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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1762. 

Врз основа на член 113 ставови (1) и (4), член 114 став (2) и член 122 ставови (6) и (7) од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 

42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГРАДБА, УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА КРИЛАТА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на крилата за слободно летање 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 217/16) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 

кои се составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“.  

 

              Бр. 10-583/5                                   Директор на Агенцијата 

       7 јуни 2019 година                                               за цивилно воздухопловство, 

                  Скопје                                       д-р Томислав Тунтев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1763. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот 
за лиценци („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Бара-
њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија,              
УП1 бр. 12-20/19 од 28 март 2019 година на Друштвото 
за производство и трговија со технички делови и навој-
ни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО увоз-извоз Скопје, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на ден 31 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија со тех-

нички делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ 
ДОО увоз-извоз Скопје му се издава лиценца за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
“АРИЉЕМЕТАЛ”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 
1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-20/19  

31 мај 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија со технички 

делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Васко Карангелес-
ки бр. 23/39 Скопје-Аеродром, Република Северна Ма-
кедонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 мај 2019 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 31 мај 2054 го-

дина 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-369-2019 
 
6. Единствен матичен број: 4393538 
 
7. Единствен даночен број: 4030992219387 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала  ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ” со 
локација на објект (згр.3) на КП 1125/42, КО Маџари, 
Општина Гази Баба. 

 
9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “АРИЉЕМЕТАЛ”, со 
технички карактеристики наведени во Прилог 2, кој-
што е составен дел на оваа лиценца. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации до Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-
лика Северна Македонија согласно Правилникот за на-
чинот и постапката за следење на функционирањето на 
пазарите на енергија, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-
рање, Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија, како и согласно правилниците и другите 
прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија врз основа на Законот за енергетика, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 
ги извршува, 

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 
согласност со прописите и правилата за финансиско 
известување и ревизија. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
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година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

податоци и информации во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија да доставува известувања за сите 
околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
14. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
15. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

17. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и непосреден увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија во вршењето на  дејноста за која е издаде-
на лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-
гетика и Правилникот за лиценци. 

 
18. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
19. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
  

Прилог 2  
 
Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 
1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“АРИЉЕМЕТАЛ”, 
2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 38,88 kW, 
3. Општи податоци: 
- година на почеток на градба: 2018 година, 
- година на завршеток на градба: 2018 година, 
- година на почеток на работа: 2019 година. 
4. Податоци за опрема: 
- тип и производител на фотонапонски панели:  
- PiKCELL GROUP PiK270P (60), 
- вкупен број на фотонапонски панели: 144, 
- номинални податоци на фотонапонски панели:  
- моќност: 270 W, 
- напон: 31,14 V, 
- струја: 8,68 A, 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- FRONIUS ECO27 3ph, 27 kW, 
- број на инвертори: 3, 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1.560 

kWh/m2, 
6. Очекувано производство на електрична енергија: 

49 MWh. 
__________ 

1764. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19), како и член 
13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а 
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-
на енергија, УП1 бр.12-26/19 од 12 април 2019 година 
на Друштвото за трговија и снабдување со електрична 
енергија СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
ден 31 мај  2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија и снабдување со елек-

трична енергија СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 
му се издава лиценца за вршење на енергетската деј-
ност снабдување со електрична енергија.   

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 
којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-26/19  

31 мај 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и снабдување со електрична 

енергија СОЛАРПРО ПАУЕР ДООЕЛ, со седиште на 
бул Свети Климент Охридски бр. 52/4 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 мај 2019 

година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 10 години 
 
5. Датум на важење на лиценцата: 31 мај 2029 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

СНАБ-365-2019 
 
7. Единствен матичен број:  7333056 
 
8. Единствен даночен број: 4080019579300 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и на други учесници на па-
зарот на електрична енергија согласно член 100 од  За-
конот за енергетика. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

енергетската дејност 
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

11. Подрачје на кое се врши енергетската деј-
ност 

Енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 
целата територија на Република Северна Македонија и 
странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-
вила за дистрибуција за електричната енергија која се 
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-
рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 
соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
со електрична енергија и правилата за пазар на елек-
тричната енергија; 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

-  обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-
тет утврден во правилата за снабдување со електрична 
енергија, 

-  обезбеди недискриминаторен третман на сите 
потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддале-
чените подрачја, 

-  ги објави на својата веб страница општите услови 
на своите договори за снабдување со електрична енер-
гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

-  овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 
точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-
ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 
со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-
вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 
потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-
от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 
затворање на сметката во рок од шест недели од наста-
нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-
рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-
ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и резервираниот капацитет и регулира-
ните услуги од операторот на електропреносниот сис-
тем и/или операторите на електродистрибутивните сис-
теми, 

- доставува до операторот на електропреносниот 
систем податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-
вачи, неопходни за пресметка на дебалансите; 
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- ги објавува општите статистички податоци пов-
рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 
заштитата на доверливоста; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Северна Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
снабдување со електрична енергија, заштита на конку-
ренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-
вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-
тита при работа; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 
ги извршува, 

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 
согласност со прописите и правилата за финансиско 
известување и ревизија. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) набавка и продажба на електрична енергија,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на опремата за вршење на енергетска деј-

ност, 
- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година, 

5) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија да доставува известувања за сите 
околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата 
Носителот на лиценцата е должен да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија во вршењето на  дејноста за која е издаде-
на лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-
гетика и Правилникот за лиценци. 

 
17. Менување, продолжување, пренесување, сус-

пендирање, одземање и престанување на лиценцата 
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, сус-

пендирањето, одземањето и престанувањето на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

__________ 
1765. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 
96/18 и Службен весник на РСМ” бр. 96/19) и член 21, 
23 и 24 од Правилникот за лиценци (“Службен весник 
на РСМ” бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето 
за продолжување на лиценца за вршење на енергетска 
дејност трговија со природен гас, УП1 бр.11-28/19 од 
19 април 2019 година на Друштвото за промет со гас и 
гасовити горива АЛФА ГАЗ ДОО експорт-импорт 
Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 27 мај 2019 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА  

СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност тр-

говија со природен гас на Друштвото за промет со гас 
и гасовити горива АЛФА ГАЗ ДОО експорт-импорт 
Скопје, издадена со Одлука бр.02-1697/1 од 14 јули 
2009 година и изменета со Одлука УП1 бр.11-55/17 од 
5 април 2017 година (“Службен весник на РМ” 
бр.87/09 и 45/17) се продолжува за период од 10 го-
дини. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас “ 
кој што е составен дел на оваа Одлука.  

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

 
УП1 бр. 11-28/19  

27 мај 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
  

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за промет со гас и гасовити горива АЛФА 

ГАЗ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на Буле-
вар Кочо Рацин бр.14 локал 7, Скопје-Центар 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Трговија со природен гас 
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 14 јули 2009 

година 
 
4. Датум на продолжување на лиценцата: 27 мај 

2019 година 
 
5. Период на продолжување на лиценцата: 10 го-

дини 
 
6. Датум на важење на лиценцата: 14 јули 2029 

година 
 
7. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ-

ТРГ-12-2009 
 
8. Единствен матичен број: 6459501 
 
9. Единствен даночен број: 4080009501191 
 
10. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца, се смета купување природен гас на пазарот на 
природен гас во Република Северна Македонија или 
странство, заради продажба на други трговци, снабду-
вачи, потрошувачи кои ги исполнуваат условите за са-
мостојно учество на пазар, операторот на системот за 
пренос на природен гас и операторот на системот за 
дистрибуција на природен гас, како и за продажба во 
странство.  

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија 
на Република Северна Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен: 
- на операторот на системот за пренос на природен 

гас и операторот на пазарот на природен гас навремено 
да им ги доставува информациите за количините на 
природен гас и соодветниот временски распоред опре-
делен во сите договори за купопродажба на природен 

гас, како и од договорите за прекугранични трансакции 
преку системот за пренос на природен гас, во соглас-
ност со правилата за пазар на природен гас и правилата 
за доделување на прекугранични преносни капацитети, 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 
на природен гас, е должен да обезбеди доволен прено-
сен капацитет, вклучувајќи прекуграничен и/или дис-
трибутивен капацитет и системски услуги, во соглас-
ност со Законот за енергетика и прописите и правилата 
донесени врз основа на Законот за енергетика, 

- да ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пренос 
на природен гас и за обврските за балансирање на пред-
видените и реализираните трансакции со природен гас, 

- по барање на Регулаторната комисија за енерге-
тика, навремено да ги достави информации и извештаи 
за трансакциите со природен гас и деловните активнос-
ти во Република Северна Македонија, 

- да им фактурира на своите потрошувачи за испо-
рачаниот природен гас, како и за преносниот капацитет 
и/или дистрибутивниот капацитет, доколку за нивното 
обезбедување е овластен од страна на потрошувачот, 

- да обезбеди доверливоста на податоците за коли-
чините на природен гас испорачани на потрошувачите, 

- да обезбеди непречена и континуирана испорака 
на природен гас на купувачите со кои има склучено до-
говори, 

- да обезбеди природниот гас кој што го испорачува 
да ги исполнува условите за квалитет определени со 
склучените договори, како и пропишаните норми за 
квалитетот, 

- да доставува податоци и информации согласно 
правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- да доставува известувања за сите околности, нас-
тани и промени кои што имаат или би можеле да имаат 
влијание врз вршењето на енергетската дејност 

- да ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа, 

- да им овозможува на Регулаторната комисија за 
енергетика, Комисијата за заштита на конкуренцијата и 
на Секретаријатот на Енергетската заедница, увид во 
податоци кои се однесуваат на сите нивни трансакции 
за купопродажна на природен гас со потрошувачите 
што ги исполнуваат условите за самостојно учество на 
пазарот на природен гас, како и со операторот на сис-
темот за пренос на природен гас, операторот на систе-
мот за дистрибуција на природен гас или операторот на 
пазарот на природен гас најмалку за период од  послед-
ните пет години, 

- да овозможи непосреден увид по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, во целокупната до-
кументација која што се однесува на вршењето на 
енергетската дејност за која што е издадена лиценцата,  
во согласност со Правилникот за лиценци. 

