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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3522. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 88/08, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15, 53/16 и 83/18) министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА, ИЗГЛЕДОТ НА АМБЛЕМОТ, ОПРЕМАТА ЗА РАБОТА И ВИДОТ НА 

ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ ИНСПЕКТОРИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на 

оружјето што го носат инспекторите. 

 

Член 2 

Инспекторите имаат работна облека. 

 

Член 3 

Работната облека на инспекторите се состои од: сако, панталони (за машки и женски пол), кошула со дол-

ги ракави, кошула со кратки ракави сите со маслинасто зелена боја, чевли со потенок ѓон, кожен ремен, вин-

дјакна, елек, POLO маица со долг ракав, POLO маица со краток ракав, маица со кратки ракави сите со масли-

насто зелена боја, теренски чевли, опасач и футрола за пиштол. 

 

Член 4 

Изгледот на амблемот на инспекторите е во облик на штит, извезен на чоја со боја. 

Во горниот дел од амблемот, со букви, со боја на старо злато е извезено „РСМ“, „ДИШЛ“. 

Образецот на амблемот на инспекторите е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Амблемот е вшиен на левиот ракав од работната облека, на растојание од 8 см од горниот раб на ракавот 

на виндјакната, POLO маица со долг ракав, POLO маица со краток ракав и кошулата. 

 

Член 6 

Опремата за работа на инспекторите се состои од: теренска ташна, двоглед,  GPS апарат и дигитален фото-

апарат. 

 

Член 7 

Опремата за работа се заменува со нова во случај на дотраеност или оштетување. 

 

Член 8 

Инспекторите се вооружени со пиштол. 

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи „Правилник за работната облека, 

изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите“ („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 154/08). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

          Бр. 03-277/5                                              Министер за земјоделство, 

28 октомври 2019 година шумарство и водостопанство, 

              Скопје                                                 Трајан Димковски, с.р. 
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          Бр. 109-301/1  

21 октомври 2019 година                                                     Директор, 

                 Скопје                                                     Митко Крстевски, с.р. 
 

3523. 

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 

83/18), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во 

 

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА 

 

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти: 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3524. 
Врз основа на член 109, став 3 од Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија и член 7, став 1 од Деловни-
кот на Уставниот суд на Република Северна Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
70/1992 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 202/2019), Уставниот суд на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 29 и 30 
октомври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. За претседател на Уставниот суд на Република 

Северна Македонија е избран Сали Мурати, судија на 
Уставниот суд на Република Северна Македонија, сме-
тано од 1ноември 2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Су. бр. 772/19         Претседател 

30 октомври 2019 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3525. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 
83/2018) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-83 од 
8.10.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на ден 25.10.2019 година го донесе следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Христијан Пејовски од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Христијан Пејовски се дава за период од 
5 (пет) години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Христијан Пејовски престанува да важи 
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова ре-
шение во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП1 08-83     Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

3526. 

Врз основа на член 49 од Законот за преземање на 

акционерските друштва „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.69/2013, 188/2013 166/2014, 

154/2015, 23/2016 и 248/2018), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на ден 25.10.2019 година, го донесе след-

ното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за пре-

земање на акции издадени од Охридска банка АД 

Скопје дадена од Штаермеркише банк унд Шпаркасен 

АГ Грац, Австрија (Steiermärkische Bank und Sparkassen 

AG). 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА преземачот од точка 1, ова ре-

шение да го објави на начин како што е објавена пону-

дата за преземање. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-

жува неговото извршување. 

4.  Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 10-78     Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

3527. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 

53/16и 83/18), а постапувајќи по известувањето за 

концентрација поднесено од друштвотоДаимлер АГ 

(Daimler AG) со регистрирано седиште на Мерце-

десштрасе 137, 70327 Штутгарт, Германијаи друштво-

тоЖејанг Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., со регистрира-

но седиште на 1760 Јанглинг Роуд, Бинјанг Дистрикт, 

Хангжоу Сити, Народна Република Кинапреку адвокат 

Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на 

ден 26.6.2019 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесу-

ва на основање на заедничко вложување во Народна 

Република Кина од страна на Даимлер АГ со седиште 

на адреса Мерцедесштрасе 137, 70327 Штутгарт, Гер-

манија и Жејанг  Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., со се-

диште на адреса 1760 Јанглинг Роуд, Бинјанг Дис-

трикт, Хангжоу Сити, Народна Република Кина, иако 

потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-

ренцијата, нема да има за последица значително спре-

чување, ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 

особено како резултат на создавање или зајакнување на 

доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
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ност со одредбите на Законот за заштита на конку-

ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од За-

конот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

3.Тужбата  за поведување на управен спор не го од-

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-53 Комисија за заштита 

26 јуни 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3528. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од СИНОТ В, а.с. (SYNOT W, a.s.), 

со регистрирано седиште на: Јактарже (Jaktare) 1475, 

Маржатице (Maratice), Ухерске Храдиште (Uherske 

Hradiste), поштенски број 686 01, Република Чешка, 

доставено преку Мартин Тодоровски, адвокат од 

Скопје, на седницата одржана на ден 12.6.2019 година, 

го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која СИНОТ 

В, а.с. (SYNOT W, a.s.), со регистрирано седиште на 

Јактарже (Jaktare) 1475, Маржатице (Maratice), Ухерске 

Храдиште (Uherske Hradiste), поштенски број 686 01, 

Република Чешка ќе стекне контрола над Друштво за 

угостителство и игри на среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Наум Наумовски Борче бр. 

50/5, Скопје, Република Северна Македонија, преку ку-

попдоражба 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 Зако-

нот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 

став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-

јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-54 Комисија за заштита 

12 јуни 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3529. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од ТП Груп Плц, друштво со огра-

ничена одговорност, со јавно понудени акции, со се-

диште на Коди Технолоџи Парк Олд Ивели Роуд, Фар-

нборо, Хемпшир, GU14 0LX Обединето Кралство, дос-

тавено преку Душица Бојковска, адвокат од Скопје, на 

седницата одржана на ден 12.6.2019 година, го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ТП 

Груп Плц, друштво со ограничена одговорност, со 

јавно понудени акции, со седиште на Коди Техноло-

џи Парк Олд Ивели Роуд, Фарнборо, Хемпшир, 

GU14 0LX Обединето Кралство ќе стекне контрола 

над Сапиенза Консалтинг Холдинг Б.В. приватно 

друштво со ограничена одговорност, регистрирана 

канцеларија на Ријнстрат 3, 2223EG Катбајк, Холан-

дија, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа 

под одредбите на Законот за заштита на конкуренци-

јата нема да има за последица значително спречу-

вање, ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински 

дел, особено како резултат на создавање или зајак-

нување 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. 
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Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-55 Комисија за заштита 

12 јуни 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3530. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од Принжорн Холдинг ГмбХ, со ре-

гистрирано седиште на Лембокгасе 21-25, 1230 Виена, 

Австрија, доставено преку Aдвокатско друштво Апо-

столска и партнери од Скопје, на седницата одржана на 

ден 17.7.2019 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Прин-

жорн Холдинг ГмбХ, со регистрирано седиште на Лем-

бокгасе 21-25, 1230 Виена, Австрија ќе стекне контро-

ла над ДОО „СФТ Групп“,  со седиште на Переулок 

Трубниковскиј 13, Москва, 121069, Русија, преку ку-

попдоражба 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 Зако-

нот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 

став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-

јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-56 Комисија за заштита 

17 јули 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3531. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од друштвото Хамбургер Рисајк-

линг Груп ГмбХ со регистрирано седиште на Аспангер 

Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија преку адвокатско 

друштво Апостолска и Партнери од Скопје, на седни-

цата одржана на ден 17.7.2019 година, го донесе след-

ното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Хам-

бургер Рисајклинг Груп ГмбХ со регистрирано седиш-

те на Аспангер Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија стек-

нува целосна контрола над З К.Ф. д.о.о. со регистрира-

но седиште на ул. II. Каналски пут VI одвојак 5, Загреб, 

Република Хрватска, преку купопродажба на удели, иа-

ко потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, нема да има за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефек-

тивната конкуренција на пазарот или на негов суштин-

ски дел, особено како резултат на создавање или зајак-

нување на доминантната позиција на учесниците и е во 

согласност со одредбите на Законот за заштита на кон-

куренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 
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3.Тужбата за поведување на управен спор не го од-

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-57 Комисија за заштита 

17 јули 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3532. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од Словениа Бродбенд С.а.р.л.,  со 

