година, се донесе Одлука со која се одзема дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница, бр.08-59 од 5.1.2015 година, поради тоа што имателот на дозволата не емитувал најмалку 6 часа дневно
програма на телевизија, односно престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради
технички, финансиски или други причини, што претставува основ за одземање на дозволата согласно член
82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.

Бр. 08-392
11 декември 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Заменик на Претседателот
на Советот,
д-р Милаим Фетаи, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно
друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница е
конечна. Против одлуката за одземање на дозволата,
Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница има право да поднесе тужба
до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3993.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во
Република Полска:
- Гродзиски/Grodziski,
- Слупски/Slupski,
- Волстински/Wolsztynski и
- Сиедлецки/Siedlecki.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
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6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои
се состојат од или содржат месо од живина и пернат
дивеч само доколку месото од овие видови било
подложено на еден од специфичните третмани B, C
или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот
за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на
трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат
пратката со живи животни, аквакултура и производи
од животинско потекло, како и начинот и постапката
на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит
на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-2941/1
7 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3994.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став
(1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19,
54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 10 декември 2020
година, донесе
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
(*1)

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СОНЦЕ” („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 48/20).
2. Одлуката за издавање на лиценцата за вршење
на енергетската дејност производство на електрична
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ
“СОНЦЕ” („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 48/20), престанува да важи по основ
на барање на носителот на лиценцата, Трговското
друштво за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Заменик претседател
на Регулаторна комисија за
УП1 Бр. 12-48/20
енергетика и водни услуги на
10 декември 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Enver Elmazi, с.р.
____________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17) të
Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31 paragrafi (1) pika
1) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe
246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e
mbajtur më 10 dhjetor 2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT TË LËSHIMIT TË LICENCËS PËR
KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
i Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED
"SONCE" ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut“ nr. 48/20).
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Energjisë Elektrike
nga Centrali Elektrik Diellor CED "SONCE" (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 48/20),
nuk vlen më bazuar në kërkesën e bartësit të licencës,
Shoqërisë Tregtare të Punësimit të Personave Invalidorë, të
Prodhimit, të Qarkullimit dhe të Shërbimeve “SONCE”
SHPKNJP eksport-import, Dellçevë.
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3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-48/20
10 dhjetor 2020
Shkup

Zëvendëskryetari i
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Enver Elmazi, d.v.
__________

3995.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 8 од
Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20) и Одлуката за определување на ескалираната густина е и деескалираната густина d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт,
висината на надоместокот P за премија, транспортните
трошоци Т до склад во Република Северна Македонија
и висината на надоместокот D за трошоци за работење
преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни
трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи („Службен весник на Република Северна
Македонија” бр.253/20) Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14.12.2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ
ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

60,00 (денари/литар)
62,00 (денари/литар)
53,50 (денари/литар)
53,50 (денари/литар)
28,287 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во
земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

19,805 (денари/литар)
21,422 (денари/литар)
20,595 (денари/литар)
20,588 (денари/литар)
20,582 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,630 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,708 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,543 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,540 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)
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Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

23,692 (денари/литар)
23,692 (денари/литар)

transportit T, deri te depozita në Republikën e Maqedonisë
së Veriut dhe shumën e kompensimit D të shpenzimeve të
punës, nëpërmjet depozitës dhe marzhës tregtare me
shpenzime të përfshira të transportit nga depozita, deri te
stacionet e benzinës dhe te konsumatorët e fundit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.
253/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 14.12.2020, miratoi
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË
NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË
TRANSPORTIT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
janë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
60,00 (denarë/litër)
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
62,00 (denarë/litër)
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
53,50 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA I
LEHTË 1 (EL-1)
53,50 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU
28,287 (denarë/kilogram)