 
13. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за финансиско-
то и деловното работење во претходната година. 
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Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавена и продадена количина на природен гас 

во текот на годината, 
2. годишна завршна сметка со сите прилози, 
3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 
4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 
 
14. Менување, продолжување, престанување, 

суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

__________ 
1766. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19) и член 21, 
23 и 24 од Правилникот за лиценци („Службен весник 
на РСМ“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барањето 
за продолжување на лиценца за вршење на енергетска 
дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.12-
29/19 од 19 април 2019 година на Друштвото за промет 
со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГО ДОО експорт-
импорт Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 27 мај 2019 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИ-
ЦЕНЦА  ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност тр-

говија со електрична енергија на Друштвото за промет 
со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГО ДОО експорт-
импорт Скопје, издадена со Одлука бр.02-1696/1 од 14 
јули 2009 година и изменета со Одлука УП1 бр.12-
20/17 од 10 февруари 2017 година („Службен весник на 
РМ“ бр.87/09 и 16/17) се продолжува за период од 10 
години. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа Одлука.  

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

 
УП1 бр. 12-29/19  

27 мај 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за промет со електрична енергија АЛФА 

ЕНЕРГО ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
Булевар Кочо Рацин бр.14 локал 7, Скопје-Центар 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Трговија со електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 14 јули 2009 

година 
 
4. Датум на продолжување на лиценцата: 27 мај 

2019 година 
 
5. Период на продолжување на лиценцата: 10 го-

дини 
 
6. Датум на важење на лиценцата: 14 јули 2029 

година 
 
7. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

ТРГ-36-2009 
 
8. Единствен матичен број: 6459510 
 
9. Единствен даночен број: 4080009501205 
 
10. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца, се смета купување на електрична енерги-
ја во Република Северна Македонија или странство, за-
ради продажба на  други трговци, снабдувачи, операто-
рот на електропреносниот систем, операторот на елек-
тродистрибутивниот систем, потрошувачи на елек-
трична енергија што ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазар на електрична енергија, како и 
продажба во странство. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата тери-
торија на Република Северна Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен: 
- на операторот на електропреносниот систем и 

операторот на пазарот на електрична енергија навреме-
но да им ги доставува информациите за количините на 
електрична енергија и соодветните временски распоре-
ди од сите договори за купoпродажба на електрична 
енергија, како и од договорите за прекугранични тран-
сакции преку електропреносната мрежа во согласност 
со правилата за пазар на електрична енергија и прави-
лата за доделување на прекугранични преносни капа-
цитети, 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 
на електрична енергија, за електричната енергија за ко-
ја се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е 
должен да закупи доволен прекуграничен електропре-
носен и/или електродистрибутивен капацитет во сог-
ласност со Законот за енергетика и прописите и прави-
лата донесени врз основа на Законот за енергетика, 

- да обезбеди доверливост на податоците и количи-
ните на испорачаната електрична енергија до потрошу-
вачите, 
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- врз основа на мерењата за потрошената електрич-
на енергија извршени од операторот на соодветниот 
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испо-
рачаната електрична енергија по договорената цена, 
при што во фактурата за потрошувачите директно 
приклучени на електропреносниот систем го вклучува 
и надоместокот на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија произведена од повластени произ-
водители кои користат повластена тарифа. Ако носите-
лот на лиценцата има склучено договор со операторот 
на електродистрибутивниот систем во фактурата за ис-
порачаната електрична енергија го вклучува и надомес-
токот за користење на електродистрибутивниот систем, 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 
електрична енергија согласно договорите за купопро-
дажба на електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-
вилникот за следење на  функционирањето на енергет-
ските пазари, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци. 

 
13. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за финансиско-
то и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 
2. годишна завршна сметка со сите прилози, 
3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 
4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 
 
14. Менување, продолжување, престанување, 

суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

1767. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18  и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а поста-
пувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност снабдување со електрична енер-
гија, УП1 бр.12-34/19 од 10 мај 2019 година на Друш-
твото за трговија и услуги МЦМ ЕНЕРГИЕ ДООЕЛ 
Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на ден 31 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги МЦМ ЕНЕР-

ГИЕ ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност снабдување со електрична енер-
гија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 
којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-34/19  

31 мај 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

  
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги МЦМ ЕНЕРГИЕ ДО-

ОЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански одреди, 
бр. 15А-2 кат 3/ канц.3 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 мај 2019 

година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 10 години 
 
5. Датум на важење на лиценцата: 31 мај 2029 го-

дина 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

СНАБ-364-2019 
 
7. Единствен матичен број: 7346581 
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8. Единствен даночен број: 4080019581002 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и на други учесници на па-
зарот на електрична енергија согласно член 100 од  За-
конот за енергетика. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 
целата територија на Република Северна Македонија и 
странство. 

 
12. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-
вила за дистрибуција за електричната енергија која се 
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачаната електрична енергија по договорната 
цена како и надоместок за користење на пазарот на 
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-
но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, 
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-
шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-
рошената активна и/или реактивна електрична енергија 
и за ангажираната електрична моќност, извршени од 
соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
со електрична енергија и правилата за пазар на елек-
тричната енергија; 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-
тет утврден во правилата за снабдување со електрична 
енергија, 

- обезбеди недискриминаторен третман на сите пот-
рошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечени-
те подрачја, 

- ги објави на својата веб страница општите услови 
на своите договори за снабдување со електрична енер-
гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 
точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-
ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 
со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-
вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 
потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-
от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 
затворање на сметката во рок од шест недели од наста-
нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-
рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-
ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и резервираниот капацитет и регулира-
ните услуги од операторот на електропреносниот сис-
тем и/или операторите на електродистрибутивните сис-
теми, 

- доставува до операторот на електропреносниот 
систем податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-
вачи, неопходни за пресметка на дебалансите; 

- ги објавува општите статистички податоци пов-
рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 
заштитата на доверливоста; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Северна Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
снабдување со електрична енергија, заштита на конку-
ренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-
вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-
тита при работа; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 
ги извршува, 

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 
согласност со прописите и правилата за финансиско 
известување и ревизија. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
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Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) набавка и продажба на електрична енергија,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност, 
- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година, 

5) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност снабдување со електрична енергија. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата 

Носителот на лиценцата е должен да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија во вршењето на  дејноста за која е издаде-
на лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-
гетика и Правилникот за лиценци. 

 
17. Менување, продолжување, пренесување, сус-

пендирање, одземање и престанување на лиценцата 
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, сус-

пендирањето, одземањето и престанувањето на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

1768. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а поста-

пувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност трговија со електрична енергија, 
УП1 бр.12-35/19 од 10 мај 2019 година на Друштвото 
за трговија и услуги МЦМ ЕНЕРГИЕ ДООЕЛ Скопје, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на ден 31 мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги МЦМ ЕНЕР-

ГИЕ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност трговија со електрична енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 
којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-35/19  

31 мај 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги МЦМ ЕНЕРГИЕ ДО-
ОЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански одреди, 
бр. 15А-2 кат 3/ канц.3 Скопје  

 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Трговија со електрична енергија  

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 31 мај 2019 

година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 10 години 
 
5. Датум на важење на лиценцата: 31 мај 2029 го-

дина 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ТРГ-363-2019 
 
7. Единствен матичен број: 7346581 
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8. Единствен даночен број: 4080019581002 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја во Република Северна Македонија и во странство, 
заради продажба на електрична енергија на други тр-
говци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
систем, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, потрошувачи на електрична енергија што ги ис-
полнуваат условите за самостојно учество на пазар на 
електрична енергија, како и продажба во странство. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

енергетската дејност 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на договори за купопродажба на електрична енер-
гија, договори за прекугранични трансакции и други 
договори во согласност со Законот за енергетика и про-
писите и правилата донесени врз основа на овој закон. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши енергетската деј-

ност 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на тери-
торијата на Република Северна Македонија и во стран-
ство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно договорите за купопро-
дажба на електрична енергија; 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 
на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен 
електропреносен и/или електродистрибутивен капаци-
тет за електричната енергија за која се обврзал да ја ис-
порача на своите потрошувачи, во согласност со Зако-
нот за енергетика, Правилата за пазар на електрична 
енергија и Правилата за доделување на прекугранични 
преносни капацитети; 

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-
ната електрична¬та енер¬ги¬ја по договорената цена, 
врз основа на мерењата за потрошената електрична 
енергија извршени од операторот на соодветниот сис-
тем, при што во фактурата за потрошувачите директно 
приклучени на електропреносниот систем го вклучува 
и надоместокот на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија произведена од повластени произ-
водители кои користат повластена тарифа. Ако носите-
лот на лиценцата има склучено договор со операторот 
на електродистрибутивниот систем во фактурата за ис-
порачаната електрична енергија го вклучува и надомес-
токот за користење на електродистрибутивниот сис-
тем; 

- обезбеди доверливост на податоците и количини-
те на испорачаната електрична енергија до потрошува-
чите; 

- им ги достави на операторот на електропреносни-
от систем и операторот на пазарот на електрична енер-
гија, информациите за количините на електрична енер-
гија и соодветните временски распореди од сите дого-
вори за купoпродажба на електрична енергија, како и 
од договорите за прекугранични трансакции преку 
електропреносната мрежа во согласност со Правилата 
за пазар на електрична енергија и Правилата за доделу-
вање на прекугранични преносни капацитети; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за баланси-
рање, Правилата за доделување на прекуграничните 
преносни капацитети, како и согласно правилниците и 
другите прописи кои ги донесува или одобрува Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија врз основа на Законот за 
енергетика. 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
трговија со електрична енергија, заштита на конку-
ренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-
вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-
тита при работа. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- води одвоено сметководство за секоја поединечна 

енергетска дејност што ја врши или други дејности кои 
ги извршува, 

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во 
согласност со прописите и правилата за финансиско 
известување и ревизија. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) набавка и продажба на електрична енергија,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на опремата за вршење на енергетска деј-

ност, 
- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година, 

5) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија да доставува известувања за сите 
околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 
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16. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и непосреден увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија во вршењето на  дејноста за која е издаде-
на лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на дејноста, во согласност со Законот за енер-
гетика и Правилникот за лиценци. 

 
17. Менување, продолжување, пренесување, сус-

пендирање, одземање и престанување на лиценцата 
Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, сус-

пендирањето, одземањето и престанувањето на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

АД МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА 
АГЕНЦИЈА 

1769. 
Врз основа на член 22, 287 и 418 став (3) од Законот 

за трговските друштва ( „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,  61/16, 64/18 и 120/18) 
и член 6 од Статутарната одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на Акционерско друштво „Македон-
ска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна 
сопственост, донесена од Владата на Република Северна 
Македонија, во својство на Собрание на друштвото 
(„Службен весник на Северна Република Македонија“ 
бр. 90/19) Надзорниот одбор на седницата одржана на 6 
мај 2019 година, го утврди Пречистениот текст на Ста-
тутот на Акционерското друштво „Медиумска информа-
тивна агенција“- Скопје, во државна сопственост. 