седиште на 2, руе Едвард Штеихен, Л-2540 Луксем-

бург, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адво-

кат од Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 

година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Словениа 

Бродбенд С.а.р.л., со седиште на 2, руе Едвард Штеи-

хен, Л-2540 Луксембург, ќе стекне контрола над тргов-

ското друштво Теле2 д.о.о. за телекомуникациски ус-

луги, со седиште на адреса Улица града Вуковара 

262/Д, Загреб, Хрватска по пат на купопродажба на 

удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заш-

тита на конкуренцијата нема да има за последица зна-

чително 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 учесни-

ците и е во согласност со одредбите на Законот за заш-

тита 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-59 Комисија за заштита 

31 јули 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

3533. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л., со се-

диште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, 

Луксембург, доставено преку Љупка Новеска Андо-

нова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 

31.7.2019 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед 

Медиа С.а.р.л., со седиште на адреса Булевар Пјер 

Фриден 43, Л – 1543, Луксембург ќе стекне контрола 

над Трговското друштво И.Р.В. Инвестиции, Развој и 

Унапредување д.о.о Словенија со седиште на адреса 

Пречна улица 1, СИ-1235, Радомље, 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 паза-

рот или на негов суштински дел, особено како резултат 

на создавање или зајакнување на доминантната пози-

ција на учесниците и е во согласност со одредбите на 

Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 

член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-

куренцијата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-63 Комисија за заштита 

31 јули 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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3534. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од друштвото Телемах, широкопо-

јасна комуникација, д.о.о. со регистрирано седиште на 

Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Слове-

нија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од 

Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Теле-

мах, широкопојасна комуникација, д.о.о. со регистри-

рано седиште на Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана 

– Чрнуче, Словенија стекнува самостојна контрола над 

СКАЈЛАЈН КЕЈБЛ телекомуникациски услуги д.о.о. со 

регистрирано седиште на Целовшка цеста 150, 1000 

Љубљана, Словенија, по пат на купување на удел во 

друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 

значително спречување, ограничување или нарушува-

ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-

гов суштински дел, особено како резултат на создава-

ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците и е во согласност со одредбите на Законот за 

заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став 

(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

3.Тужбата за поведување на управен спор не го од-

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-64 Комисија за заштита 

31 јули 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

3535. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од друштвото Телемах, широкопо-

јасна комуникација, д.о.о. со регистрирано седиште на 

Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана – Чрнуче, Слове-

нија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од 

Скопје, на седницата одржана на ден 31.7.2019 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Теле-

мах, широкопојасна комуникација, д.о.о. со регистри-

рано седиште на Брнчичева улица 49А, 1231 Љубљана 

– Чрнуче, Словенија стекнува самостојна контрола над 

ЕВЈ ЕЛЕКТРОПРОМ трговија, производство, инстала-

ција д.о.о., со седиште на адреса Локе при Загорју 22, 

1422 Кисовец, Словенија, по пат на купување на удел 

во друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот 

за заштита на конкуренцијата, нема да има за послед-

ица значително спречување, ограничување или нару-

шување на ефективната конкуренција на пазарот или 

на негов суштински дел, особено како резултат на соз-

давање 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 конкуренци-

јата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

3. Тужбата за поведување на управен спор не го од-

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-65 Комисија за заштита 

31 јули 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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3536. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз ос-

нова на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 

41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известува-

њето за концентрација поднесено од ДАКР Холдин-

гс Лимитед (DAKR Holdings Limited), со регистрира-

но седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 

5тиспрат, 1090 Никозија, Република Кипар, доставе-

но преку полномошник Љупка Новеска Андонова, 

адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 

27.8.2019 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ДАКР 

Холдингс Лимитед (DAKR Holdings Limited), со регис-

трирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 

5тиспрат, 1090 Никозија, Република Кипар, ќе стекне 

контрола над Дентотал Протект С.р.л. (Dentotal Protect 

S.r.l.), со регистрирано седиште на Булевар Мирча Во-

да 24, прв кат, Букурешт, дистрикт 3, Романија, преку 

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 Зако-

нот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 

став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-

јата. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-67 Комисија за заштита 