18,121 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
15.12.2020 година и истата ќе се објави во “Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Бр. 02-2489/1
Република Северна Македонија
14 декември 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
____________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 16)
dhe nenit 149 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe
nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20
dhe 133/20) dhe të Vendimit të Përcaktimit të Dendësisë së
Përshkallëzuar е dhe Dendësisë së Pashkallëzuar d, të
secilit derivat të naftës dhe të lëndës djegëse të transportit,
shumës së kompensimit P për premi, shpenzimet e

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve
të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit,
se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të
këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit
të mazutit M-1 SU, vlejnë për franko stacionet e pompimit,
ndërkaq çmimi i Mazutit M-1 SU vlen për deponime
franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të
lëndëve djegëse të transportit brenda vendit.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës
së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.
Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë edhe
çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën prej:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA I
LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

19,805 (denarë/litër)
21,422 (denarë/litër)
20,595 (denarë/litër)
20,588 (denarë/litër)
20,582 (denarë/kilogram)
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Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i shpenzimeve të punës, nëpërmjet depos
dhe marzhës tregtare, që për Eurosuperin BS-95 është
5,630 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 5,708
denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-E V) është 5,543
denarë/litër, për Ekstra të Lehtin 1 (EL-1) është 5,540
denarë/litër, ndërkaq për Mazutin M-1 SU kompensimi
është 2,500 denarë/kilogram.
Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara
sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M1 SU, përfshijnë edhe kompensimin e shpenzimeve të
transportit, nga depoja te pompat e benzinës, në vlerë prej
0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.
Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë
edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi (2), nënpika
2) të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e
përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA I
LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,080 (denarë/litër)
0,080 (denarë/litër)
0,030 (denarë/litër)
0,040 (denarë/litër)
0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe
të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin
24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të
derivateve të naftës:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA I
LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,890 (denarë/litër)
0,890 (denarë/litër)
0,300 (denarë/litër)
0,300 (denarë/litër)
0,740 (denarë/kilogram)

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e
akcizave, kanë këtë vlerë:

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA I
LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

23,692 (denarë/litër)
23,692 (denarë/litër)
18,121 (denarë/litër)
18,121 (denarë/litër)
0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, ndërkaq
do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 15.12.2020
dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 02-2489/1
14.12.2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
3996.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на друштвoто СРБИЈА
БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА БЕЛГРАД (ВОЖДОВАЦ) со регистрирано седиште на бул.
„Пека Дапчевиќа” 19, 11000 Београд-Вождовац, Република Србија преку адвокат Мартин Иванов од Скопје,
на седницата одржана на ден 30.1.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА
ДОО
БЕЛГРАД
(ВОЖДОВАЦ)
(SERBIA
BROADBAND-СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО
БЕЛГРАД (ВОЗДОВАЦ)) со регистрирано седиште на
бул. „Пека Дапчевиќа” 19, 11000 Белград-Вождовац,
Република Србија ќе стекне единствена контрола над
ПАНТИЌ ЕЛЕКТРОНИК КАБЛЕ ТЕЛЕВИСИОН ДОО
РИТОПЕК
(PANTIC
ELECTRONIC
CABLE
TELEVISION DOO RITOPEK), со регистрирано седиште на, ул„Палих Бораца”, 1, Белград – Ритопек, Република Србија 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
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со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
2.Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-1
30 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

3997.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвoто 2727957 Онтарио
Инк. (2727957 Ontario Inc.) со регистрирано седиште на
66 Велингтон Стрит Вест, ТД Бенк Тауер #5300 Торонто, Онтарио, Канада M5K1E6 преку адвокат Љупка
Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на
ден 30.1.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.Се утврдува дека концентрацијата со која 2727957
Онтарио Инк. (2727957 Ontario Inc.) со регистрирано
седиште на 66 Велингтон Стрит Вест, ТД Бенк Тауер
#5300 Торонто, Онтарио, Канада M5K1E6, ќе стекне
самостојна контрола над Континентал Голд Инк.
(Continental Gold Inc.), со регистрирано седиште на 155
Велингтон Стрит Вест, Апартман 2920, Торонто, Канада, преку купопродажба 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.
2.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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-5
30 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