Пречистениот текст ги опфаќа: Статутот на Акцио-
нерското друштво „Македонска информативна 
агенција“- Скопје, во државна сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.53/2006), Одлука-
та за дополнување на Статутот на Акционерското 
друштво „Македонска информативна агенција“- 
Скопје, во државна сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.157/2007), Статутарната од-
лука за изменување на Статутот на Акционерското 
друштво „Македонска информативна агенција“- 
Скопје, во државна сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.138/2013), Одлуката за до-
полнување на Статутот на Акционерското друштво 
„Македонска информативна агенција“- Скопје, во 
државна сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.202/14), Одлуката за дополнување на 
Статутот на Акционерското друштво „Македонска ин-
формативна агенција“- Скопје, во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.28/15) 
и Статутарната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на Акционерско друштво „Македонска ин-
формативна агенција АД“ - Скопје, во државна соп-
ственост („Службен весник на Северна Република Ма-
кедонија“ бр. 90/19) 

С Т А Т У Т 
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „МЕДИУМСКА 
ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ – СКОПЈЕ, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
(Пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Статут се утврдуваат: фирмата, седиштето, 
предметот на работење, износот на основната глав-
нина, номиналната вредност на акциите, бројот на ак-
циите од секој род и класа, правата, обврските, ограни-
чувањата и погодностите, предностите што за себе ги 
задржува основачот, постапката за свикување и одржу-
вање на собранието, фирмата, седиштето и МБС на ос-
новачот, видот, составот и начинот на избор на органот 
на управување, формата и начинот на објавувањата и 
други одредби што се од значење за Акционерското 
друштво „Медиумска информативна агенција“ – 
Скопје, во државна сопственост (во натамошниот 
текст: Друштвото). 

 
Член 2 

Друштвото настана со Одлука на Владата на Репуб-
лика Македонија број 19-1757/1 од 13.4.2006 година, за 
преобразба на Јавното претпријатие „Македонска ин-
формативна агенција“, во Акционерско друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ – Скопје, во државна 
сопственост. 

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 
во правниот промет под фирма: 

„Акционерско друштво „Медиумска информативна 
агенција”- Скопје, во државна сопственост“. 

Скратен назив на фирмата е АД „МИА”- Скопје. 
Во меѓународниот правен промет, фирмата на 

Друштвото гласи: 
„Media Information Agency – Skopje, a state owned 

joint-stock company“. 
Скратен назив на фирмата во меѓународниот пра-

вен промет со странство е ЈSC  MIA- Skopje. 
Фирмата на Друштвото на албански јазик гласи:  
„Agjencia Informative Mediatike  në pronësi 

shtetërore“. 
Скратен назив на фирмата на албански јазик е SHA 

MIA – Shkup. 
 

Член 4 
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. „Кеј 

Димитар Влахов “ бр.4 
 

Член 5 
Друштвото има печат, штембил и знак. 
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се ут-

врдат со акт на Управниот одбор. 
 

Член 6 
Статутот е основен општ акт на Друштвото. 
Другите општи акти на Друштвото мора да бидат 

во согласност со Статутот. 
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 7 
Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности: 
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– 92.40 – активност на новински агенции. 
Друштвото ќе ги извршува сите дејности за кои не е 

потребна посебна дозвола или одобрение од надлежен 
орган. 

 
IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА 
ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА,  

ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ 
 

Член 8 
Основната главнина на Друштвото изнесува 

3.730.600,00 (три милиони седумстотини триесет илја-
ди и шестотини) денари или 60.659,40 евра (шеесет ил-
јади шестотини педесет и девет евра и четириесет евро-
центи), според средниот курс на Народна банка на Ре-
публика Македонија, објавен еден ден пред усвојува-
њето на Статутот.  

Основната главнина на Друштвото е поделена на 
60.659,00 обични акции што гласат на име, со номинал-
на вредност од 1 евро = 61,5 MKD по акција. 

 
V. ФОНД ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА АКЦИИ НА  

ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Член 9 
Се основа Фонд од кој вработените можат да стек-

нат акции на Друштвото, бесплатно или по повластена 
цена. 

Фондот нема својство на правно лице. 
 

Член 10 
Собранието на Друштвото донесува Програма, спо-

ред која вработените ќе стекнуваат акции, Одлука за 
издавање на акции наменети за Фондот, како и Одлука 
за критериумите за нивната распределба. 

Акциите коишто вработените ги стекнуваат од 
Фондот изнесуваат до една десетина од основната 
главнина и се стекнуваат од акциите на основачот. 

Со акт на Собранието на Друштвото се уредуваат 
организацијата и управувањето на Фондот, како и ко-
ристењето и начинот на распределбата на средствата 
наменети за акции на вработените. 

 
VI. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 11 

Основачот не задржува посебни погодности за себе. 
 
VII. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

НА СОБРАНИЕ 
 

Член 12 
Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

ги врши Владата на Република Северна Македонија. 
Собранието своите права и обврски ги врши на на-

чин утврден во Деловникот за работа. 
 

Член 13 
Собранието на Друштвото се свикува во случаите 

определени со Закон, како и кога тоа го бара интересот 
на Друштвото и на акционерот.  

 
1. Собрание 

 
Член 14 

Собранието одлучува само за прашања изрично оп-
ределени со Закон, и со овој Статут, а особено за: 

- (1) Измена на Статутот на Друштвото; 
- (2) Одобрување на Годишната сметка, на финан-

сиските извештаи и на Годишниот извештај за работата 
на Друштвото во претходната деловна година и одлу-
чува за распределба на добивката; 

- (3) Избор и отповикување на членовите на Над-
зорниот одбор; 

- (4) Промената на правата врзани за одделни видо-
ви и родови акции; 

- (5) Одобрување на работата и на водењето на ра-
ботењето со Друштвото, на членовите на Надзорниот и 
на Управниот одбор, како и одобрување на Договорите 
за уредување на односите помеѓу Друштвото и членот 
на Управниот одбор (утврдени во член 26 од овој Ста-
тут); 

- (6) Зголемувањето и намалувањето на основната 
главнина на Друштвото; 

- (7) Издавање акции и други хартии од вредност; 
- (8) Издавање акции наменети за Фондот; 
- (9) Донесување Програма за стекнување на акции 

на вработените; 
- (10) Донесување Одлука за критериуми за распре-

делба на акции на вработените; 
- (11) Издавање акции наменети за Фондот од ко-

ишто вработените ќе стекнуваат акции бесплатно или 
по повластена цена и за критериумите за нивната рас-
пределба; 

- (12) Дава согласност на актот за утврдување на 
висината на бодот за пресметување на платите на вра-

ботените во друштвото. 
- (13) Назначување овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка и на финансиските извештаи на 
Друштвото; 

- (14) Преобразба на Друштвото во друга форма на 
Друштво и за статусните промени на Друштвото; 

- (15) Престанување на Друштвото; 

- (16) Одлучува за покривање на загубата. 
 

VIII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ 
 

Член 15 
Основачот на Друштвото е Република Северна Ма-

кедонија, а правата на Собранието ги врши Владата на 
Република Северна Македонија.  

Седиштето на вршителот на правата на Основачот е 
во Скопје, на ул. „Илинденска“ бб. 

Матичен број на Основачот е 4064674. 
 

IX. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА  
ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

 

Член 16 
Управувањето на Друштвото е организирано спо-

ред двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен од-
бор). 

 

1. Управен одбор 
 

Член 17 
Со Друштвото управува Управен одбор кој се сос-

тои од 5 членови. 
Членовите и претседателот на Управниот одбор ги 

избира Надзорниот одбор. 
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Член 18 
Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-

сува четири години. 
Изборот и отповикувањето на членовите на Управ-

ниот одбор се врши со јавно гласање. 
 

Член 19 
Со одлукатa на Надзорниот одбор за избор на чле-

новите на Управниот одбор, еден од членовите на 
Управниот одбор се именува за претседател на Управ-
ниот одбор и се определува кој член на Управниот од-
бор за која област од работењето на Друштвото ќе биде 
задолжен. 

 
Член 20 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува сос-
таноците и претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот и за организацијата на други форми пре-
ку кои Управниот одбор работи и одлучува. 

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да 
е причини не е во можност да ја врши функцијата прет-
седател или ако е отсутен, со состаноците на Управни-
от одбор претседава член на Управниот одбор имену-
ван од Надзорниот одбор. 

 
Член 21 

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вр-
шат работите од надлежност на Управниот одбор, и 
тоа:  

- (1) Ја донесуваат Програмата за работа и развој на 
Друштвото; 

- (2) Ја утврдуваат деловната политика; 
- (3) Донесуваат Годишен план и Годишен финан-

сиски план на Друштвото; 
- (4) На барање на Собранието подготвуваат општи 

акти и одлуки чие донесување е во надлежност на Соб-
ранието; 

- (5) Донесуваат Годишна сметка, финансиски из-
вештаи и Извештај за работа; 

- (6) Подготвуваат и на Владата во својство на Соб-
рание и на Надзорниот одбор им доставуваат тримесеч-
ни извештаи за финансиското работење на Друштвото; 

- (7) Назначуваат раководни лица кои го водат ра-
ботењето на Друштвото; 

- (8) Поднесуваат иницијатива за изменување и до-
полнување на Статутот; 

- (9) Донесуваат План за годишна инвестициона 
програма; 

- (10) Донесуваат План за јавни набавки; 
- (11) Донесуваат одлуки за инвестиции; 
- (12) Одлучуваат за внатрешната организација на 

Друштвото и за систематизацијата на работните места; 
- (13) Одлучуваат за употреба на посебната резерва; 
- (14) Донесуваат Програма за економските, техно-

лошките, структуралните и други промени, кои предиз-
викуваат потреба од намалување на бројот на вработе-
ните; 

- (15) Одлучуваат за прашања од областа на одбра-
ната; 

- (16) Одлучуваат за задолжувања на Друштвото со 
кредити, во врска со остварувањето на Планот; 

- (17) Се грижат и преземаат потребни дејствија за 
исполнување на со Закон пропишаните обврски; 

- (18) Одлучуваат по приговорите за заштита на 
правата на работниците, во случаи утврдени со Закон; 

- (19) Одлучуваат за преземање на мерки за заштита 
и унапредување на животната средина; 

- (20) Одлучуваат за именување и разрешување на 
членовите во комисиите, предвидени со актите на 
Друштвото; 

- (21) Одлучуваат за вршење попис на средствата, 
побарувањата и обврските; 

- (22) Формираат комисии од редот на членовите на 
Управниот одбор и од други лица; 

- (23) Одлучуваат за набавка на основни средства; 
- (24) Одлучуваат за расходување на основни сред-

ства и отстапување на основни средства; 
- (25) Одлучуваат за издавање на основните сред-

ства на Друштвото под закуп; 
- (26) Одлучуваат за доделување финансиска по-

мош и спонзорства најмногу во износ од една илјада и 
петстотини евра во денарска противвредност; 

- (27) Ги утврдуваат работните места со услови на 
работа потешки од нормалните; 

- (28) Одлучуваат за барањата од надлежни органи 
и институции; 

- (29) Ги определуваат овластените потписници на 
Друштвото; 

- (30) Одлучуваат за склучување колективен дого-
вор; 

- (31) Донесуваат Деловник за работа; 
- (32) Вршат и други работи кои не се во надлеж-

ност на Собранието и Надзорниот одбор на Друш-
твото. 

