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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1044.

УРЕДБА
ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ, БОЈАТА, СВЕТЛОСНИТЕ И ЗВУЧНИТЕ УРЕДИ И ОБЕЛЕЖЈА НА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ И НА ВОЗИЛАТА ШТО ГИ КОРИСТАТ ПРОСТОРНИТЕ СИЛИ И ВОЗДУХОПЛОВИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО МИР И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА И НАЧИНОТ НА ИСТАКНУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ЗНАК ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАЈ НА ВОЕНА СОСТОЈБА НА УНИФОРМАТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ВОЗИЛАТА И ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, НА ОБЈЕКТИТЕ, НА СРЕДСТВАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И НА ГРАДБИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ШТО СОДРЖАТ
ОПАСНИ СИЛИ
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Бр. 45-10353/1-19
3 март 2020 година
Скопје
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Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1045.
Врз основа на член 10 став (4) 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), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КОЛИЧИНАTA НА СЕМЕНСKИОТ И САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД СОРТА КОЈА Е ВО ПОСТАПКА
НА ИСПИТУВАЊЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА ОД ЖИТНИ, ФУРАЖНИ,
РЕПА, ГРАДИНАРСКИ, МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА, КОМПИР, ТУТУН И ВИНОВА
ЛОЗА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза, за која по барање на снабдувачот може да се дозволи
трговија и начинот на водење на евиденција.
Член 2
Количините на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во
националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза се:
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Член 3
Евиденцијата за количините на семенскиот и садниот материјал од член 2 на овој правилник се води електронски и на хартија во бела боја во А4 формат и ги содржи следните податоци:
- реден број,
- снабдувач (назив и адреса),
- број на барање и датум,
- култура (вид)
- сорта/подлога,
- количина на семенски/саден материјал,
- вид на пакување,
- број на парцела и површина на која е поставен семенскиот/садниот материјал и
- забелешка.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна
листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир и винова лоза и начин на водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/15).
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 109 -101/1
2 март 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1046.
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35
став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.40/06, 136/08,
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/ 12,
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,
136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18,
208/18 и 27/19), Државната изборна комисија на седницата одржана на 6.3.2020 годинa, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ
КОМИСИИ
I. Во одлуките за формирање на општинските изборни
комисии, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во
„Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30
април 2016 година, број 08-1304/3, 6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89
од 9.5.2016 година, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број
92 од 11.5.2017 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 198 од 29.10.2016 година, број 08-2788/3 од
3.11.2016 година,објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 201 од 4.11.2016 година, број 082788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен весник
на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 година,
број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 204 од
14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 22.11.2016 година,објавена во „Службен весник на Република Македонија“
број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 од
28.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 210 од 28.11.2016 година, број 082788/13 од 8.12.2016 година, објавена во „Службен весник
на Република Македонија“ број 08-2788/13 од 8.12.2016
година, број 08-1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ број 113 од
18.08.2017 година, број 08-1608/3 од 22.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“
број 116 од 23.8.2017 година, број 08-1608/5 од 30.8.2017
година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 120 од 1.9.2017 година, број 08-1608/7 од
6.9.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 124 од 07.09.2017 година, број 081608/9 од 13.9.2017 година објавена во „Службен весник
на Република Македонија“ број 127 од 13.09.2017 година,
број 08-1608/11 од 20.9.2017 година објавена во „Службен
весник на Република Македонија“ број 132 од 20.9.2017
година, број 08-1608/13 од 4.10.2017 година објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ број 142 од
5.10.2017 година, број 08-1608/15 од 10.10.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“
број 145 од 12.10.2017 година, одлука број 08-1608/17 од
11.10.2017 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 година објавен во
„Службен весник на Република Македонија“ број 154 од
1.11.2017 година, број 08-1589/1 од 17.8.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број
154 од 20.8.2018 година, одлука број 08-1589/3 од
30.8.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 160 од 30.8.2018 година, одлука
број 08-498/1 од 22.2.2019 година, објавена во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 44 од
22.2.2019 година, одлука број 08-498/3 од 12.3.2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, одлука број 08-498/5 од 12.4.2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и одлука број 08-662/1 од 2.3.2020 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за
неприфаќање за извршување на должноста претседател,
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заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни
причини, ги изврши следните измени и дополнувања:
1. Во составот на Општинската изборна комисија
ДОЛНЕНИ членот БЕХАР АЛИУ вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковен договор, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира НЕЏАТ ЌАМИЛИ вработен
во Министерството за политички систем и односи меѓу
заедниците.
2. Во составот на Општинската изборна комисија
ЈЕГУНОВЦЕ членот НАДА ТАСЕВСКИ вработена во
Службата за општи и заеднички работи на Влада на
РСМ, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира МИРЈАНА ЈАКИМОСКА вработена во Агенција за вработување на РСМ.
Заменик членот ЕЛЕОНОРА РИСТОВСКА, вработена
во Архив на Македонија Ц.О. Скопје, СЕ РАЗРЕШУВА
За нов заменик член се избира ЖАКЛИНА МАТОВСКА-РИСТОВСКА вработена во Општина Јегуновце.
Заменик членот ЏЕВДЕТ ВЕЈСЕЛИ, вработен во
Општина Јегуновце, СЕ РАЗРЕШУВА
За нов заменик член се избира АЛИ ВЕЈСЕЛИ вработен во Јавно претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на РСМ“ Скопје.
3. Во составот на Општинската изборна комисија ВАЛАНДОВО членот ТРАЈАНКА КОРТОВА вработена во
Секретаријат за европски прашања, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ВИОЛЕТА ШУНТОВА вработена во Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на
РСМ.
4. Во составот на Општинската изборна комисија
ГОСТИВАР заменик претседателот ЖАКЛИНА МАРКОВСКА вработена во Биро за развој на образованието, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик претседател се избира ЈОВАНА ЛАЗАРЕСКА БЛАЖЕСКИ вработена во Општина Гостивар.
5. Во составот на Општинската изборна комисија
КОНЧЕ членот ЈУЛИЈАНА ЈАКИМОВСКА вработена
во Општина Радовиш, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ЛИЛЈАНА ПЕТРОВА вработена во Агенција за вработување на РСМ.
6. Во Општинската изборна комисија БОСИЛОВО
претседателот ЗОРАНЧО МИХАИЛОВ вработен во
Државен Архив на РСМ, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира НИКОЛА ЃОРГИЕВ
вработен во Јавно претпријатие за комунални дејности
„Огражден“ П.О. Босилово.
7. Во составот на Општинската изборна комисија
КАРПОШ членот СНЕЖАНА ДОНЕВСКА вработена
во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ЛИДИЈА ПОПОВА вработена во Агенција за катастар на недвижности-Скопје.
8. Во составот на Општинската изборна комисија
НЕГОТИНО членот МИЛЕ ХАЏИСКИ вработен во
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.
9. Во Општинската изборна комисија НОВО СЕЛО
претседателот МЕРИ АВРАМОВА вработена во Општина Ново Село, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира ЈАГОТКА ЈОВАНОВСКА вработена во Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат Скопје.
10. Во Општинската изборна комисија ЧУЧЕР САНДЕВО членот СНЕЖАНА КОЛЕВСКА вработена во
Министерството за животна средина и просторно планирање, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира СЛАВИЦА ПИЖЕВСКА вработена во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Скопје.
II. Барањето на Општинската изборна комисија ЧАИР за разрешување на членот ВЕДРАН ЈОВАНОВСКИ
вработен во Државниот завод за ревизија, СЕ ОТФРЛА, од причина што за наведеното не постои законска пречка согласно одредбите од член 18 став 2 алинеја 1 да биде член на изборен орган.
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III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет страницата на
Државна изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за
член на општинска изборна комисија може да поднесе
барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок
од 48 часа од денот на нејзинo објавување во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Доставување на барање за изземање по пошта не е
дозволено.