3998.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Друштво за трговија и
услуги ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес со седиште на
ул. „Раштански Пат“ бр. 2, Велес, преку полномошник
адвокат м-р Никола Лазаров од Скопје, на седницата
одржана на ден 22.1.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво за трговија и услуги ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес, со регистрирано седиште на ул. „Раштански Пат“
бр. 2, Велес стекнува самостојна контрола над ГМ АМ
ЛОГИСТИК ЦЕНТЕР СРЛ, со регистрирано седиште
на Цалеа БАЦИУЛУИ бр. 47, Депозитул 3, Општина
Клуж-Напока Романија, 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-6
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
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3999.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Генерали СЦФ С.а р.л. (Generali SCF
S.à r.l.), со регистрирано седиште на 15, Булевар Ф.ВВ.
Рајфајзен, 1-2411 Луксембург и Унион Инвестмент Реал Естате ГмбХ (Union Investment Real Estate GmbH),
со регистрирано седиште на Валентинскамп 70, Емпорио, 20355 Хамбург, Германија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 30.1.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Генерали СЦФ С.а р.л. (Generali SCF S.à r.l.), со регистрирано седиште на 15, Булевар Ф.ВВ. Рајфајзен, 12411 Луксембург и Унион Инвестмент Реал Естате
ГмбХ (Union Investment Real Estate GmbH), со регистрирано седиште на Валентинскамп 70, Емпорио,
20355 Хамбург, Германија, стекнуваат заедничка
контрола над Сарагоса Пропертиес СОЦИМИ, С.А.
(Zaragoza Properties SOCIMI, S.A.), со регистрирано
седиште на Пасео де ла Кастелана 64, 28046, Мадрид, Шпанија, 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-7
30 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4000.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 став (1) точка 2) и член 28 од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентра-