 
Член 22 

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 
Управниот одбор одлучува за: 

1. затворање (престанување) или пренос на прет-
пријатие или на негов дел што учествува со над 10% во 
приходот на Друштвото; 

2. намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 

3. суштествени внатрешни организациони промени 
на Друштвото што се определуваат со акт на Друш-
твото; 

4. воспоставување на долгорочна соработка со дру-
ги Друштва од суштествено значење за Друштвото или 
нејзино прекинување; 

5. донесување одлуки со износ над 50.000 евра, во 
денарска противвредност; 

6. основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десетина во основната глав-
нина на Друштвото; 

7. основање и престанување на подружници на 
Друштвото. 

 
Член 23 

Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок, ако сите членови дадат согласност за 
одлуката којашто се донесува без одржување на соста-
нок. 
 

Член 24 
Управниот одбор работи ако се присутни најмалку 

половина од вкупниот број членови на Управниот од-
бор. 
 

Член 25 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-

ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-
от број на членови на Управниот одбор. 

Во записникот од состанокот на Управниот одбор 
се внесуваат податоци за гласањето на секој член на 
Управниот одбор поединечно, со образложение за при-
чините за гласањето. 
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Член 26 
Правата и обврските на членовите на Управниот 

одбор се определуваат со Договор за уредување на од-
носите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.  

Договорот од став 1 од овој член го склучува Над-
зорниот одбор, a по претходно добиено одобрение од 
Собранието на Друштвото, a го потпишува пре¬тседа-
телот на Надзорниот одбор.  

 
Член 27 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
Друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 

Во отсуство на генералниот директор, заменикот на 
генералниот директор го застапува Друштвото. 
 

Член 28 
Генералниот директор ги има следните надлеж-

ности: 
- (1) Го претставува и застапува Друштвото без ог-

раничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

- (2) Го обезбедува спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на 
Друштвото;  

- (3) Ја утврдува материјалната одговорност на ра-
ботниците;  

- (4) Го организира и го раководи процесот на рабо-
та и работењето на Друштвото;  

- (5) Предлага внатрешна организација на Друш-
твото;  

- (6) Склучува договори;  
- (7) Ја организира и обезбедува работната дисцип-

лина во Друштвото;  
- (8) Ја обезбедува законитоста во работата и при-

мената на прописите, на овој Статут и на другите акти 
на Друштвото;  

- (9) Се грижи за остварување на обврските на 
Друштвото од областа на одбраната;  

- (10) Изготвува елаборат за економските, техно-
лошките, структуралните и други промени, кои предиз-
викале потреба од намалување на бројот на вработе-
ните;  

- (11) Одлучува во прв степен за поединечните 
права, обврски и одговорности на работниците; 

- (12) Назначува раководни лица кои го водат секој-
дневното работење на Друштвото; 

- (13) Формира стручни комисии и работни тела; 
- (14) Го информира Управниот одбор за одделни 

прашања од работењето на Друштвото; 
- (15) Донесува одлуки за финансиска помош и 

спонзорство до една илјада и петстотини евра во де-
нарска противвредност; 

- (16) За работите од својата надлежност издава 
акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува 
работењето на Друштвото; 

- (17) Врши други работи во врска со работењето на 
Друштвото. 
 

2. Надзорен одбор 
 

Член 29 
Надзорниот одбор се состои од 5 (пет) членови, од 

кои два члена се независни. Членовите на Надзорниот 
одбор ги избира Собранието на Друштвото. 

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 
назначува кои членoви се избираaт како независни чле-
нови на Надзорниот одбор. 

 
Член 30 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови, изби-
ра претседател на Надзорниот одбор. 

 
Член 31 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-
сува четири години.  

 
Член 32 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува сос-
таноците и претседава со нив, одговорен е за водењето 
на евиденцијата за состаноците и за организирањето на 
другите начини на работа и на одлучување на Надзор-
ниот одбор. 

Ако претседателот од какви и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претсе-
дава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство 
членови од присутните членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 33 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-
ши претседателот на Надзорниот одбор и да избере нов 
претседател на Надзорниот одбор. 

 
Член 34 

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-
ботат на состаноци. 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок, ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 35 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половина од вкупниот број на членови. 

 
Член 36 

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-
сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на Надзорниот одбор. 

Во записникот од состанокот на Надзорниот одбор 
се внесуваат податоци за гласањето на секој член на 
Надзорниот одбор поединечно, со образложение за 
причините за гласањето. 

 
Член 37 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со Друштвото. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-
верува книгите и документите на Друштвото, како и 
имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите 
од вредност. 

 
Член 37-а 

Надзорниот одбор дава согласност за службените 
патувања, доколку патуваат повеќе од тројца вработе-
ни од Друштвото. 

 
Х. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 38 

Со акт на Управниот одбор, по претходно одобре-
ние од Надзорниот одбор, поблиску се уредуваат внат-
решната организација на Друштвото и работите кои се 
извршуваат во Друштвото. 
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XI. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 39 
Управниот одбор на Друштвото формира комисии 

од редот на своите членови и од други лица. 
Друштвото ги има следните комисии: 
- Комисија за заштита на правата; 
- Комисија за контрола над примена на Колектив-

ниот договор; 
и други комисии формирани од Управниот одбор, 

Надзорниот одбор, директорот на Друштвото, по ука-
жана потреба во процесот на работењето. 

 
Член 40 

Комисијата за заштита на правата одлучува по при-
говори на работници во втор степен.  

Комисијата за контрола над примена на Колектив-
ниот договор врши контрола над примената на одред-
бите од Колективниот договор.  

 
Член 41 

Начинот на работа на комисиите се уредува со Де-
ловник за работа. 

 
ХII. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА  

(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД) 
 

Член 42 
Друштвото има задолжителна општа резерва. 
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 

кој не може да биде помал од 5 % од добивката, се до-
дека резервите на друштвото не достигнат износ кој-
што е еднаков на една десетина од основната главнина. 
Ако така создадената резерва се намали, мора да се до-
полни на ист начин. 
 
1. Посебни резерви заради покривање на загуби или 

за други издатоци 
 

Член 43 
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради 

покривање на други издатоци за: осигурување од ризик 
на вработените за специфични отежнати услови на ра-
ботење; 

- докуп на стаж и отпремнина над одобрениот из-
нос; 

- добротворни цели, помош и спонзорства. 
Средствата за посебните резерви од став 1 се издво-

јуваат од општиот имот на Друштвото и тие не можат 
да се употребат за друга намена, освен за намената за 
која се создадени. 

Средствата за посебните резерви ќе се водат на по-
себни сметки, одвоено од другите сметки на Друш-
твото. 

Начинот на создавање и вложување, организаци-
јата, начинот на употреба, висината на средствата, пла-
нот и програмата за користење на средствата од посеб-
ните резерви, ќе се утврди со акт на Собранието на 
Друштвото. 
 

XIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
 

Член 44 
Распределбата на добивката во Друштвото се врши 

врз основа на одлука на Собранието, донесена по пред-
лог на Управниот одбор, а во согласност со годишната 
пресметка на Друштвото. 

На акционерите им припаѓа дел од годишната до-
бивка во вид на дивиденда. 

Висината на дивидендата Собранието може да ја 
определи откако од чистата добивка ќе ги одбие придо-
несите за резервниот фонд на Друштвото. 

Член 45 
Собранието, на предлог на Управниот одбор, може 

да одлучи добивката да не се дели во определена годи-
на и истата да се употреби за развој на Друштвото или 
за друга намена. 

 
Член 46 

Ако Друштвото со годишната сметка искаже за-
губа, Собранието донесува одлука за покривање на таа 
загуба. 

Одлуката за покривање на загубата Собранието ја 
донесува по предлог на Управниот одбор во кој мора 
да се содржани причините за настанувањето на загуба-
та и предлог за начинот на нејзиното покривање. 

 
XIV. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ 

 
Член 47 

Друштвото во согласност со Закон и колективен до-
говор, обезбедува услови за работа и дејствување на 
Синдикатот. 

 
Член 48 

Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-
сува предлози, мислења и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците ут-
врдени со Закон и со Колективниот договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 
извести Синдикатот. 

 
XV. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО 

ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 49 
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-

јавуваат во службеното гласило на Друштвото или на 
огласна табла. 

 
XVI. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 50 

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се 
уредени со овој Статут, ќе се уредат со други акти на 
Друштвото согласно со Законот и со овој Статут. 

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор 
и тие не можат да бидат во спротивност со овој Статут. 

Актите на Друштвото се: 
- Колективен договор; 
- Правилник за внатрешна организација; 
- Правилник за систематизација на работните 

места; 
- Правилник за заштита од пожар; 
- Правилник за деловна тајна; 
- Правилник за печатот, штембилот и знакот; 
- Правилник за заштита при работа; 
- Правила за редот и дисциплината; 
- Ценовник за технички и други услуги; 
И други акти согласно со Законот и со Колективни-

от договор. 
 

Член 51 
Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поина-
ку определено. 
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ХVII. ОДБРАНА 

 

Член 52 

Во воена состојба Друштвото продолжува со врше-

ње на дејноста, заради што, во согласност со Законот за 

одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува 

соодветни подготовки и изработува документи за рабо-

та во воена состојба. 

 

Член 53 

Во воена состојба Друштвото презема мерки за 

заштита на работниците и материјалните добра од вое-

ни дејствија. 
 

Член 54 

Заради заштита на тајните податоци и информации 

од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-

ветни мерки за нивна заштита. 

 

XVIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 

 

Член 55 

Статутот на Друштвото може да се менува. 

Предлог за измена на Статутот може да поднесат 

Управниот одбор и членовите на Друштвото. 

Предлог за измена на Статутот кој не е поднесен од 

Управниот одбор се доставува на мислење на Управни-

от одбор. 