Бр. 08-662/3
9 март 2020 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Оливер Деркоски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА

1047.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош („Службен весник на
Република Македонија“ бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето
за планирано доделување на помош и Известувањето
за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-96 од 11.12.2019 година
поднесено од страна на Владата на Република Северна
Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на министерка без ресор задолжена за
привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на
ЛОКО ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 16.12.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр. 1096 од 11.12.2019 година поднесени од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на
државна помош, застапувана од страна на министерката без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на ЛОКО ТРАНС ЛОГИСТИК
ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Алексо Демниевски бр. 66, Скопје како корисник на државната помош,
утврди дека мерките:
1. Плаќање во износ на персонален данок на доход
по основ на исплатени плати на вработените за период
од 10 години;
2. Плаќање во износ на данок на добивка за период
од 10 години;
3. Исплата на готовински грант во износ до 10% од
износот на оправдани инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
4. Исплата на готовински грант за креирање на нови
работни места за вработени на неопределено време со
вработување на полно работно време и основна нето месечна плата од најмалку 50% повисока од минималната
нето плата предвидена со Законот за минимална плата,
и тоа: износ од 2.000 евра по работно место за вработување до 300 лица, износ од 3.000 евра по работно место
за вработување од 301 до 500 лица, износ од 3.500 евра

по работно место за вработување од 501 до 1.000 лица,
износ од 4.000 евра по работно место за вработување
од 1.001 до 2.000 лица и
5. Помош во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност годишно за период од
најмногу 5 години
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на железнички
возила и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11
од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на државна помош е дозволено само
под услов ако примателот на помошта инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до
датумот на завршување на инвестицискиот проект.
Кумулативната регионална државна помош која е
предвидена да се исплатува со Договорот не може да
биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот
на завршување на инвестицијата.
Износот на вкупно доделената државна помош не
може да надмине 7.500.000 евра во денарска противвредност.
Уп Бр. 10-96
16 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________
1048.
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 Јунајтед Линк д.о.о. Белград со седиште на адреса Булевар Зоран Ѓинѓиќ 8а, 11000 Белград Србија, доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед Линк д.о.о. Белград со регистрирано седиште на адреса Булевар Зоран Ѓинѓиќ 8а, 11000 Белград Србија ќе
стекне контрола над Тако Лако Шоп д.о.о. Добановци
со седиште на ул. Маршал Тито бр. 206, Добановци,
Белград Србија, 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.
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување 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 („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. 08-89
26 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________
1049.
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 АИ Сирона (Луксембург) Аквизишн
С.а р.л. (AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.), со
регистрирано седиште на 5, руе де Кеписа, Л-1313 Луксембург, поднесено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019
година, го донесе следното
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1050.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето
за планирано доделување на помош и Известувањето
за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-92 од 11.12.2019 година
поднесено од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана
регионална помош на ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ Илинден, на седницата одржана на 26.12.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-97 од 11.12.2019 година, поднесено во име на
Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош
на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕРЕСХАЈМЕР СКОПЈЕ ДООЕЛ Илинден со седиште на
адреса Технолошко индустриска развојна зона 102 бр.
2 блок 2 Бунарџик, Илинден, како корисник на државната помош, утврди дека мерките
РЕШЕНИЕ
- (1) Државна помош во висина од 10% од износот
на оправдани инвестициски трошоци реализирани до
1. Се утврдува дека концентрацијата со која АИ Сирона (Луксембург) Аквизишн С.а р.л. (AI Sirona датумот на завршување 14.5.2024 година или претхо(Luxembourg) Acquisition S.à r.l.), со регистрирано седиш- ден датум на кој корисникот на помошта ќе го извести
те на 5, руе де Кеписа, Л-1313 Луксембург, стекнува са- давателот на помошта по писмен пат дека го реализимостојна контрола над Алвоген ЦЕЕ кфт (Alvogen CEE рал инвестицискиот проект, но не повеќе од 1.000.000
kft), со регистрирано седиште на 1065 Будимпешта, ул. евра во денарска противвредност годишно за период од
Бајчи-Зсилински 41. 3. кат 10, Унгарија, преку купопро- пет години во годишни транши од по 1.000.000 евра во
дажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за денарска противвредност и тоа:
под услов корисникот на помошта да достави доказ
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на до давателот на помошта дека има инвестирано износ
ефективната конкуренција на пазарот или на негов суш- од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредтински дел, особено како резултат на создавање или зајак- ност како оправдани инвестициски трошоци до крајот
нување на доминантната позиција на учесниците и е во на 2019 година за добивање на првата транша од
согласност со одредбите на Законот за заштита на конку- 1.000.000 евра во денарска противвредност;
ренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Закопод услов корисникот на помошта да достави доказ
нот за заштита на конкуренцијата.
до давателот на помошта дека има инвестирано допол2. Се задолжува подносителот на известувањето за нителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска
концентрација да плати административна такса за из- противвредност како оправдани инвестициски трошовестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и ци до крајот на 2020 година за добивање на втората
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
број 34 од Законот за административни такси („Служпод услов корисникот на помошта да достави доказ
бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
до давателот на помошта дека има инвестирано допол7/98, 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 нителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска
на Република Северна Македонија бр. 1000000000630- противвредност како оправдани инвестициски трошо95, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и прог- ци до крајот на 2021 година за добивање на третата
транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
рама 72231300.
под услов корисникот на помошта да достави доказ
3. Тужбата за поведување на управен спор не го оддо давателот на помошта дека има инвестирано дополлага извршувањето на решението.
нителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска
противвредност како оправдани инвестициски трошоУп Бр. 08-94
ци до крајот на 2022 година за добивање на четвртата
26 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р. транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
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под услов корисникот на помошта да достави доказ
до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска
противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2023 година за добивање на петтата
транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност
- (2) Државна помош за создавање нови работни места
за вработени со договори за вработување на полно работно време за кои основната месечна бруто плата ќе биде
најмалку 50% повисока од износот на минималната бруто
плата пропишана со Законот за минимална плата на денот
на потпишување на Договорот, и тоа:
износ од 2.000 евра во денарска противвредност по
работно место за креирање на првите 300 нови работни
места;
износ од 3.000 евра во денарска противвредност по
работно место за креирање од 301-то до 500-то ново работно место;
износ од 3.500 евра во денарска противвредност по
работно место за креирање од 501-то до 1.000-то ново
работно место;
износ од 4.000 евра во денарска противвредност по
работно место за креирање од 1.001-то до 2.000-то ново
работно место
- (3) Дополнителна државна помош во висина од
10% (десет проценти) од инвестираниот износ на оправдани инвестициски трошоци направени до датумот на
завршување 14.5.2024 година, но не повеќе од
1.000.000 евра во денарска противвредност годишно за
период од пет години во годишни транши од по
1.000.000 евра во денарска противвредност и тоа:
под услов корисникот на помошта да достави доказ
до давателот на помошта дека има инвестирано износ
од најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот
на 2020 година и дека ги зголемил приходите во споредба со 2019 година за добивање на првата транша од
1.000.000 евра во денарска противвредност;
под услов корисникот на помошта да достави доказ
до давателот на помошта дека има инвестирано износ
од најмалку 20.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот
на 2021 година и дека ги зголемил приходите за најмалку 5% во споредба со просекот од 2019 и 2020 година
за добивање на втората транша од 1.000.000 евра во денарска противвредност;
под услов корисникот на помошта да достави доказ
до давателот на помошта дека има инвестирано износ
од најмалку 30.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот
на 2022 година и дека ги зголемил приходите за најмалку 5% во споредба со просекот од 2019, 2020 и 2021 година за добивање на третата транша од 1.000.000 евра
во денарска противвредност;
под услов корисникот на помошта да достави доказ
до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 40.000.000 евра во денарска
противвредност како оправдани инвестициски трошоци до крајот на 2023 година и дека ги зголемил прихо-
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дите за најмалку 5% во споредба со 2020, 2021 и 2022
година за добивање на четвртата транша од 1.000.000
евра во денарска противвредност;
под услов корисникот на помошта да достави доказ
до давателот на помошта дека има инвестирано дополнителен износ од најмалку 10.000.000 евра во денарска
противвредност како оправдани инвестициски трошоци до 14.5.2024 година и дека ги зголемил приходите
за најмалку 5% во споредба со 2021, 2022 и 2023 година за добивање на петтата транша од 1.000.000 евра во
денарска противвредност
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на амбалажа
од пластични маси за пакување и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член
4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на
државната помош.