27 август 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

3537. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа 

на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заш-

тита 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 подне-

сено од Карр Холдингс Лимитед (Carr Holdings Limited), 

друштво со ограничена одговорност, со регистрирана 

адреса на Продромоу и Димитракопоулоу, 2, 5-ти кат 

1090 Никозија, Кипар, Г-н Фади Рида, романски држав-

јанин, ХХХ , и Г-н Михаи Станеску, романски државја-

нин, ХХХ, доставено преку полномошник Љупка Новес-

ка Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана 

на ден 4.9.2019 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Карр 

Холдингс Лимитед (Carr Holdings Limited), друштво со 

ограничена одговорност, со регистрирана адреса на 

Продромоу и Димитракопоулоу, 2, 5-ти кат 1090 Нико-

зија, Кипар, Г-н Фади Рида, романски државјанин,ХХХ 

и Г-н Михаи Станеску, романски државјанин, ХХХ ќе 

стекнат заедничка контрола над: 

- Глобал Техникал Сервицес СРЛ (Global Technical 

Services SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи 

улица, 1ви спрат, Дистрикт 2, Букурешт, Романија, 

- Глобал Техникал Системс СРЛ (Global Technical 

Systems SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи 

улица, 4ти спрат (Корп A), стан 5, Дистрикт 2, Буку-

решт, Романија,  

- Глобал Оперејшн Центер СРЛ (Global Operation 

Center SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрунзеи 

улица, 1ви спрат, соба бр. 2, Дистрикт 2, Букурешт, Ро-

манија, и  

-ГТС Глобал Интелиџенс СРЛ (GTS GlobalI 

intelligence SRL), со регистрирано седиште на 26 Фрун-

зеи улица, 1ви спрат, соба бр. 1, Дистрикт 2, Букурешт, 

Романија,  

преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под од-

редбите 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 
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7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-68 Комисија за заштита 

4 септември 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3538. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа 

на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за зашти-

та на конкуренцијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а по-

стапувајќи по известувањето за концентрација поднесено 

од ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. (FORTENOVA GRUPA 

d.d.), со седиште на ул. Маријан Чавиќ 1, 10000 Загреб, 

Република Хрватска, доставено преку Адвокатско друш-

тво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 

4.9.2019 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ФОРТЕНО-

ВА ГРУПА д.д. (FORTENOVA GRUPA d.d.),  со седиште 

на ул. Маријан Чавиќ 1, 10000 Загреб, Република Хрватска 

ќе стекне  единствена контрола над  Пословни системи 

Меркатор д.д. (Poslovni sistemi Mercatord.d.), со седиште на 

Дунајска улица 107 п.п. 3234, 1001 Љубљана, Република 

Словенија преку 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 соз-

давање или зајакнување на доминантната позиција на учес-

ниците и е во согласност со одредбите на Законот за зашти-

та 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 из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-71 Комисија за заштита 

4 септември 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

3539. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 

и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од друштвото Асикурациони Џене-

рали Социета пер Ациони со регистрирано седиште на 

плоштадот Дука Дељи Абруци 2, Трст, Италија преку 

Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска 

од Скопје, на седницата одржана на ден 4.9.2019 го-

дина, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Асику-

рациони Џенерали Социета пер Ациони со регистрира-

но седиште на плоштадот Дука Дељи Абруци 2, Трст, 

Италија стекнува единствена контрола над Сегурадо-

рас Унидас С.А., со седиште на Авенида да Либердаде 

242, Лисабон, Португалија и над Калм Игл Португал, 

Социедаде Унипессоал, Лда со седиште на Руа Алфре-

до Џусадо Број 8 – 10, Лисабон, Сао Домингос де Бен-

фика, 1500 030 Лисабон, Португалија по пат на купоп-

родажба на удели во друштвата, иако потпаѓа под од-

редбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема 

да има за последица значително спречување, ограничу-

вање или нарушување на ефективната конкуренција на 

пазарот или на негов суштински дел, особено како ре-

зултат на создавање или зајакнување на доминантната 

позиција на учесниците и е во согласност со одредбите 

на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 

член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-

куренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и 

за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 

број 34 од Законот за административни такси („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 

7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот 

на Република Северна Македонија бр. 1000000000-

63095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 

програма 72231300. 

3. Тужбата за поведување на управен спор не го од-

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр.08-72 Комисија за заштита 

4 септември 2019 година на конкуренцијата 

Скопје Преседател, 

 д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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