 

Член 56 

Предлогот за измена на Статутот се разгледува на 

првата седница на Собранието по неговото поднесу-

вање. 

За измена на Статутот, Собранието одлучува на на-

чинот на кој се донесува Статутот. 

 

XIX. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

 

Член 57 

Пречистениот текст на Статутот се објавува во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 

Ев. број 01-429/2 Надзорен одбор 

9 мај 2019 година Претседател, 

Скопје Зоран Иванов, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

1770. 

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен вес-

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

41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на кон-

куренцијата  постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од страна на друштвото Смурфит 

Капа Груп Плц (Smurfit Kappa Group Plc), со регистри-

рано седиште на Бич Хил, Клонскхиг Даблин 4, 

Д04Н2Р2,  Ирска (Beech Hill, Clonskheagh, Dublin 4, 

D04N2R2, Ireland), преку  Мартин Иванов, адвокат од 

Скопје, на седница одржана на ден 11.02.2019 година, 

го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која друш-

твото Смурфит Капа Груп Плц (Smurfit Kappa Group 

Plc), со регистрирано седиште на Бич Хил, Клонскхиг 

Даблин 4, Д04Н2Р2, Ирска (Beech Hill, Clonskheagh, 

Dublin 4, D04N2R2, Ireland) ќе стекне контрола над це-

лата деловна активност на Витавел АД (Vitavel AD) со 

седиште на ул.Христо Ботев бр.57, Луковит, Бугарија 

(57 Hristo Botev Street, Lukovit Bulgaria) не потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да  плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 

за решението во износ од 5.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

               

   Уп. бр. 08-1  

 11 февруари 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1771. 

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен вес-

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

41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на кон-

куренцијата  постапувајќи по известувањето за концен-

трација поднесено од страна на друштвото Смурфит 

Капа Груп Плц (Smurfit Kappa Group Plc), со регистри-

рано седиште на Бич Хил, Клонскхиг Даблин 4, 

Д04Н2Р2,  Ирска (Beech Hill, Clonskheagh, Dublin 4, 

D04N2R2, Ireland), преку  Мартин Иванов, адвокат од 

Скопје, на седница одржана на ден 11.02.2019 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата со која друш-

твото Смурфит Капа Груп Плц (Smurfit Kappa Group 

Plc), со регистрирано седиште на Бич Хил, Клонскхиг 

Даблин 4, Д04Н2Р2, Ирска (Beech Hill, Clonskheagh, 

Dublin 4, D04N2R2, Ireland) ќе стекне контрола над 

Балканпак ООД (Balkanpack OOD) со седиште на адре-

са 114, булевар „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ Ка-

занлак 6100, Бугарија и Елзем ООД (Elzem OOD) со се-

диште на адреса 114, булевар „23-ти Пехотен Шипчен-

ски Полк“ Казанлак 6100, Бугарија не потпаѓа под од-

редбите од Законот за заштита на конкуренцијата. 
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да  плати административна такса за из-

вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 

за решението во износ од 5.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

 
Уп. бр. 08-2  

11 февруари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1772. 

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 ЕБ Ерсте Банк Интернационале 
Бетајлигунген ГмбХ (EB Erste Bank Internationale 
Beteiligungen GmbH) со седиште на ул. Белведере 1, 
1100 Виена (Am Belvedere 1, 1100 Vienna), Австрија, 
преку полномошник адвокат Андреа Лазаревска од 
Скопје, на седницата одржана на ден 30.01.2019 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.Се утврдува дека концентрацијата со која ЕБ Ер-

сте Банк Интернационале Бетајлигунген ГмбХ (EB 
Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH) со седиш-
те на ул. Белведере 1, 1100 Виена (Am Belvedere 1, 
1100 Vienna), Австрија стекнува контрола над ВГ ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, инвестирање ин инженеринг д.о.о. (WG 
PROJEKTIRANJE, investiranje in inženiring d.o.o.) со се-
диште на ул. Јурчкова цеста 223, 1000 Љубљана 
(Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana), Словенија, 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 Зако-
нот 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,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

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

 
Уп. бр. 08-3  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

1773. 
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 Позаваровалница САВА д.д. 
Љубљана, со седиште на Дунајска цеста бр. 56, 1 000 
Љубљана, Словенија, доставено преку полномошник 
Јасмина Брезовска, адвокат од Адвокатско друштво Бо-
на Фиде од Скопје на седницата одржана на ден 
21.2.2019 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Позава-

ровалница САВА д.д. Љубљана, со седиште на Дунај-
ска цеста бр. 56, 1 000 Љубљана, Словенија ќе стекне 
контрола врз КБМ-ИНФОНД, дружба за управљање 
доо – Скупина Нове КМБ, со седиште на улица Вита 
Краигхерја бр. 5, 2 000 Марибор, Словенија нема да 
има за последица значително спречување, ограничува-
ње 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. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
  Уп. бр. 08-10  

21 февруари 2019 година      Претседател, 
  Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1774. 

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 Мого Финанце С.А. (Mogo 
Finance S.A.) со регистрирано седиште на 8-10 Авену 
де ла Гаре (8-10 Avenue de la Gare), 1610 Луксембург, 
преку адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќеле-
шоска од Скопје, на седницата одржана на ден 
30.01.2019 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.Се утврдува дека концентрацијата со која Мого 

Финанце С.А. (Mogo Finance S.A.) со регистрирано се-

диште на 8-10 Авену де ла Гаре (8-10 Avenue de la 

Gare), 1610 Луксембург, ќе стекне единствена контрола 

врз Друштво за лизинг МОГО ДООЕЛ Скопје со регис-

трирано седиште на ул. Антон Попов бр.1/2, мезанин, 

лок.3, Скопје, Република Македонија, преку купопро-

дажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
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нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-

следица значително спречување, ограничување или на-

рушување 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,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

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

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-11  

 30 јануари 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1775. 

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 ОРБИКО ДОО за трговија Заг-

реб, со седиште на ул. Котурашка Цеста 69, Загреб, Ре-

публика Хрватска, доставено преку полномошник Маја 

Парговска адвокат од Скопје на седницата одржана на 

ден 21.02.2019 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ОРБИКО 

ДОО за трговија Загреб, со седиште на ул. Котурашка 

Цеста 69, Загреб, Република Хрватска ќе стекне кон-

трола врз Интербрендс Маркетинг & Дистрибјушн 

С.Р.Л., со регистрирано седиште во Букурешт на Аве-

нија Виилор бр. 14, 5та Област Романија 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,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-13  

21 февруари 2019 година Претседател, 

Скопје  д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1776. 

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 БИМАЛ Инвест д.о.о. 

(BIMAL Invest d.o.o.) со регистрирано седиште на 

ул.Милентије Поповиќ 5В, Београд – Нови Београд, 

Р.Србија преку адвокат Валентин Пепељугоски од 

Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје, на сед-

ницата одржана на ден 5.3.2019 година, го донесе след-

ното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која БИ-

МАЛ Инвест д.о.о. (BIMAL Invest d.o.o.) со регистри-

рано седиште на ул.Милентије Поповиќ 5В, Београд – 

Нови Београд, Р.Србија, ќе стекне контрола над НОВО 

СУНЦЕ ДОО, Сомбор (NOVO SUNCE DOO, Sombor) 

со регистрирано седиште на Степарски пут бб Сомбор, 

Република Србија преку купопродажба на удели, 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-

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,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

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

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-14  

 5 март 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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1777. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.145/10, 136/11 и 41/2014) и член 124 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.124/2015) постапувајќи по пред-
логот за огласување на решение за делумно ништовно 
доставен од Диаверум Шведска АБ (Diaverum Sweden 
AB) со седиште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска, на 
седница одржана на ден 30.1.2019 година, го донесе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Предлог за огласување за делумно ништовно на 

Решението на Комисијата за заштита на конкуренција-
та Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година доставен од Диаве-
рум Шведска АБ (Diaverum Sweden AB) со седиште на 
Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска, СЕ ПРИФАЌА. 

2. Решението на Комисијата за заштита на конку-
ренцијата Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година, СЕ ОГЛА-
СУВА ЗА НИШТОВНО ВО ДЕЛОТ во кој се одобрува 
стекнувањето на контрола од страна на Диаверум 
Шведска АБ (Diaverum Sweden AB) со седиште на Box 
4167, 227 22 Лунд, Шведска врз Друштвото за инвести-
ции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на Јадранска Магистрала бр. 100 – 
индус. зона/Визбегово, Бутел, Скопје Република Маке-
донија, БИДЕЈЌИ ИСТОТО ВООПШТО НЕ МОЖЕ 
ДА СЕ ИЗВРШИ ВО ОВОЈ ДЕЛ. 

 
Уп. бр. 08-15  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1778. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 19 став (1) точка 2) и член 28 од Законот за 
заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Ре-
публика Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 
83/18), а постапувајќи по Известувањето за концентра-
ција поднeсено од Србија Бродбенд – Српске кабловске 
мреже д.о.о. Белград, со седиште на адреса Булевар Пе-
ко Дапчевиќ 19, Белград-Вождовац, Република Србија, 
доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од 
Скопје, на седница одржана на ден 30.01.2019 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Србија 

Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, со 
седиште на адреса Булевар Пеко Дапчевиќ 19, Белград-
Вождовац, Република Србија, ќе стекнe самостојна 
контрола над Претпријатие за информатички инжене-
ринг и консалтинг НетЛоџик доо Белград (Нови Бел-
град), со седиште на адреса Милутин Миланковиќ 1, 
Белград-Нови Белград, Република Србија, 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,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 08-16  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1779. 

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 Унитарното претпријатие Вел-
ком, со регистрирано седиште на 220030 Интернасио-
налнаја ул. 36-2 Минск, Белорусија, преку адвокат Ана 
Божарова од Скопје, на седницата одржана на ден 
5.3.2019 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.Се утврдува дека концентрацијата со која Унитар-

ното претпријатие Велком, со регистрирано седиште на 
220030 Интернасионалнаја ул. 36-2 Минск, Белорусија 
има намера да се стекне со директна единствена кон-
трола врз значителни средства од друштвото ТАА Са-
мит, со седиште на ул. Октобраскаја, 77 ком. 101, 
2114087 Полок, Витебска област Белорусија, преку ку-
пување на имот, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-
следица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на созда-
вање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за 
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

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

 
Уп. бр. 08-19  

5 март 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1780. 