Доделувањето на државна помош е дозволено само
под услов ако корисникот на помошта инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до
14.5.2024 година или, да инвестира најмалку 4.000.000
евра во денарска противвредност и да вработи најмалку 300 вработени до 14.5.2024 година или до претходен
датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.
Корисникот на помошта е обврзан да го задржи
вкупниот број на вработени за кои добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на
завршување на инвестицијата, односно од 14.5.2024 година или од претходен датум на кој корисникот на
државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.
Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години
сметано од 14.5.2024 година или од претходен датум на
кој корисникот на државната помош ќе го извести по
писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект Доколку корисникот
не ја одржи инвестицијата за наведениот период, ќе го
врати вкупниот износ на примената државна помош со
вклучена каматна стапка во согласност со законите и
прописите на Република Македонија.
Кумулативната регионална државна помош која е
предвидена да се исплатува со Договорот не може да
биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот
на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000
евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на
оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра
во денарска противвредност кумулативната регионална
државна помош која е предвидена да се исплатува со
Договорот не може да биде поголема од 25% од пот-
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смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош, која како хоризонтална помош во
смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во
смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за
животна средина и просторно планирање, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за заштита на животната средина согласно член 8 став (2) точка
д) од Законот за контрола на државната помош и член
Уп Бр. 10-97
15 и член 22 од Уредбата за условите и постапката за
26 декември 2019 година
Претседател,
доделување на хоризонтална помош („Службен весник
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р. на РМ“ бр. 03/14), само во случаевите кога станува
__________
збор за финансирање на студии, програми, проекти и
1051.
други слични активности за користење на обновливи
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот извори на енергија;
за контрола на државната помош („Службен весник на
1.5 Мерката содржана во член 4 точка 5 од ПрограРепублика Македонија“ бр. 145/10), а постапувајќи по мата за инвестирање во животна средина за 2020 годиИзвестувањето за планирано доделување на помош бр. на под наслов Поддршка на мерки и активности за на10-98 од 12.12.2019 година, согласно Програмата за ин- малување на загадувањето на воздухот во Република
вестирање во животната средина за 2020 година подне- Македонија во износ од 10.000.000 денари не претставусено од Министерството за животна средина и простор- ва државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законо планирање бр. 08-6616/1 од 10.12.2019 година, Коми- нот за контрола на државната помош и
сијата за заштита на конкуренцијата на седницата од1.6 Мерката содржана во член 4 точка 7 од Програржана на 26.12.2019 година го донесе следното
мата за инвестирање во животна средина за 2019 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата
РЕШЕНИЕ
во износ од 3.000.000 денари не претставува државна
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис- трола на државната помош.
питување на Известувањето за планирано доделување
на помош бр. 10-98 од 12.12.2019 година, поднесено од
УП Бр. 10-98
страна на Министерството за животна средина и прос- 26 декември 2019 година
Претседател,
торно планирање како давател на државната помош, утСкопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.
врди дека:
__________
1.1 Мерката содржана во член 4 точка 1 од Програ- 1052.
мата за инвестирање во животна средина за 2020 годиВрз основа на член 10 и член 15 од Законот за конна под наслов Изработка на техничка документација и трола на државната помош (,,Службен весник на Репубизградба на канализациски системи и системи за одве- лика Македонија,, бр. 145/10), Комисијата за заштита
дување и пречистување на отпадни води во износ од на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за
35.000.000 денари не претставува државна помош во планирано доделување на помош и Известувањето за
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на дополнителни информации за формата за известување
државната помош;
за регионална помош бр. 10-99 од 16.12.2019 година
1.2 Мерката содржана во член 4 точка 2 од Програ- поднесено од страна на Дирекцијата за технолошки инмата за инвестирање во животна средина за 2020 годи- дустриски развојни зони за доделување на планирана
на под наслов Реализирање на проекти и активности за регионална помош за втор инвестициски проект на
заштита на природата и биолошката разновидност во Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ Макеизнос од 5.000.000 денари не претставува државна по- донија ДООЕЛ Охрид, на седницата одржана на
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро- 26.12.2019 година го донесе следното
ла на државната помош;
1.3 Мерката содржана во член 4 точка 3 од ПрограРЕШЕНИЕ
мата за инвестирање во животна средина за 2020 годиКомисијата за заштита на конкуренцијата при испина под наслов Реализирање на проекти и активности за
подигање на јавната свест, едукација и обука во облас- тување на Известувањето за планирано доделување на
та на животната средина во износ од 8.000.000 денари помош и Известувањето за дополнителни информации
не претставува државна помош во смисла на член 5 за формата за известување за регионална помош бр. 1099 од 16.12.2019, поднесено во име на Владата на Рестав (1) од Законот за контрола на државната помош;
1.4 Мерката содржана во член 4 точка 4 од Програ- публика Северна Македонија како давател на државнамата за инвестирање во животна средина за 2020 годи- та помош, од страна на Дирекцијата за технолошки инна под наслов Поттикнување на образовни, истражувач- дустриски развојни, за доделување на планирана региоки и развојни студии, програми и проекти за заштита и нална помош на КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид,
унапредување на животната средина и природата во из- утврди дека мерките за реализација на вториот инвестинос од 7.000.000 денари претставува државна помош во циски проект:

врдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.
Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за
делот од износот на оправдани инвестициски трошоци
над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.
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- (1) државна помош доделена во четири транши во
висина од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, реализирани до 31.12.2022 година или до
претходен датум на кој корисникот на помошта ќе го
извести по писмен пат давателот на помошта дека го реализирал вториот инвестициски проект, но не повеќе
од 1.000.000 евра годишно во денарска противвредност
за секои инвестирани најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност оправдани инвестициски трошоци, која ќе биде исплаќанa во годишни транши;
- (2) дополнителна државна помош доделена во четири транши во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до 31.12.2022
година или до претходен датум на кој корисникот на
помошта ќе го извести по писмен пат давателот на помошта дека го реализирал вториот инвестициски проект, но не повеќе од 1.000.000 евра годишно во денарска противвредност, која ќе биде исплаќана во годишни транши, по исполнување на посебните услови од
страна на корисникот на државната помош во врска со
бројот на вработените да e повисок од просечниот број
на вработени во претходните три години и зголемување на приходите од дејноста за најмалку 5% во споредба со просечните годишни приходи од дејност во претходните 3 години;
- (3) државна помош за создавање на нови работни
места, за нововработените кои се вработени на неопределено време со полно работно време и со основна нето месечна плата од најмалку 18.600 денари за 350 нововработени, при што државната помош за креирање
на првите 300 работни места ќе изнесува 2.000 евра во
денарска противвредност за едно работно место, а за
дополнителните 50 нови работни места ќе изнесува
3.000 евра во денарска противвредност за едно работно
место;
- (4) плаќање на износот на персоналниот данок на
доход по основ на исплатени плати на нововработените, во период од 10 години, почнувајќи од 1 јануари
2019 година;
- (5) плаќање на износот на данокот на добивка, во
период од 10 години, почнувајќи од првата наредна година по годината во која ќе се потпише договорот за доделување на државна помош претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на
државната помош. Ваквите мерки се наменети за инвестирање во материјални и нематеријални средства поврзани со проширување на капацитетот за производство
на фабриката во индустриската зона ,,Косел'' и таквата
помош претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11
од Законот за контрола на државната помош, при што
доделувањето на истата е дозволено.
Доделувањето на државна помош е дозволено само
под услов ако корисникот на помошта инвестира вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до
31.12.2022 година или до претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат
давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.
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Корисникот на помошта е обврзан да го задржи
вкупниот број на вработени за кои добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на
завршување на инвестицијата, односно од 31.12.2022
година или од претходен датум на кој корисникот на
државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект.
Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години
сметано од 31.12.2022 година или од претходен датум
на кој корисникот на државната помош ќе го извести
по писмен пат давателот на државната помош дека го
реализирал инвестицискиот проект. Доколку корисникот не ја одржи инвестицијата за наведениот период, ќе
го врати вкупниот износ на примената државна помош
со вклучена каматна стапка во согласност со законите
и прописите на Република Македонија.
Кумулативната регионална државна помош која е
предвидена да се исплатува со Договорот не може да
биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот
на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000
евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на
оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра
во денарска противвредност кумулативната регионална
државна помош која е предвидена да се исплатува со
Договорот не може да биде поголема од 25% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.
Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за
делот од износот на оправдани инвестициски трошоци
над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп Бр. 10-99
26 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________
1053.
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 Јунајтед Груп Бугарија
ЕООД (Юнайтед Груп България) со регистрирано седиште на ул. Алабин бр.56, 2ри спрат, 1000 Софија, Бугарија преку адвокат Љупка Новеска Андонова од
Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1.Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед
Груп Бугарија ЕООД (Юнайтед Груп България), со регистрирано седиште на ул. Алабин бр.56, 2ри спрат,
1000 Софија, Бугарија, ќе стекне самостојна контрола
над Вива Телеком Бугарија ООД (Вива Телеком България), со регистрирано седиште на ул. Проф. Фридтјоф
Нансен, бр. 37А, 5ти спрат, 1142 Софија, Бугарија, 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 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 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.

јата, 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 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 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. 08-91
26 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________
1055.
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 Оушн Рејл Логистикс
С.А (Ocean Rail Logistics S.A.) со регистрирано седишУП Бр. 08-93
те на 44, Chatzikiriakou Av., 18538 Пиреј, Грција и лице26 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р. то Антонис Панагопулос, грчки државјанин, роден
XXX година, со број на пасош XXX, издаден на XXX
__________
1054.
година од Грција преку адвокат Душица Бојковска од
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно- Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 гова на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за дина, го донесе следното
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и
РЕШЕНИЕ
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентра1.Се утврдува дека концентрацијата со која Оушн
ција поднесено од друштвoто страна Ромгрин Универзал Лимитед со регистрирано седиште на Продромоу и Рејл Логистикс С.А (Ocean Rail Logistics S.A.) со регисДимитракопоулоу 2, 5ти спрат, 1090 Никозија, Кипар трирано седиште на ул. 44 Чацикириакоу Ав., 18538,
преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на Пиреј, Грција (44, Chatzikiriakou Av., 18538 Пиреј, Грседницата одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе ција) и лицето Антонис Панагопулос, грчки државјанин, роден XXX година, со број на пасош XXX, издаследното
ден на XXX година од Грција ќе стекнат заедничка
контрола над Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс ЛиРЕШЕНИЕ
митед, (Piraeus Europe Asia Rail Logistics Limited) со ре1. Се утврдува дека концентрацијата со која гистрирано седиште на ул. 35 Пикадили, Лондон В1Ј
Ромгрин Универзал Лимитед (Romgreen Universal 0ЛП, Обединетото Кралство (35 Piccadilly, Лондон,
Limited), со регистрирано седиште на Продромоу и Ди- WIJ OLP, Обединето Кралство), преку купопродажба
митракопоулоу 2, 5ти спрат, 1090 Никозија, Кипар ќе на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
стекне самостојна контрола над Елтекс Рисајклинг заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
С.Р.Л. (Eltex Recycling S.R.L)., со регистрирано седиш- значително спречување, ограничување или нарушувате на ул. 5, Октавиан Гога, Орадеја округот Бихор, Ро- ње на ефективната конкуренција на пазарот или на неманија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа гов суштински дел, особено како резултат на создавапод одредбите од Законот за заштита на конкуренци- ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
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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 известување 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 („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.
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на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

УП Бр. 08-90
26 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.
__________
1057.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето
за планирано доделување на помош и Известувањето
за дополнителни информации за формата за известуваУп Бр. 08-85
ње за регионална помош бр. 10-103 од 23.12.2019 годи26 декември 2019 година
Претседател,
на поднесено од страна на Владата на Република СеверСкопје
д-р Владимир Наумовски, с.р. на Македонија како давател на државна помош, заста__________
пувана од страна на директорот на Дирекцијата за тех1056.
нолошки индустриски развојни зони Александар МлаКомисијата за заштита на конкуренцијата врз осно- деновски за доделување на планирана регионална пова на член 19 став (1) точка 2) и член 28 од Законот за мош на ДУРА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООзаштита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб- ЕЛ Илинден, на седницата одржана на 27.12.2019 голика Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и дина, го донесе следното
83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентраРЕШЕНИЕ
ција поднeсено од МК Груп д.о.о. Белград (MK Group
d.o.o.Beograd), со седиште на адреса Булевар Михајло
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испиПупин 115е, Белград, Република Србија, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на сед- тување на Известувањето за планирано доделување на
ница одржана на ден 26.12.2019 година, го донесе след- помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош
ното
бр. 10-103 од 23.12.2019 година, поднесено во име на
РЕШЕНИЕ
Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустрисСе утврдува дека концентрацијата со која МК Груп ки развојни зони преку директорот Александар Младед.о.о. Белград (MK Group d.o.o.Beograd), со седиште на новски за доделување на планирана регионална помош
адреса Булевар Михајло Пупин 115е, Белград, Републи- на Друштвото за производство, трговија и услуги ДУка Србија ќе стекне самостојна контрола над друштво- РА АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС ДООЕЛ Илинден
со седиште на адреса Технолошко индустриска развојто Викториа Груп а.д. Белград (VictoriaGroupa.d.
Beograd), со седиште на адреса Булевар Михајло Пу- на зона Бунарџик бр. 2/11 Бунарџик, Илинден како копин 115б, Белград, Република Србија, и неговите завис- рисник на државната помош, утврди дека мерките
(1) Мерката - готовински грант во висина од XX од
ни друштва, преку купопродажба на акции, нема да
има за последица значително спречување, ограничува- износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци
ње или нарушување на ефективната конкуренција на па- реализирани до датумот на завршување на инвестицисзарот или на негов суштински дел, особено како резул- киот проект, но не повеќе од XXX евра годишно во детат на создавање или зајакнување на доминантната по- нарска противвредност, кој ќе биде исплатен во годишзиција на учесниците и е во согласност со одредбите на ни транши и тоа:
- Првата транша во износ од XXXX евра во денарЗаконот за заштита на конкуренцијата во смисла на
ска противвредност, која ќе се исплати не подоцна од
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон30.6.2021 година, само под услов корисникот да доскуренцијата.