ција поднeсено од ЕКСОР Н.В. (EXOR N.V.), со седиште на ул. Густав Махлерплеин 25 МС, Амстердам,
Холандија, доставено преку Ѓорѓи Георгиевски, адвокат од Адвокатско друштво Георгиевски Скопје, на
седница одржана на ден 22.01.2020 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ЕКСОР
Н.В. (EXOR N.V.), со седиште на ул. Густав Махлерплеин 25 МС, Амстердам, Холандија ќе стекне самостојна контрола над ГЕДИ Группо Едиториале С.п.А.
(GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), со седиште на адреса
Виа Цристофоро Цоломбо 90 00147, Рим, Италија, преку купопродажба на акции, 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 РепубликСеверна 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. 08-16
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4001.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на ПЕТРОЛ Словенска
енергетска дружба д.д. Љубљана со регистрирано седиште на ул. „Дунајска Цеста” бр. 50, 1000 Љубљана,
Словенија преку адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
Скопје, адвокат Јасмина Брезовска од Скопје, на седницата одржана на ден 22.01.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која ПЕТРОЛ Словенска енергетска дружба д.д. Љубљана
(PETROL Slovenska energetska druzba d.d. Ljubljana) со
регистрирано седиште на ул. „Дунајска Цеста” бр. 50,
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1000 Љубљана, Словенија ќе стекне целосна контрола
над Привредно друштво ПЕТРОЛ ЛПГ доо Белград-Раковица (Privredno drustvo PETROL LPG d.o.o. Beograd –
Rakovica) со регистрирано седиште на ул. „Патријарха
Димитрија” бр. 12, Белград-Раковица, Република
Србија, 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.
2.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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-17
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4002.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Друштвото за реосигурување
Сава, АД со седиште на Дунајска цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 10.2.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за реосигурување Сава, АД со седиште на Дунајска
цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија ќе стекне контрола
над НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД,
Љубљана со седиште на Трг Републике 3, 1000, Љубљана, Словенија, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна 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. 08-18
10февруари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4003.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известување за концентрација поднесено од Порше Информатик Гезелшафт
м.б.Х (Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H.), со седиште на Луис-Пиех-Штрасе 9, 5020 Салцбург, Австрија, преку Адвокатско Друштво Поленак од Скопје,
на седница одржана на ден 26.02.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Порше
Информатик Гезелшафт м.б.Х (Porsche Informatik
Gesellschaft m.b.H.), друштво со ограничена одговорност основано според законите на Австрија, со седиште на Луис-Пиех-Штрасе 9, 5020 Салцбург, Австрија ќе
стекне контрола врз ДАСОФ Трговско инсторитвеноподјетије, д.о.о, (DASOF trgovskoinstoritvenopodjetje,
d.o.o.), друштво со ограничена одговорност, со регистрирана адреса на Укмарјева улица 6, 1000 Љубљана,
Словенија по пат на 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.
2. 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,
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88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-19
26февруари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4004.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Генерали Реал Естате ГмбХ
(Generali Real Estate S.p.A), со регистрирано седиште
на Виа Мацхиавелли 4, 34132, Трст Италија и Аплеона
Реал Естате ГмбХ (Apleona Real estate Gmbh) со регистрирано седиште на Ан дер Гехеспитз 50, 63263 НојИзенбург, Германија, доставено преку адвокатско
друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје,
на седницата одржана на ден 26.2.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрација која се однесува на основање на целосно-функционално заедничко вложување од страна на Генерали Реал Естате
ГмбХ (Generali Real Estate S.p.A), со регистрирано
седиште на Виа Мацхиавелли 4, 34132, Трст Италија
и Аплеона Реал Естате ГмбХ (Apleona Real estate
Gmbh) со регистрирано седиште на Ан дер Гехеспитз 50, 63263 Ној-Изенбург, Германија што ќе резултира со стекнување на заедничка контрола врз Санса
Бетеилигунгсвервалтунгс
ГмбХ
(Sansa
Beteiligungsverwaltungs GmbH) со регистрирано седиште на Бауернмаркт 12, 1010 Виена Австрија, 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-22
Комисија за заштита на конкуренцијата
26февруари 2020 година
Претседател,
Скопје
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
4005.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе
18-20, Грац, Австрија, на седницата одржана на ден
12.3.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Грацер
Векселзајтиге Ферзихерунг акционерско друштво со седиште на Херенгасе 18-20, Грац, Австија ќе стекне контрола над Еуролинк осигурување АД Скопје со седиште
на ул. Никола Кљусев бр.2 Скопје, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна 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. 08-23
12март 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4006.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од друштвoто Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.),
со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310
Клуче, Република Полска преку адвокат Љупка Новеска
Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден
26.2.2020 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Kонцентрацијата со која Велвет
Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република
Полска, ќе стекне самостојна контрола над МОРАЦЕЛ
с.р.о. (MORACELL s.r.o.), со регистрирано седиште на
Прумислова 542, 664 63 Жабчице, Чешката Република,
преку стекнување на 100% од основната главнина на
друштвото, 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.
2. 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 Северна
Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка
840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Белград, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса
ул. Христо Татарчев 13 бр.9 Скопје, Република Северна Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о
Подгорица, со седиште на Цијевна бб, Подгорица, Република Црна Гора по пат на купопродажба на удели,
иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна 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. 08-25
12 март 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

Уп бр. 08-24
Комисија за заштита на конкуренцијата
26 февруари 2020 година
Претседател,
Скопје
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________
4007.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од Миомир Николиќ
ХХХ 1Република Србија и Ловорка Николиќ ХХХ Република Србија и Индустриаимпорт- Индустриаимпекс
а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ
бр.3 Подгорица, Република Црна Гора доставено преку
Адвокатско Друштво Георги Димитров адвокати од
Скопје, на седницата одржана на ден 12.03.2020 година, го донесе следното