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 Унитарното претпријатие Вел-
ком, со регистрирано седиште на 220030 Интернасио-
налнаја ул. 36-2 Минск, Белорусија, преку адвокат Ана 
Божарова од Скопје, на седницата одржана на ден 
5.3.2019 година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Уни-

тарното претпријатие Велком, со регистрирано седиш-
те на 220030 Интернасионалнаја ул. 36-2 Минск, Бело-
русија има намера да се стекне со директна единствена 
контрола врз значителни средства од друштвото со ог-
раничена одговорност Ајчина Плус со седиште на ул. 
Филимонова 55 пом. 168, 220114, Минск, Белорусија, 
преку купување на имот, иако потпаѓа под одредбите 
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 
за последица значително спречување, ограничување 
или нарушување на ефективната конкуренција на паза-
рот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната пози-
ција на учесниците и е во согласност со одредбите на 
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на 
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

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

 
Уп. бр. 08-21  

5 март 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1781. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а поста-
пувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено 
од ИН2 друштво со ограничена одговорност за инфор-
матички инженеринг и услуги Загреб, со регистрирано 
седиште на Махроничева 1/1, Загреб, Република Хрват-
ска, доставено преку адвокат Јасмина Илиева Јовано-
виќ, од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќе-
лешоска, на седница одржана на ден 29.10.2018 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која ИН2 

друштво со ограничена одговорност за информатички 
инженеринг и услуги Загреб, со регистрирано седиште 
на Махроничева 1/1, Загреб, Република Хрватска, ќе 
стекнe единствена контрола над Друштво за информа-
тички инженеринг ИН2 ДООЕЛ Скопје, Република Ма-
кедонија, со регистрирано седиште на ул. Филип Втори 
Македонски бр. 3, Скопје, преку купопродажба на 
удели, 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 зајакнување на 

доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
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. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 08-75  

29 октомври 2018 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1782. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а по-
стапувајќи по известувањето за концентрација подне-
сено од СамерБидКо Б.В. (Summer BidCo B.V.), со се-
диште на ГуставМахерлаан 310 Ц, Кат 4, Единица 3, 
1082 МЕ Амстердам, Холандија, доставено преку пол-
номошник, адвокат Татјана Поповски Булоски, од 
Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата 
одржана на ден 05.12.2018 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која друштво-

то СамерБидКо Б.В. (Summer BidCo B.V.), со седиште 
на ГуставМахерлаан 310 Ц, Кат 4, Единица 3, 1082 МЕ 
Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над Адриа 
ТопкоБ.В.(Adria TopcoB.V.), со седиште на Оверсцхи-
естраат 61-5, 1062 ХД, Амстердам, Холандија, по пат 
на купопродажба на акции, иако потпаќа под одредби-
те на Законот за заштита на конкуренцијата нема да 
има за последица значително спречување, ограничува-
ње 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. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 08-76  

5 декември 2018 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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1783. 
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 Смурфит Капа Груп плц (Smurfit 
Kappa Group Plc) со регистрирано седиште на Бич Хил, 
Клонскхиг Даблин 4, Д04H2P2, Ирска (Beech Hill, 
Clonskheagh, Dublin 4, D04N2R2, Ireland) преку Андреа 
Лазаревска, адвокат од Скопје, на седница одржана на 
ден 19.12.2018 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.Се утврдува дека концентрацијата со која друш-

твото Смурфит Капа Груп Плц (Smurfit Kappa Group 
Plc), со регистрирано седиште на Бич Хил, Клонскхиг 
Даблин 4, Д04Н2Р2,  Ирска (Beech Hill, Clonskheagh, 
Dublin 4, D04N2R2, Ireland) преку своето зависно 
друштво Смурфит Капа Еуропе Б.В. (Smurfit  Kappa 
Europe B.V.) со регистрирано седиште на Еверт ван де 
Беекстраат 1-106, 1118 ЦЛ Сцхипхол, Холандија (Evert 
van de Beekstraat 1-106, 1118 CL Schiphol, Netherlands), 
ќе стекне контрола над друштвата Фабрика за хартија 
д.о.о Белград(FabrikaHartijed.o.o. Beograd) со регистри-
рано седиште на Прилазни Пут Ада Хуји 9, Белград, 
Србијаи над Авала Ада д.о.о Белград, (Avala Ada d.o.o. 
Beograd) со регистрирано седиште на Прилазни Пут 
Ада Хуји 9, Белград, Србија, преку купопродажба на 
удели, иако потпаѓа под одредбите од 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 за јакнување на доминантната позиција на учесни-
ците и е во согласност со одредбите на Законот за заш-
тита на конкуренцијата во смисла на член 20 став (1) 
точка1) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., согласно тари-
фен 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 и 17/11)) на сметка на 
Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-
на шифра и програма 72231300. 

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

 
Уп. бр. 08-77  

19 декември 2018 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Нумовски, с.р. 

__________ 
1784. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а по-
стапувајќи по известувањето за концентрација подне-
сено од Друштвото за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН 
ДООЕЛ Скопје, ул. 810 бр.2, Скопје, доставено преку 
полномошник Панче Нефтенов, адвокат од Скопје на 
седницата одржана на ден 16.11.2018 година, го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува дека концентрацијата со која Друштво-

то за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје, 
ул. 810 бр.2, Скопје ќе стекне контрола над Друштвото 
за градежништво, трговија и услуги ИНВЕСТМЕНТ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. Огњан Прица бр. 1-3/28 мезанин, Скопје преку 
стекнување на удели  нема да има за последица значи-
телно 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,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 08-78  

16 ноември 2018 година Претседател, 
Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1785. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 19 и член 28 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен Весник на Република Македо-
нија„ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а поста-
пувајќи по Известувањето за концентрација поднeсено 
од Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В., Холандија, со регис-
трирано седиште на Де ентерее (De entrée 91), 1101 БХ 
Амстердам, Холандија, доставено преку адвокат Јасми-
на Илиева Јовановиќ, од Адвокатско друштво Дебар-
лиев, Дамески и Ќелешоска, на седница одржана на ден 
27.11.2018 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Генерали 

ЦЕЕ Холдинг Б.В. (GeneraliCEE Holding B.V.), со ре-
гистрирано седиште на Де ентерее (De entrée 91), 1101 
БХ Амстердам, Холандија, ќе стекнe единствена кон-
трола над Унион Инвестмент Товарзиство Фундусзи 
Инвестицијнич Сполка Акцијна (Union Investment 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna) 
со регистрирано седиште на адреса ул. Полна 11 (ul. 
Polnanr.11), 00-633 Варшава, Полска, преку купопро-
дажба на акции, 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. 
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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,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-82  

27 ноември 2018 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1786. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-

куренцијата („Службен весник на Република Македо-

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

стапувајќи по известувањето за концентрација подне-

сено од ЦАДМ Холдингс Лимитед (CADM Holdings 

Limited), со регистрирано седиште на 2 Продромоу и 

Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Републи-

ка Кипар, доставено преку полномошник, адвокат 

Љупка Новеска Андонова Скопје, на седницата одржа-

на на ден 5.12.2018 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која друштво-

то ЦАДМ Холдингс Лимитед (CADM Holdings 

Limited), со регистрирано седиште на 2 Продромоу и 

Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Републи-

ка Кипар, ќе стекне контрола над ЦАДМ Аутомотив 

Сп. з о.о. (CADM Automotive Sp. z o.o.), со регистрира-

но седиште на ул. Самуела Линдего лц 30-148, Краков, 

Република Полска, по пат на купопродажба на удели, 

иако потпаќа под одредбите на 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. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

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

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

број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

Тужбата  за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-84  

5 декември 2018 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 
__________ 

1787. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 28 и член 19 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а по-
стапувајќи по известувањето за концентрација подне-
сено од Глобал Спешал Опортјунитис Лтд. (Global 
Special Opportunities Ltd.), со седиште на н/р Дилејни 
Корп (Бахамите) Лтд., Лифорд Манор, Вестерн Роуд, 
Лилфорд Кеј, П. фах ЦБ-13007, Насау, Н.П., Бахамите 
(c/o Delaney Corp. (Bahamas) Ltd., Lyford Manor, 
Western Road, Lyford Cay, P.O. Box CB-13007, Nassau, 
N.P., The Bahamas), преку полномошници Кристијан 
Поленак и Татјана Поповски Булоски адвокати од ад-
вокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата од-
ржана на ден 5.12.2018 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата со која Глобал 

Спешал Опортјунитис Лтд. (Global Special 
Opportunities Ltd.), со седиште на н/р Дилејни Корп 
(Бахамите) Лтд., Лифорд Манор, Вестерн Роуд, Лил-
форд Кеј, П. фах ЦБ-13007, Насау, Н.П., Бахамите (c/o 
Delaney Corp. (Bahamas) Ltd., Lyford Manor, Western 
Road, Lyford Cay, P.O. Box CB-13007, Nassau, N.P., The 
Bahamas) има намера да стекне контрола врз (1) делов-
ниот потфат на Друштвото за ископ на руди, производ-
ство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ 
АД – Кавадарци-во стечај, со седиште на с. Возарци, 
Кавадарци, Република Македонија и врз (2) зависните 
друштва на ФЕНИ ИНДУСТРИ АД - Кавадарци: (1) 
Друштво за изведување на рударски и градежни работи 
НОВА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Кава-
дарци, со седиште на Населено место без уличен сис-
тем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (2) 
Друштво за основање и користење на слободна еко-
номска зона, консултантски и менаџмент активности 
ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ ДООЕЛ Кавадарци, со се-
диште на Населено место без уличен систем Возарци, 
Кавадарци, Република Македонија; (3) Машки кошар-
карски клуб ФЕНИ ИНДУСТРИ Акционерско друштво 
Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен 
систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (4) 
Друштво за производство, трговија, промет и услуги 
НОВА РЕФРАКТОРИ ДОО Пехчево, со седиште на 
Улица Индустриска бр. 6, Пехчево, Република Македо-
нија, (5) ФЕНИ КОРЧА СХА (FENI KORÇA SHA), со 
седиште на Корце Корче КОРЦЕ Лагија 7, Руга 28, 
Нентори, Палати Иш ИСП Банка, кат и 2 Република 
Албанија  (6) ФЕНИАЛБА ИНТЕРНАТИОНАЛ ШПК 
(FENIALBA INTERNATIONAL SHPK), со седиште на 
Корце Корче КОРЦЕ РР. КОРЦЕ-БИЛИШТ, Република 
Албанија, по пат на пренос на средствата на ФЕНИ 
ИНДУСТРИ АД и капиталните учества на ФЕНИ ИН-
ДУСТРИ АД во неговите зависни друштво, по пат на 
трансакцијата опишана во Планот за реорганизација на 
ФЕНИ ИНДУСТРИ АД, како што е предложен од Гло-
бал Спешал Опортјунитис Лтд со поднесок од 29 Но-
ември 2018 година поднесен до Основниот суд Велес 
во Ст. Бр. 111/17, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-
следица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
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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. 