тави докази до 30.4.2021 година дека до крајот на 2020
Се задолжува подносителот на известувањето за
година има инвестирано износ од најмалку XXXXXX
концентрација да плати административна такса за из- евра во денарска противвредност како оправдани инвесвестување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и тициски трошоци;
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
- Втората транша во висина од XXXXX евра во деброј 34 од Законот за административни такси („Служ- нарска противвредност, која ќе се исплати не подоцна
бен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, од 30.6.2022 година, само под услов корисникот да дос7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, тави докази до 30.4.2022 година дека до крајот на 2021
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот година има инвестирано дополнителен износ од најмал-
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ку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ
на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2021 година е над XXXX евра;
- Третата транша во износ од XXX евра во денарска
противвредност, која ќе се исплати не подоцна од
30.6.2023 година само под услов корисникот да достави
докази до 30.4.2023 година додека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку
XXXX евра во денарска противвредност како оправдани
инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра
(2) Мерката - создавање нови работни места за вработени за кои месечната нето плата ќе биде најмалку
XX повисока од износот на минималната нето плата
пропишана согласно Законот за минимална плата, и
тоа:
- износ од XX евра во денарска противвредност по
работно место за креирање на првите 300 нови работни
места;
- износ од XX евра во денарска противвредност по
работно место за креирање од 301-то до 500-то ново работно место;
- износ од XX евра во денарска противвредност по
работно место за креирање од 501-то до 1.000-то ново
работно место;
- износ од XX евра во денарска противвредност по
работно место за креирање 1001-вото до 2000-тото ново работно место
(3) Мерката – Дополнителна државна помош во
форма на готовински грант во висина од XX од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани
до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра
годишно во денарска противвредност, ќе се исплаќа во
годишни транши:
- износ од XX евра во денарска противвредност ќе
се исплати не подоцна од 30.06.2022 година, под услов
ако корисникот на државната помош достави докази до
давателот на државната помош до 30.04.2022 година,
дека до крајот на 2021 година има инвестирано износ
од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во
2019 и 2020 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XX во
споредба со просекот на приходи од работењето во
2019 и 2020 година,
- износ од XXXXXXX евра во денарска противвредност ќе се исплати не подоцна од 30.06.2023 година,
под услов ако корисникот на државната помош достави
докази до давателот на државната помош до 30.04.2023
година, дека до крајот на 2022 година има инвестирано
дополнителен износ од најмалку XXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на
2022 година е над XXX евра; бројот на вработени е над
просечниот годишен број на вработени во 2019, 2020 и
2021 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во споредба
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со просекот на приходи од работењето во 2019, 2020 и
2021 година и
- износ од XXXX евра во денарска противвредност
ќе се исплати не подоцна од 30.06.2024 година, под услов ако корисникот на државната помош достави докази до давателот на државната помош до 30.04.2024 година, дека до крајот на 2023 година има инвестирано
дополнителен износ од најмалку XXXXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на
2023 година е над XXXXX евра; бројот на вработени е
над просечниот годишен број на вработени во 2020,
2021 и 2022 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку X во
споредба со просекот на приходи од работењето во
2020, 2021 и 2022 година претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на
државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за
производство на други делови и дополнителен прибор
за моторни возила и претставуваат регионална помош
како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
Доделувањето на државна помош е дозволено само
под услов ако корисникот на помошта инвестира износ
не помал од XXXXX евра во денарска противвредност
како оправдани инвестициски трошоци во Зоната до датумот на завршување на инвестицијата.
Корисникот на помошта е обврзан да создаде XXнови работни места при што ќе вработи најмалку XX вработени до датумот на завршување. Доколку на датумот
на завршување на инвестицијата бројот на вработени е
под XX, корисникот на државната помош ќе треба да
ги креира односните дополнителни вработувања во период од 6 месеци, најмалку до потребниот број од XX.
Корисникот на помошта е обврзан да го задржи пополнет вкупниот број на работни места за кои добил
државна помош во период од пет години сметано од датумот на завршување на инвестицијата.
Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години
од датумот на завршување на инвестицијата. Доколку
корисникот не успее да го одржи своето работење, ќе
го врати целокупниот износ на примена државна помош со вклучена каматна стапка пресметана согласно
македонските закони и прописи.
Кумулативната регионална државна помош која е
предвидена да се исплатува со Договорот не може да
биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот
на завршување на инвестицијата за износ до 50.000.000
евра во денарска противвредност. Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска противвредност, за делот од износот на
оправдани инвестициски трошоци над 50.000.000 евра
во денарска противвредност кумулативната регионална
државна помош која е предвидена да се исплатува со
Договорот не може да биде поголема од 25% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.
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Доколку оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска противвредност, за
делот од износот на оправдани инвестициски трошоци
над 100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци.
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тави докази до 30.4.2022 година дека до крајот на 2021
година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на
оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот
проект до крајот на 2021 година е над XXX евра;
- Трета транша во износ од XXX евра во денарска
противвредност, која ќе се исплати не подоцна од
30.6.2023 година само под услов корисникот да достави докази до 30.4.2023 година дека до крајот на 2022
УП Бр.10-103
година има инвестирано дополнителен износ од најмал27 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р. ку XXX евра во денарска противвредност како оправда__________
ни инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на
1058.
оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра;
- Четврта транша во износ од XXX евра во денарска
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 145/10), Комисијата за заш- противвредност, која ќе се исплати не подоцна од
тита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето 30.6.2024 година само под услов корисникот да достави
за планирано доделување на помош и Известувањето докази до 30.4.2024 година дека до крајот на 2023 годиза дополнителни информации за формата за известува- на има инвестирано дополнителен износ од најмалку
ње за регионална помош бр. 10-104 од 23.12.2019 годи- XXX евра во денарска противвредност како оправдани
на поднесено од страна на Владата на Република Север- инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на опна Македонија како давател на државна помош, заста- равдани инвестициски трошоци за инвестицискиот пропувана од страна на директорот на Дирекцијата за тех- ект до крајот на 2023 година е над XXX евра и
- Петта транша во износ од XXX евра во денарска
нолошки индустриски развојни зони Александар Младеновски за доделување на планирана регионална по- противвредност, која ќе се исплати не подоцна од
мош на Друштвото за производство и трговија ДУРА 30.6.2025 година само под услов корисникот да достави
АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден, на сед- докази до 30.4.2025 година дека до крајот на 2024 годиницата одржана на 27.12.2019 година, го донесе следно- на има инвестирано дополнителен износ од најмалку
то
XXX евра во денарска противвредност како оправдани
инвестициски трошоци, така што вкупниот износ на опРЕШЕНИЕ
равдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проКомисијата за заштита на конкуренцијата при испи- ект до крајот на 2024 година е над XXX евра
(2) Мерката - создавање на нови работни места за
тување на Известувањето за планирано доделување на
вработените
за кои месечната нето плата ќе биде најпомош и Известувањето за дополнителните информамалку
XXX
повисока
од износот на минималната нето
ции за формата за известување за регионална помош
плата
пропишана
согласно
Законот за минимална плата
бр. 10-104 од 23.12.2019 година, поднесено во име на
Владата на Република Северна Македонија, застапува- во Република Северна Македонија, и тоа:
- износ од XXX евра во денарска противвредност
на од страна на Дирекцијата за технолошки индустриспо
работно
место за креирање на првите XXX нови раки развојни зони преку директорот Александар Младеботни
места;
новски за доделување на планирана регионална помош
- износ од XXX евра во денарска противвредност
на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОпо
работно
место за креирање од XXX до XXX ново раМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден со седиште
ботно
место;
на адреса Технолошко индустриска развојна зона Бу- износ од XXX евра во денарска противвредност
нарџик бр. 2/11 Бунарџик, Илинден, како корисник на
по работно место за креирање од XXX до XXX ново радржавната помош, утврди дека мерките
- (1) Мерката- готовински грант во висина од XXX ботно место;
- износ од XXX евра во денарска противвредност
од износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не по- по работно место за креирање од XXX до XXX ново равеќе од XXX евра годишно во денарска противвред- ботно место.