4008.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на
член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Др.
Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F.
Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на
Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во Минхен
(Münchener Rückversherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
in München) со регистрирано седиште на Коенигинстрассе
107, 80802 Минхен, Германија, доставено преку адвокат
Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на
ден 12.3.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Миомир
Николиќ ХХХ Република Србија и Ловорка Николиќ
ХХХ Република Србија и Индустриаимпорт- Индустриаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане
Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора, посредно, преку друштвото Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград, со седиште на адреса Бул. Војводе Мишиќа 25-27

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на создавање на целосно функционално друштво за
заедничко вложување од страна на Др. Инг. х.ц. Ф.
Порше Акциенгезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на
Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија и Мунхенер
Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт во
Минхен
(Münchener
Rückversherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München) со регистрирано седиш-
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те на Коенигинстрассе 107, 80802 Минхен, Германија,
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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-26
12 март 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4009.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на
член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известување за концентрација поднесено од Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. (UNITEDLINK,
SPLETNIMARKETING D.O.O.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49а, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, преку Божидар Милошевиќ адвокат од Скопје, на седница одржана на ден 25.3.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. (United Link, spletni
marketing d.o.o.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49а, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне
самостојна контрола над ИДЕО ПЛУС онлајн продажбад.о.о. (IDEO PLUS spletnaprodajad.o.o.), со регистрирано седиште на адреса Пот к сејмишчу 30, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, по пат на 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-37
25 март 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4010.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана –
Чрнуче, Словенија, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на
ден 25.3.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која трговското
друштво Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о.
(Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште
на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче,
Словенија, ќе стекне самостојна контрола над работењето
на установата КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за
телекомуникација (KRS – ŠTEPANJSKO NASELJE zavod
za telekomunikacije), со седиште на адреса Јакчева улица
43, 1000 Љубљана, Словенија, преку преземање на телекомуникациското работење на КРС – ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација, иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
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Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-38
25 март 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4011.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а
постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о.
(Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, преку полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден
23.6.2020 година, го донесе следното

4012.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith
Electronics LLC), со седиште во 2000 Милбрук Др,
Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr,
Lincolnshire, IL 60059, USA), претпријатие-ќерка што е
индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк.
(LG Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft
USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27,
Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th
Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-ќерка
што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк.
(Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-ќерка на ДХЦ
Технолоџи Компани (DXC Technology Company), доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на
седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе
следното

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах,
широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach,
širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Елкател,
друштво за електронски инженеринг, маркетинг и продажба, д.о.о. Пиран (Elcatel, podjetje za inženiring
elektronskih naprav, marketing i nprodajo, d.o.o. Piran), со
регистрирано седиште на адреса Левстикова улица 7,
6330 Пиран, Словенија, по пат на купување на удели,
иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

1. Се утврдува дека концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), со седиште во 2000
Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000
Millbrook Dr, Lincolnshire, IL 60059, USA), претпријатиеќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк.,
(Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат
27, Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th
Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-ќерка
што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк.
(Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-ќерка на ДХЦ
Технолоџи Компани (DXC Technology Company), планираат да воспостават заедничко вложување, 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп бр. 08-41
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.

Уп бр. 08-42
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.

14 декември 2020
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4013.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на
член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Асахи
Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.), со седиште во Хибија
Митсуи Тауер, 1-1-2 Јуракучо, Чиода-ку, Токио 100-8440,
Јапонија (Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8440, Japan), доставено преку адвокат Андреа
Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден
23.6.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на индиректно стекнување на единствена контрола
од страна на Асахи Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.),
со седиште во Хибија Митсуи Тауер, 1-1-2 Јуракучо,
Чиода-ку, Токио 100-8440, Јапонија (Hibiya Mitsui
Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8440,
Japan), врз бизнисот со ткаенини ("Тајгер") ("Tiger") на
Адиент плц (Adient plc), со седиште во 49200 Халјард
Драјв, Плимаут, МИ 48170, Соединетите американски
држави (49200 Halyard Drive, Plymouth, MI 48170,
United States of America), преку купување акции и средства, 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-43
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4014.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ПЕТРОЛ Словенечко енергетско
друштво а.д. Љубљана (PETROL., Slovenska energetska