Се задолжува подносителот на известувањето за 

концентрација да плати административна такса за из-

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

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

број 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-6  

5 декември 2018 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1788. 

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 ЦК Холдингс Цо., 

Лтд. (CK Holdings Co., Ltd.) со регистрирано седиште 

на 2-1917 Ниссхин-цхо, Кита-кху, Град Саитама, Саи-

тама 331-8501м Јапонија преку адвокат Јасмина Илие-

ва Јовановиќ од Адвокатско друштво Дебарлиев, Да-

мески и Ќелешоска од Скопје, на седницата одржана на 

ден 31.12.2018 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која ЦК 

Холдингс Цо., Лтд. (CK Holdings Co., Ltd.) со регистри-

рано седиште на 2-1917 Ниссхин-цхо, Кита-кху, Град 

Саитама, Саитама 331-8501м Јапонија, ќе стекне инди-

ректна единствена контрола над Мањети Марели С.п.А 

(Magneti Marelli S.p.A.), со регистрирано седиште на 

Виале Алдо Борлетти 61/63, 20011 Цорбетта (МИ), 

Италија преку купопродажба на акции и над Мањети 

Марели Холдинг УСА ЛЛЦ, (Magneti Marelli Holding 

USA LLC )со седиште на Корпоратион Труст Центер, 

1209 Оранге Стреет, Вилмингтон ДЕ 19801, Соединети 

Американски Држави 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 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,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

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

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-88  

31 декември 2018 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1789. 

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 Триглав Склади, 

друштво за управување ДОО со регистрирано седиште 

на Словенска цеста 54, 1000 Љубљана, Словенија пре-

ку адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско друштво 

Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата од-

ржана на ден 31.12.2018 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Триглав 

Склади, друштво за управување ДОО со регистрирано 

седиште на Словенска цеста 54, 1000 Љубљана, Слове-

нија, ќе стекне единствена контрола врз Алта Склади, 

друштво за управување ДОО со седиште на Железна 

цеста 18, 1000, Љубљана, Словенија, преку купопро-

дажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за по-

следица значително спречување, ограничување или на-

рушување 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,оо ден. и 

за решението во износ од 30.000,оо 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 
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на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-

на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

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

лага извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 08-90  

31 декември 2018 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 
__________ 

1790. 
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, 136/11,41/14, 53/16 и 
83/18), а постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од Халк Банка АД Скопје со регистри-
рано седиште на ул. Свети Кирил и Методиј бр. 54, 
1000, на седницата одржана на ден 31.12.2018 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.Се утврдува дека концентрацијата со која Халк 

Банка АД Скопје, со регистрирано седиште на ул. Све-
ти Кирил и Методиј бр. 54, 1000 ќе стекне контрола 
над Друштвото за осигурување Нова Осигурување АД 
Скопје со регистрирано седиште на ул. 1737 бр. 32, 
1000 Скопје, преку купопродажба на акции, иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување илинарушување 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-
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,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо 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 Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

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

 
Уп. бр. 08-91  

31 декември 2018 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1791. 

Врз основа на член 10, член 13 став (1) и член 15 
став (3) од Законот за контрола на државната помош  
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 
145/10) и член 2 став (1) од Уредбата за начинот и по-
стапката за поднесување на известување за доделување 
на државна помош, како и постапката за вршење над-
зор на постојната државна помош (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр. 142/11), Комисијата за 
заштита на конкуренцијата при испитување на Извес-
тувањето за доделување на државна помош поднесено 
од Министерството за економија бр. 10-6 од 11.01.2019 
година, на седницата одржана на 23.1.2019 година го 
донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Предлог - Уредбата за мерките за поддршка на 

производството на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија претставува шема на помош соглас-

но член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на 

државната помош и истата се одобрува. 

2. Мерките за поддршка во вид на премија за произ-

водителите на електрична енергија од обновливи изво-

ри кои се стекнале со статус повластени производители 

на електрична енергија од обновливи извори претста-

вуваат државна помош согласно член 5 став (1) од За-

конот за контрола на државната помош, и доделување-

то на истите е дозволено под услов да се доделуваат 

согласно Насоките на ЕК за државна помош за заштита 

на животна средина и енергија (2014-2020), обврска ко-

ја произлегува од член 3 став (3) од Законот за контро-

ла на државната помош. 

3. Вкупната финансиска поддршка согласно Пред-

лог - Програмата за финансиска поддршка за производ-

ство на електрична енергија од повластени производи-

тели кои користат премија за 2019 година, од фотона-

понски и ветерни електроцентрали, во износ од 

30.000.000 (триесет милиони) денари се одобрува. 

4. Се задолжува Министерството за економија во 

следните 10 години да подготви извештаи за доделена-

та државна помош во тековната година и истите да ги 

достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата 

во законски предвидениот рок. Во случај мерката за 

поддршка да се одржува и после 10 години од денот на 

влегување во сила на Предлог-Уредбата, се задолжува 

Министерството за економија да достави повторно из-

вестување до Комисијата за заштита на конкуренцијата 

после тој временски период. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 10-6  

23 jaнуари 2019 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1792. 

Врз основа на член 10, 13, 15 и член 18 од Законот 

за контрола на државната помош (,,Службен весник на 

Република Македонија,, бр. 145/2010), како и врз осно-

ва на член 2 и член 3 од Уредбата за начинот и поста-

пката за поднесување на известување за доделување на 

државна помош, како и постапката за вршење надзор 

на постојната државна помош (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија,, бр. 142/2011), а постапувајќи по 

доставеното известување од страна на Министерството 

за труд и социјална политика за промена на постојната 

државна помош заради изменување и дополнување на 

Оперативниот план за активни програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 го-

дина, на конкуренцијата на седницата одржана на 

23.1.2019 година го донесе следното                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Извршените измени и дополнувања на Оператив-

ниот план за активни програми и мерки за вработувања 

и услуги на пазарот на трудот за 2018 година без прет-

ходно известување на Комисијата за заштита на конку-

ренцијата во однос на зголемување на финансиските 

средства и бројот на корисници кај дел од мерките и 

програмите кои веќе се составен дел од Ревидираниот 

оперативен план за активни програми и мерки за вра-

ботување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, 

а кои се:  

- Програма 2. Поддршка за креирање нови работни 
места, мерка 2.1. субвенционирање на плати, при што 
со Ревидираниот оперативен план бројот на корисници 
е зголемен на 871 лица споредено со 570 лица предви-
дени во основниот Оперативен план за кој Комисијата 
за заштита на конкуренцијата донесе решение бр. 10-24 
од 29.3.2018 година, како и зголемување на финансис-
ките средства на износ од 178.005.500 денари спореде-
но со првичниот финансиски износ од 64.964.000 дена-
ри предвидени во основниот оперативен план, 

претставуват промена на постојната шема на по-
мош заради зголемување над 20% на буџетот на постој-
ната шема на помош согласно член 3 став (3) од Уред-
бата  за начинот и постапката за поднесување на извес-
тување за доделување на државна помош, како и по-
спапката за вршење надзор на постојната државна по-
мош  и истите претставуват државна помош согласно 
член 4 став (1) точка 5) од Законот за контрола на 
државната помош, чие доделување е дозволено соглас-
но член 18 став (2)  од Законот за контрола на државна-
та помош под услов таквата помош да се доделува сог-
ласно глава IV од Уредбата за условите и постапката за 
доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 03/14). 

2. Извршените измени и дополнувања на Оператив-
ниот план за активни програми и мерки за вработувања 
и услуги на пазарот на трудот за 2018 година без прет-
ходно известување на Комисијата за заштита на конку-
ренцијата во однос на зголемување на финансиските 
средства и бројот на корисници кај дел од мерките и 
програмите кои веќе се составен дел од Ревидираниот 
оперативен план за активни програми и мерки за вра-
ботување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, 
а кои се:  

-  мерката 2.2 Вработување и раст на правни суб-
јекти, при што со Ревидираниот оперативен план бро-
јот на корисници е зголемен на 367 невработени лица 
споредено со 300 невработени лица предвидени во ос-
новниот оперативен план за кој Комисијата за заштита 
на конкуренцијата донесе Решение бр. 10-24 од 
29.03.2018 година, како и зголемување на финансиски-
те средства во износ од 47.322.000 денари споредено со 
првичниот финансиски износ од 36.862.500 денари 
предвидени во основниот оперативен план  

- Програма 3. Обуки, мерка 3.1 обука на работно 
место за познат работовавач, при што со Ревидираниот 
оперативен план бројот на корисници е зголемен на 
150 невработени лица споредено со 100 невработени 
лица предвидени во основниот оперативен план за кој 
Комисијата за заштита на конкуренцијата донесе Реше-
ние бр. 10-24 од 29.3.2018 година, како и зголемување 
на финансиските средства во износ од 4.500.000 денари 

споредено со првичниот финансиски износ од 
3.000.000 денари предвидени во основниот оперативен 
план 

иако претставуваат промена на постојната шема на 
помош заради зголемување од над 20% на буџетот на 
постојната шема на помош согласно член 3 став (3) од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
известување за доделување на државна помош, како и 
постапката за вршење надзор на постојната државна 
помош, сепак според решението на Комисијата за заш-
тита на конкуренцијата бр. 10-24 од 29.3.2018 година 
се категоризирани како помош од мало значење (de 
minimis) согласно член 4 став (1) точка 4) од Законот за 
контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за 
условите и постапката за доделување на помош од ма-
ло значење (de minimis) и истата не е државна помош 
согласно член 9 од Законот за контрола на државната 
помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de 
minimis) треба да се врши во согласност со  Уредбата 
за условите и постапката за доделување на помош од 
мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија,, бр. 141/2011). 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

   
Уп. бр. 10-7  

23 jануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1793. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по 
Известувањето за планирано доделување на помош  бр. 
10-8 од 18.01.2019 година, согласно Предлог - Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2019 година поднесено од Министерството за еконо-
мија бр. 08-329/1 од 14.01.2019 година, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 
30.1.2019 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 
помош бр. 10-8 од 18.1.2019 година, поднесено од стра-
на на Министерството за економија, како давател на 
државна помош, за планирано доделување на помош 
преку Предлог - Програмата за конкурентност, инова-
ции и претприемништво за 2019 година, утврди дека:    