(3) Мерката- Дополнителна државна помош во форност, која ќе биде исплаќана во годишни транши и тоа:
ма
на
готовински грант во висина од XXX од износот
- Прва транша во износ од XXX евра во денарска
противвредност која ќе се исплати не подоцна од на оправданите инвестициски трошоци реализирани
30.6.2021 година, само под услов корисникот да дос- до датумот на завршување, но не повеќе од XXX евра
тави докази до 30.4.2021 година дека до крајот на 2020 годишно во денарска противвредност, во годишни трангодина има инвестирано износ од најмалку XXX евра ши под посебни услови и тоа:
- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе
во денарска противвредност како оправдани инвестисе исплати не подоцна од 30.6.2022 година, под услов
циски трошоци;
- Втора транша во висина од XXX евра во денарска ако корисникот на државната помош достави докази до
противвредност, која ќе се исплати не подоцна од давателот на државната помош до 30.4.2022 година, де30.6.2022 година, само под услов корисникот да дос- ка до крајот на 2021 година има инвестирано износ од
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најмалку XXX евра во денарска противвредност како
оправдани инвестициски трошоци; бројот на вработени
е над просечниот годишен број на вработени во 2019 и
2020 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со просекот на приходи од работењето во 2019 и
2020 година;
- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе
се исплати не подоцна од 30.6.2023 година, под услов
ако корисникот на државната помош достави докази до
давателот на државната помош до 30.4.2023 година, дека до крајот на 2022 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2022 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2019, 2020 и 2021 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со
просекот на приходи од работењето во 2019, 2020 и
2021 година;
- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе
се исплати не подоцна од 30.6.2024 година, под услов
ако корисникот на државната помош достави докази до
давателот на државната помош до 30.4.2024 година, дека до крајот на 2023 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2023 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2020, 2021 и 2022 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со
просекот на приходи од работењето во 2020, 2021 и
2022 година;
- износ од XXX евра во денарска противвредност ќе
се исплати не подоцна од 30.6.2025 година, под услов
ако корисникот на државната помош достави докази до
давателот на државната помош до 30.4.2025 година, дека до крајот на 2024 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци така што вкупниот износ на оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект до крајот на 2024 година е над XXX евра; бројот на вработени е над просечниот годишен број на вработени во 2021, 2022 и 2023 година и корисникот на помошта ги зголемил своите приходи од работењето за најмалку XXX во споредба со
просекот на приходи од работењето во 2021, 2022 и
2023 година;
претставуваат државна помош во смисла на член 5
од Законот за контрола на државната помош. Ваквите
мерки се наменети за поддржување на реализација на
инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила и претставуваат регионална помош како индивидуална помош
согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот
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за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.
Корисникот на државната помош ќе инвестира износ не помал од XXX евра во денарска противвредност
како оправдани инвестициски трошоци во Зоната, во
периодот до датумот на завршување.
Корисникот на државната помош ќе создаде најмалку XXX нови работни места при што ќе вработи најмалку XXX вработени до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку на датумот на завршување
бројот на вработени е под XXX, корисникот на државната помош ќе треба да ги креира односните дополнителни вработувања во период од 6 месеци, најмалку до
потребниот број од XXX.
Корисникот на државната помош се обврзува дека
ќе ги одржи пополнети работните места за кои примил
државна помош во период од 5 години од датумот на
завршување.
Корисникот на државната помош ќе ја одржи инвестицијата во Зоната, во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку 5 години од датумот на завршување на инвестицискиот проект. Доколку корисникот на државната помош не успее да го одржи своето работење според овој став, корисникот го
враќа целокупниот износ на примена државна помош
заедно со каматната стапка пресметана согласно со македонските закони и прописи.
Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% (дваесет и пет проценти) од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не
претставува државна помош.
Кумулативната државна помош за инвестицискиот
проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50%
од реално направените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Во случај на реализирани оправдани
инвестициски трошоци од повеќе од 50.000.000 евра
во период од три години, за делот до 50.000.000 евра од
потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци кумулативната регионална државна помош ќе биде
ограничена на износ не повисок од 50% од оправданите инвестициски трошоци, за делот од 50.000.000 евра
до 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од
25% од оправданите инвестициски трошоци, додека за
делот над 100.000.000 евра кумулативната регионална
државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 17% од оправданите инвестициски трошоци.
Уп Бр. 10-104
27 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
д-р Владимир Наумовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
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1059.
Врз основа на член 34 став (1) алинеја (6) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), Директорот на Агенцијата за заштита
на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го донесе следното
УПАТСТВО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со ова Упатство поблиску се определува начинот
за спроведување на одредбите од Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер („Службен
весник на Република Северна Македонија“ број
101/2019 година) (во понатамошниот текст: Законот).
Цел на ова Упатство е да согласно Законот, на физичките и правните лица им се овозможи да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и да се обезбеди јавност и отвореност во
работењето на органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје,
установите и јавните служби, јавните претпријатија,
правни и физички лица што вршат јавни овластувања
утврдени со закон и дејности од јавен интерес и политичките партии во делот на приходите и расходите (во
понатамошниот текст: Иматели на информации), кои
се должни да овозможат информираност на јавноста.
Ова Упатство се спроведува согласно основните начела од Законот за општата управна постапка (во понатамошниот текст: ЗОУП)
Член 2
Со ова Упатство се обезбедува поедноставена примена на одредбите од Законот од страна на:
- Имателите на информации од јавен карактер
- Барателите на информации од јавен карактер
- Директорот и заменикот на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер
- Административните службеници вработени во
Агенцијата.
II. БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР
Член 3
Постапката за пристап до информации од јавен карактер се смета дека е поведена со поднесување на барање од страна на барателот до имателот на информации. Барателот пристапот до информацијата може да го
бара усно, писмено или во електронски запис, при што
барањето поднесено во електронска форма се смета за
писмено поднесено барање. Барателот е должен во ба-

рањето да се произнесе за начинот на натамошната комуникација со имателот на информацијата и тоа усно,
во писмена форма или во електронска форма.
Кога барателот писменото барање го доставува
непосредно до имателот на информации (во архивата
на имателот) тогаш тој треба да има примерок од барањето на кој имателот ќе стави приемен печат со датум
на приемот и архивски број, кој примерок од барањето
му се враќа на барателот, а доколку нема примерок, му
се дава потврда за зaверен прием на барањето, како доказ за приемот. Доставувањето на барањето може да се
потврди и со потпис во доставна книга.
Кога Барањето се поднесува во писмена форма и неговото доставување се врши преку пошта, потребно е
тоа да биде со препорачана писмо, со повратница. Доставата се смета за уредна доколку имателот со свој потпис го потврди приемот и датумот на приемот на барањето, а повратницата поштата ќе ја врати до барателот.
Наведениот начин на доставување е важен и за барателот и за имателот затоа што, од денот на доставувањето на барањето кај имателот, почнува да тече рокот за
постапување по истото.
Доколку барањето е поднесено во електронска форма (преку е-маил), имателот е должен да го заведе во
уписникот за прием на барања на денот кога е извршена електронската достава, а барателот е должен да обезбеди потврда дека електронски доставеното барање е
примено кај имателот. Постапката по барањето во овој
случај продолжува како да е поднесено во писмена
форма, а доставувањето на бараната информација треба да биде во формата наведена во барањето.
Во случај кога барањето е поднесено од страна на
овластен полномошник, кон барањето треба да биде
приложено уредно полномошно.
Барателот може да добие пристап до бараната информација со увид, да побара препис, фотокопија или
електронски запис.
Имателот на информации е должен да му помага на
барателот при остварувањето на неговите права во текот на целата постапка за пристап до информации од јавен карактер.
Усно барање
Член 4
Кога барателот бара пристап до одредена информација со усно барање, имателот на информации, доколку
одговори позитивно на барањето, е должен веднаш, а
најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесување на
барањето да му овозможи на барателот запознавање со
содржината на бараната информација преку увид, препис, фотокопија или електронски запис од бараната информација.
Ако имателот на информацијата одговори негативно на барањето или не може веднаш да одговори на барањето, како и ако барателот има усмен или писмен
приговор на начинот на запознавањето со информацијата, службеното лице за посредување со информации е
должно за барањето да изготви решение, кое меѓу другото треба да содржи податоци за барателот и датум на
прием на барањето.
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Службеното лице е должно со решението од ставот
(2) од овој член да го извести барателот за посебното
барање, односно за бараната информација. При одбивањето на усното барање, натамошната постапка продолжува како по писмено барање во согласност со Законот
и ова Упатство.
Писмено барање
Член 5
Барањето може да биде поднесено на образец пропишан од страна на директорот на Агенцијата или на
обичен поднесок кој треба да ги содржи следните податоци:
- Назив на имателот на информацијата
- Личното име и презиме на барателот на информацијата
- Податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице.
Со цел олеснување на обврската за поднесување на
барање, формата на писменото барање е пропишана во
Правилникот за формата и содржината на образецот на
барањето за пристап до информации од јавен карактер,
кој е достапен на веб-страната на Агенцијата.
Писменото барање се доставува до имателот на информации, кој за истото одлучува во постапка утврдена
во Законот. За прашањата од постапката за писмено барање кои не се уредени со Законот, се применуваат одредбите од ЗОУП.