druzba, d.d., Ljubljana), со седиште на Дунајска цеста
бр. 50, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско
друштво Бона Фиде од Скопје на седницата одржана на
ден 23.6.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ПЕТРОЛ
Словенечко енергетско друштво а.д. Љубљана
(PETROL., Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana),
со седиште на Дунајска цеста бр. 50, 1000 Љубљана,
Словенија, ќе стекне контрола над Е3, ЕНЕРГЕТИКА,
ЕКОЛОГИЈА,
ЕКОНОМИЈА
ДОО,
(E3,
ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA DOO) ул.
Ерјавчева улица 24, 5000 Нова Горица, Република Словенија по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под
одредбите на 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 Северна 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. 08-44
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4015.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.
d.), со адреса на Шмартинска цеста 134Б (Šmartinska
cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Душица Бојковска од Скопје, на седницата
одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija,
telekomunikacijske storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска
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цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, стекнува единствена контрола врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна
(Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o.
Postojna), со регистрано седиште на ул. Цеста в Старо вас
2, (Cesta v Staro vas 2), 6230 Постојна, Словенија, преку
стекнување на 100% од уделите, 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.
2. 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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-45
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4016.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија
со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, преку полномошник Владо Илиевски,
адвокат од Скопје на седницата одржана на ден
23.6.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која МЕССЕР
Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1,
65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, ќе стекне индиректно, преку своето поврзано претпријатие, Мессер
Техногас с.р.о. со седиште на Зелени прух 1560/99 Браник, 140 00, Прага, Чешка Република контрола над Аир
Ликуиде ЦЗ, с.р.о. со седиште на Прага 5, Јиноницка
804/80, пош.бр. 15000, Чешка Република и преку своето
поврзано претпријатие Мессер Татрагас, друштво, д.о.о,
со седиште на Халупкова 9, Братислава, 819 44, Словачка Република контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, со седиште на Пиештанска 8188/3,
917 01 Трнава, Словачка Република, по пат на купување
на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заш-

тита 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 Северна 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. 08-46
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4017.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана
Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Ѓорѓи Георгиевски од Адвокатско друштво Георгиевски од Скопје, на седницата одржана на ден
23.6.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Нова
Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија стекнува самостојна контрола врз Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија со регистрирано
седиште на ул. Сава бр. 14, 11000 Белград Србија, 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.
2. 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
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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 Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 08-49
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4018.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено
од Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о.
(Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште
на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче,
Словенија,, преку полномошник Божидар Милошевиќ,
адвокат од Скопје на седницата одржана на ден
23.06.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. (Telemach,
širokopasovne komunikacije, d.o.o.), со седиште на адреса Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче,
Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Ансат
инсталација и одржување на електронски уреди
д.о.о. (Ansat montaža in vzdrževanje elektronskih
naprav d.o.o.), со регистрирано седиште на адреса
улица кршкихжртев 47, 8270 Кршко, Словенија, по
пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна 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. 08-51
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________

4019.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ALFI PE d.o.o specialni
investicijski sklad k.d. со седиште на Веровшкова улица
55А, 1000 Љубљана, Словенија, преку Адвокатско
друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје на седницата одржана на ден 23.6.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која ALFI PE
d.o.o specialni investicijski sklad k.d.со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија над:
BABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана со седиште на
Леталишка цеста 3Ц, 1000, Љубљана, Словенија,
APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. со
седиште на Пухова улица бр. 18, 2250 Птуј, Словенија
и PIKAPOKA vse za otroka d.o.o. со седиште на Сломшкова улица 3, 2250 Птуј, Словенија, по пат на стекнување на 51% од правта на глас, иако потпаѓа под одредбите на 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 Северна 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. 08-59
23 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
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