Дополнување на барањето
Член 6
Доколку барањето е непотполно, поради што имателот не може да постапува по истото, ќе побара од барателот да го дополни барањето, со укажување на последиците доколку тоа не го направи во рок од 3 (три) дена
од денот на приемот на известувањето.
Ако барателот не го дополни барањето во определениот рок, имателот на информации ќе донесе решение
за отфрлање на барањето.
Доколку барањето и по дополнувањето не ги исполнува условите од член 16 од Законот, имателот ќе го отфрли барањето со решение.
Имателот, односно службеното лице за посредување со информации е должно да му помогне на барателот при дополнување на барањетo, како и при идентификација на бараните информации.
Препраќање на барањето
Член 7
Доколку имателот на информации што го примил
барањето не располага со бараната информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот
на барањето, е должен да го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на информацијата и за тоа е должен го извести барателот.

Рокот за добивање на информацијата почнува да тече од денот на приемот на барањето кај имателот на информацијата на кој му е препратено барањето.
III. ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО
Член 8
Имателот на информации е должен да одговори на
барањето за пристап до информации. Институтот „молчење на управата“ треба да се избегнува и истиот не
смее да се злоупотребува во никој случај.
Имателот на информации:
- може да одговори позитивно на барањето, согласно одредбите од член 24 од Законот или
- може во целост или делумно да го одбие барањето, согласно член 25 од Законот.
Во случаите од став (2) алинеја 1 и 2 од овој член,
имателот донесува решение.
Достапност на информации
Член 9
Барателот има право на пристап до секоја информација од јавен карактер која не спаѓа под исклучоците
од член 6 став (1) од Законот и заштитата на интересите формулирани во истиот.
Одбивањето пристап до информации е исклучок од
правилото во став (1) од ова Упатство и истото и се
спроведува само доколку задолжителниот тест на штетност утврди поголема штета врз интересот кој се заштитува во случај на објавување на информацијата.
Форма на давање на бараната информација
Член 10
Имателот на информацијата ја дава информацијата
во бараната форма. Исклучок од ова правило е ако бараната информација веќе постои во однапред пропишана
форма и е достапна за јавноста.
Ако имателот утврди дека за барателот е поповолно
и побрзо бараната информацијата да се достави во поинаква форма од бараната, имателот може да го исконтактира барателот и заеднички да ја договорат формата
на бараната информација, по што имателот ќе ја достави бараната информација во договорената форма и ќе
ја образложи причината за ваквиот начин на доставување.
Рок на постапување
Член 10
Имателот на информации е должен по барањето да
одговори веднаш, односно најдоцна 20 дена од приемот на барањето.
Рокот за одговор може да се продолжи најмногу до
30 дена само кога бараната информација е обемна, или
кога на барателот му се овозможува делумен пристап
до бараната информација согласно член 6 став (4) од За-
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конот. За продолжувањето на рокот, имателот е должен
да го извести барателот веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од приемот на барањето.
Одговорени барања
Член 11
Ако барателот веќе добил позитивен одговор за
пристап до одредена информација, а во рок од три месеци поднесе исто или слично барање до истиот имател
на информации, имателот нема обврска одново да одговара на барањето, но е должен да го извести барателот
дека веќе му е одговорено на неговото барање.
Доставување одговор по барана информација
Член 12
Доколку барателот бара да му се даде бараната информација на увид, имателот на информации е должен
да го повика барателот да го изврши бараниот увид во
соодветна просторија на имателот на информации, во
соодветен временски период, односно во рамките на работното време на имателот на информации, при што ќе
му овозможи доволно време за да може да се запознае
со нејзината содржина. За извршениот увид службеното лице води записник кој го потпишуваат тој и барателот.
Службено лице што го овозможува увидот е должно да преземе мерки увидот да не биде злоупотребен
на начин како што е тоа утврдено во член 65 став (5) од
Законот за општата управна постапка.
Кога барателот ќе ја добие бараната информација,
но од неа произлезе барање за дополнителна информација поврзана со документи кои ги создал, или ги поседува имателот на информации, барателот треба да поднесе ново барање, заедно со одговорот што веќе го добил.
Кога барателот смета дека му е доставена друга информација, а не таа што е наведена во барањето, тогаш
барателот треба да поднесе повторно барање, а имателот е должен по повторното барање да постапи во рок
од 10 дена од неговиот прием.
Доколку имателот не постапи по повторното барање, барателот може да поднесе жалба до Агенцијата
во рок од 15 дена по истекот на рокот од став (4) на
овој член.
Одбивање на барањето
Член 13
При донесувањето на решение за целосно или делумно одбивање на барањето, согласно член 6 од Законот, имателот на информации треба во решението да даде образложение на причините поради кои барањето целосно или делумно е одбиено.
Службеното лице е должно да го спроведе тестот на
штетност како задолжителна постапка пред одбивањето на пристапот до информации, со цел да утврди дека
во конкретниот случај, со објавувањето на бараната ин-

формација, последиците врз интересот кој се заштитува се поголеми од јавниот интерес утврден со закон.
Службеното лице е должно спроведениот тест на
штетност да го наведе во диспозитивот на решението, а
образложението на решението мора да содржи:
- посочување на исклучокот со кој се заштитува одреден интерес, согласно член 6 став (1) од Законот и
- објаснување на конкретните факти кои довеле до
заклучокот дека објавувањето на информацијата ќе го
оштети, односно ќе нанесе значителна повреда на заштитениот интерес.
Постапување при молчење на управата
Член 14
Ако имателот на информацијата во рок од 20 дена,
односно 30 дена не му овозможи на барателот пристап
до информацијата и ако не донесе и не му достави на
барателот решение за одбивање, ниту бара продолжување на рокот, се смета дека барањето е одбиено, по што
барателот може да поднесе жалба до Агенцијата во рок
од 15 дена, по истекот на рокот од 20 дена.
IV. ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА
Член 15
Право на правна заштита, односно право да поднесе
жалба има само барателот кој поднел барање за пристап до информации од јавен карактер.
Барателот жалбата може да ја достави преку имателот или непосредно до Агенцијатa, преку пошта или
електронски.
Барателот има право да поднесе жалба во следните
случаи:
- против решението со кое имателот на информацијата позитивно одговорил на барањето;
- против решението со кое имателот на информацијата во целост или делумно го одбил барањето;
- против решението со кое имателот го отфрлил барањето кое барателот во предвидениот рок не го дополнил;
- против решението со кое имателот ја отфрла жалбата како недопуштена, ненавремена или изјавена од
неовластено лице од страна на имателот на информации, согласно член 16 став (2) од ова Упатство;
- против решението од член 16 став (4) од ова Упатство и
- ако имателот на информацијата, во рок од 20, односно 30 дена во случај кога рокот му е продолжен, односно 10 дена во случај на повторно барање, не му овозможил на барателот пристап до информацијата и ако
не донел и не му доставил на барателот решение за целосно или делумно одбивање на пристапот (молчење
на управата).
Во случаите од став (3) алинеја 1 до 5 од овој член,
рокот за поднесување на жалба е 15 дена од денот на
приемот на решението, а во случајот од став (3) алинеја
6 од овој член, рокот за поднесување е 15 дена од денот
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кога завршуваат соодветните рокови од 20, односно 30
дена во случај на продолжување на рокот, односно 10
дена во случај на повторно барање.
Член 16
Кога барателот жалбата ја доставил преку имателот
на информации, имателот е должен во рок од седум
дена да испита дали жалбата е допуштена, навремена и
изјавена од овластено лице.
Недопуштената, ненавремената или од неовластено
лице изјавената жалба имателот ќе ја отфрли со решение, за што е должен во рок од седум дена во електронска форма да ја извести Агенцијата.
Против решението со кое е отфрлена жалбата врз
основа на ставот (2) од овој член, барателот има право
на жалба. Ако Агенцијата решавајќи по жалбата најде
дека жалбата е оправдана, ќе реши истовремено и по
жалбата што била отфрлена.
Кога имателот ќе утврди дека жалбата е допуштена
и потполно оправдана, тој ќе го замени решението што
се побива со жалбата со ново решение и во рок од седум дена од приемот на жалбата во електронска форма
ќе го достави решението до Агенцијата. Против новото
решение странката има право на жалба.
Кога имателот ќе утврди дека жалбата е допуштена,
а не е потполно оправдана, тој без одлагање, а најдоцна
во рок од седум дена, во електронска форма ќе ја испрати жалбата до Агенцијата заедно со сите списи од предметот и одговор на жалбата.
Ако во случај на молчење на управата, имателот не
донесе решение во рок од седум дена од приемот на
жалбата, тој без одлагање во електронска форма ќе ја
испрати жалбата до Агенцијата заедно со сите списи и
писмено објаснување за причините поради коишто не
го издал бараното решение во рок од седум дена.
Во случаите од став (3), став (4) и став (6) од овој
член рокот за постапување по жалбата почнува да тече
од денот на приемот на жалбата во Агенцијата.
Содржина на жалбата
Член 17
Жалбата треба да ги содржи следните елементи:
- назив, име, адреса, телефон, фах, е-маил на барателот;
- назив, име, адреса, телефон, фах, е-маил на имателот на информации.
- образложение на причините поради кои барателот
не е задоволен со решението (или неговото недонесување).
Доколку жалба се поднесува против решение донесено од имател на информации, кон жалбата се приложува барањето, решението што се побива, како и доказ
за прием на решението што се побива.
Во случај на молчење на управата, кон жалбата се
приложува барањето кое е поднесено од страна на барателот, но за кое барателот не добил одговор од имате-

лот на информации, како и доказ дека барањето е доставено и примено кај имателот на информации.
Согласно комплетноста на документите и прилозите од став (1), (2) и (3) на овој член, при разгледување
на жалбата, Агенцијата:
- може да ја предаде жалбата до назначениот имател на информации согласно член 107 од ЗОУП
- може самата да се впушти во одлучување, односно
да постапи по жалбата согласно член 109 од ЗОУП.
Предавање на жалбата
Член 18
Доколку жалбата не ги содржи сите елементи од
член 17 од ова Упатство, Агенцијата е должна, наредниот ден по приемот на жалбата, истата да ја достави во
електронска форма до имателот на информации кој е
назначен во жалбата и да побара од имателот во рок од
7 дена да испита дали жалбата е допуштена, навремена
и изјавена од овластено лице.
Ако жалбата е предадена и испратена непосредно
на имателот од ставот (1) на овој член, истиот во рок
од 7 дена ќе испита дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.
Доколку жалбата е недопуштена, ненавремена или
од изјавена од неовластено лице, имателот ќе донесе решение согласно член 16 став (2) на ова Упатство. Против ова решение барателот има право на жалба до
Агенцијата во рок од 15 дена од приемот на истото.
Кога имателот од ставот (1) на овој член ќе утврди
дека жалбата е допуштена и потполно оправдана, тој ќе
го замени решението што се побива со жалбата со ново
решение и во рок од 7 дена од приемот на жалбата во
електронска форма ќе го достави решението до Агенцијата. Против новото решение овластениот барател има
право на жалба.
Кога имателот од ставот (1) на овој член ќе утврди
дека жалбата е допуштена, а не е потполно оправдана,
тој без одлагање, а најдоцна во рок од 7 дена, во електронска форма ќе ја испрати жалбата до Агенцијата заедно со сите списи од предметот и одговор на жалбата.
Постапување по жалбата
Член 19
Агенцијата како второстепен орган решава по жалбата на барателот во рок од 15 дена од денот на приемот на Жалбата.
Постапувајки по жалбата Агенцијата, со решение,
може:
- Да ја отфрли како недопуштена, ненавремена, или
изјавена од неовластено лице;
- Да ја уважи и да му наложи на имателот да постапи согласно Законот;
- Да ја одбие како неоснована;
- Да ја уважи и да го задолжи имателот да ја даде бараната информација;
- Да ја уважи и предметот да го врати на повторно
постапување пред првостепениот орган;
- Да ја запре постапката.
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Член 20
Доколку жалбата ги содржи сите елементи од член
16 од ова Упатство, Агенцијата по приемот на жалбата
проверува дали истата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице.
Доколку Агенцијата утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или изјавена од неовластено
лице, со решение ќе ја отфрли жалбата.
Во случај на молчење на управата Агенцијата ќе ја
уважи жалбата и ќе му наложи на имателот да постапи
согласно Законот.
Агенцијата може да ја одбие жалбата или да ја уважи жалбата и да го поништи решението на имателот во
целост или делумно, или да го измени.
Агенцијата ќе ја одбие жалбата кога ќе утврди дека
постапката што претходела на решението е спроведена
правилно и дека решението е правилно и засновано на
Законот, а жалбата неоснована.
Агенцијата ќе ја одбие жалбата и кога ќе најде дека
во првостепената постапка имало недостатоци, но дека
тие се такви што не можеле да имаат влијание врз решавањето на работата.
Кога Агенцијата ќе најде дека првостепеното решение
донесено од имателот на информации е засновано на закон но поради други причини, а не поради оние кои се наведени во решението, Агенцијата во своето решение ќе ги
изложи тие причини, а жалбата ќе ја одбие.
Ако Агенцијата утврди дека во првостепеното постапување по барањето за пристап до информација е сторена
неправилност која решението го прави ништовно, ќе го огласи таквото решение за ништовно, како и оној дел од постапката што е извршена по таа неправилност.
Кога Агенцијата ќе утврди дека во првостепената постапка фактите се нецелосно или погрешно утврдени, дека во постапката не се водело сметка за правилата на постапката што би биле од влијание врз решавањето на работата, или дека диспозитивот на побиваното решение е нејасен или е во противречност со образложението, Агенцијата со свое решение ќе го поништи првостепеното решение и предметот ќе му го врати на имателот на информации на повторна постапка. Во тој случај Агенцијата е
должна со своето решение да му укаже на имателот на информации во кој поглед треба да се надополни постапката, а имателот на информации е должен во сé да постапи по второстепеното решение и без одлагање, а најдоцна
во рок од 15 дена од денот на приемот на предметот, да донесе ново решение. Против новото решение странката
има право на жалба.
Агенцијата може истиот предмет да го врати на имателот на информации само еднаш, без оглед на причините или пропустите во првостепената постапка.
Кога Агенцијата постапува по изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на
повторно решавање, постапувајќи по жалбата должна е
самата да го реши предметот.
Имателот на информации е должен да го спроведе
решението на Агенцијата од став (11) на овој член.
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Ако Агенцијата утврди дека во првостепеното решение погрешно се оценети доказите, дека од утврдените
факти е изведен погрешен заклучок во однос на фактичката состојба, дека погрешно е применет правниот пропис врз основа на кој се решава работата, или ако најде
дека врз основа на слободна оцена требало да се донесе
поинакво решение, таа со свое решение ќе го поништи
првостепеното решение и сама ќе ја реши работата.
Должност на имателот на информација
Член 21
Имателот на информации е должен во целост да постапи по насоките дадени во решението на Агенцијата
со кое е уважена жалбата и предметот е вратен на повторно решавање.
Кога имателот на информации по втор пат решава
за ист предмет, по повод уважена жалба должен е да го
реши предметот во рок од 15 дена.
Доколку имателот на информации не постапи по насоките на Агенцијата, во случај на повторна жалба,
Агенцијата е должна за непостапувањето да ја извести
Прекршочната комисија.
V. ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
Член 22
Службеното лице на имателот на информации е должно да подготви годишен извештај за спроведување на Законот, истиот да го достави до Агенцијата до 31 јануари
во тековната година за претходната година и да го објави
на веб страницата на имателот на информации.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Ова Упатство влегува во сила со денот на неговото
објавување во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Член 24
За непочитување на одредбите од ова Упатство,
прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Прекршочната комисија во Агенцијата согласно
член 38 и 39 од Законот.
Член 25
Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува
да важи Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, бр.
03-674/1 од 1.12.2016 година.
Бр. 01-158/1
4 март 2020 година
Скопје
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