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2019 година претставува шема 
на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот 
за контрола на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој 
на кластерското здружување од Предлог - Програмата 
за конкурентност, иновации и претприемништво за 
2019 година под наслов Поддршка на проекти од клас-
терските здруженија ,,Кластери за иновативни и меѓу-
народно ориентирани бизниси, во износ од 
7.000.000,00 денари при што Министерството за еконо-
мија надоместува дел од трошоците во висина од 75% 
од проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари поеди-
нечно за секој барател на апликација, направени за сле-
дниве намени: 
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- набавка на специфична опрема или технолошки 
решенија кои ќе се користaт од членките на класте-
рите; 

- соработка на кластерите со универзитетите и/или 
соработка меѓу кластерите; 

- развој на бренд стратегија и развој на брендирани 
производи во рамките на кластерот (географско по-
текло); 

- изработка или реализација на заеднички иноватив-
ни проекти кои се однесуваат на истражување и развој 
на нови или подобрени производи, процеси или услуги; 

- усовршување на кластерите и нивните членки пре-
ку ангажирање консултанти, организирање на специја-
лизирани обуки, работилници, семинари за поттикну-
вање и размена на знаење и 

- трговски и извозно промотивни активности за 
кластерите (организација и учество на бизнис настани 
– саеми, Б2Б средби, трговски и медиумски мисии итн)  

претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува 
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. Доделувањето на по-
мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши 
во согласност со Уредбата за условите и постапката за 
доделување на помош од мало значење (de minimis). 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 10-8  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1794. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по 
Известувањето за планирано доделување на помош  бр. 
10-8 од 18.01.2019 година, согласно Предлог - Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2019 година поднесено од Министерството за еконо-
мија бр. 08-329/1 од 14.01.2019 година, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 
30.1.2019 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-
тување на Известувањето за планирано доделување на 
помош бр. 10-8 од 18.01.2019 година, поднесено од 
страна на Министерството за економија, како давател 
на државна помош, за планирано доделување на помош 
преку Предлог - Програмата за конкурентност, инова-
ции и претприемништво за 2019 година, утврди дека:    

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2019 година претставува шема 
на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот 
за контрола на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област А. Поддршка и развој 
на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство 
од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и 
претприемништво за 2019 година под наслов Мерки за 
развој и поддршка на претприемништвото и занаетчис-
твото во Република Македонија во вкупен износ од 
6.000.000,00 денари која ќе се реализира преку следни-
ве активности: 

1.1Кофинансирање на  проекти на занаетчиските 
комори за развој и промоција на занаетчиството во Ре-
публика Македонија во износ од 1.500.000,00 денари 
при што предмет на мерката е кофинансирање на про-

екти на занаетчиските комори кои се однесуваат на 
развој и промоција на занаетчиството во Република 
Македонија, преку кофинансирање на 75% од трошо-
ците од проект, но не повеќе од 300.000,00 денари по 
апликација и 

1.2 Кофинансирање на проекти за развој и под-
дршка на мали и средни претпријатија и промоција на 
претприемништвото во Република Македонија во из-
нос од 4.500.000,00 денари при што предмет на мерката 
е кофинансирање на проекти на фондации и здружени-
ја на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка 
на мали и средни претпријатија, како и проекти за про-
моција на претприемништвото во Република Македо-
нија, преку надоместување на дел од трошоците во ви-
сина од 75% од проект, но не повеќе од 450.000,00 де-
нари по апликација  

претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува 
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. Доделувањето на по-
мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши 
во согласност со Уредбата за условите и постапката за 
доделување на помош од мало значење (de minimis). 

2. Мерката 2 од дел II, област А. Поддршка и развој 
на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство 
од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и 
претприемништво за 2019 година под наслов Мерки за 
директно субвенционирање на микро, мали и средни 
претпријатија и занаетчии во вкупен износ од 
27.500.000,00 денари која ќе се реализира преку сле-
дниве активности: 

2.1 Финансиска поддршка за микро, мали и средни 
претпријатија во вкупен износ од 21.000.000,00 денари 
при што предмет на мерката е субвенционирање на 
микро, мали и средни претпријатија основани од 
државјани на Република Македонија, кои вработуваат 
над три лица преку субвенционирање на 60% од дока-
жаните трошоци но не повеќе од 300.000,00 денари 
вкупно по апликант, направени за една или за повеќе 
од следните намени:  

- набавка на опрема и алати ;  
- воведување на софтверски решенија (60% од дока-

жаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) ;  
- користење на консултантски услуги за поврзување 

во синџирите на добавувачи, за решавање на тесни 
грла во производниот процес, за подготовка на развој-
ни проекти и подготовка на проектни апликации за ЕУ 
фондовите (60% од докажаните трошоци, но не повеќе 
од 60.000,00 денари); 

2.2 Финансиска поддршка за женско претприем-
ништво во вкупен износ од 2.500.000,00 денари, при 
што предмет на мерката е субвенционирање на прет-
пријатија во сопственост на жени (над 50%) и управу-
вани од жени, државјани на Република Македонија, 
преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци 
но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за сле-
дниве намени: 

- набавка на опрема и алати ; 
- уредување / подобрување на деловниот простор, 
- воведување на софтверски решенија (60% од дока-

жаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и 
2.3 Субвенционирање на трошоци на занаетчии во 

износ од 4.000.000,00 денари при што предмет на мер-
ката е субвенционирање на занаетчии и вршители на 
занаетчиска дејност преку кофинансирање на 60% од 
докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000,00 де-
нари, направени за следните намени:  

- набавка на опрема и алати ; 
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- уредување / подобрување на деловниот простор, 
- воведување на софтверски решенија (60% од дока-

жаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) 
претставува помош од мало значење (de minimis) во 

смисла на член  4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува 
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. Доделувањето на по-
мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши 
во согласност со Уредбата за условите и постапката за 
доделување на помош од мало значење (de minimis). 

3. Мерката 3 од дел II, област А. Поддршка и раз-
вој на микро, мали и средни прептпријатија и занает-
чиство од Предлог-Програмата за конкурентност, ино-
вации и претприемништво за 2019 година под наслов 
Мерки за поддршка на претпријатија за зголемување на 
нивната конкурентност и зголемување на учеството во 
странски пазари која ќе се реализира преку следниве 
активности: 

3.1 Надоместување на дел од трошоците на делов-
ните субјекти за сертификација на системи за квалитет 
според ISO стандарди во вкупен износ од 1.000.000,00 
денари при што предмет на мерката е надомесување на 
дел од трошоците на деловните субјекти за сертифика-
ција на системи за квалитет според ISO стандарди и 
тоа 60% од докажаните трошоци на деловните суб-
јекти, но не повеќе од 100.000,00 денари поединечно за 
секој деловен субјект – барател на средствата претста-
вува државна помош во смисла на член  5 став (1) од  
Законот за контрола на државната помош, која како хо-
ризонтална 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 економија, при што доделувањето 
на истата е дозволено како помош за иновативни сове-
тодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка 
согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контро-
ла на државната помош и член 11 од Уредбата за усло-
вите и постапката за доделување на хоризонтална по-
мош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 
03/14); 

3.2 Финансиска поддршка за сертифицирање на 
ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 2.000.000,00 денари 
при што предмет на мерката е финансиска поддршка за  
сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 60% од дока-
жаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе 
од  200.000,00 денари поединечно за секој деловен суб-
јект - барател на средствата е државна помош на која 
не се применува Законот за контрола на државната по-
мош согласно член 3 став (2) од  истиот бидејќи се до-
делува во  областа на земјоделството и рибарството и 

3.3 Финансиска поддршка за микро, мали и средни 
претпријатија за учество на домашни и меѓународни 
саеми во вкупен износ од 1.500.000,00 денари при што 
предмет на мерката е финансиска поддршка на микро, 
мали и средни претпријатија за учество на домашни, 
регионали и меѓународни саеми преку кофинансирење 
на 60% од докажаните трошоци за закуп на штанд и 
тоа:   

- за учество на домашни саеми (60% од докажаните 
трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари); 

- за учество на регионални саеми – во земјите од За-
паден Балкан (60% од докажаните трошоци но не пове-
ќе од 90.000,00 денари) и 

- за учество на меѓународни саеми (60% од докажа-
ните трошоци, но не повеќе од 120.000,00 денари)  

претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член  4 став (1) точка 4) од Законот за кон-

трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува 
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. Доделувањето на по-
мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши 
во согласност со Уредбата за условите и постапката за 
доделување на помош од мало значење (de minimis). 

4. Мерката 4 од дел II, област А. Поддршка и развој 
на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство 
од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и 
претприемништво за 2019 година под наслов  Мерки за 
поддршка за стручно оспособување на вработените во 
микро, мали и средни претпријатија која ќе се реализи-
ра преку следниве активности: 

4.1 Кофинансирање на дел од трошоците на прет-
пријатија за купување на опрема, инструменти, алат 
кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, 
настава на лица за стекнување на вештини и квалифи-
кации во вкупен износ од 2.400.000,00 денари, при што 
предмет на финансиската поддршка е кофинансирање 
на дел од трошоците на приватни претпријатија акре-
дитирани од страна на Центарот за едукација на воз-
расни за организрање на обуки и настава за дел од тро-
шоците  за купување на опрема, инструменти, алат кои 
ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, нас-
тава на лица за стекнување на вештини и квалифика-
ции и тоа 50% од докажаните средства но не повеќе од 
400.000,00 денари поединечно по апликант претставува 
помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 
4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната 
помош и член  4 од Уредбата за условите и постапката 
за доделување на помош од мало значење (de minimis) 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 
141/2011) и истата не претставува државна помош сог-
ласно член 9 став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош. Доделувањето на помошта од мало значе-
ње (de minimis) треба да се врши во согласност со 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) и 

4.2 Кофинансирање на дел од трошоците за едука-
ција на вработенитe лица во микро, мали и средни 
претпријатија во вкупен износ од 600.000,00 денари, 
при што предмет на мерката е кофинансирање на дел 
од трошоците за едукација на вработените лица во 
микро, мали и средни претпријатија за учество на обу-
ки организирани од верифицирани установи и институ-
ции акредитирани од страна на Центарот за едкукација 
на возрасни, при што со мерката ќе се кофинансираат 
трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци но 
не повеќе од 60.000,00 денари по апликант/претприја-
тие  

претставува државна помош во смисла на член  5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
која како хоризонтална помош  е дозволена како по-
мош за обука согласно член 8 став (2) точка д) од Зако-
нот за контрола на државната помош и член 35 од 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 03/14).  

5. Мерката 5 од дел II, област А. Поддршка и раз-
вој на микро, мали и средни прептпријатија и занает-
чиство од Предлог- Програмата за конкурентност, ино-
вации и претприемништво за 2019 година под наслов 
Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 
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денари, при што предмет на мерката е промовирање на 
оваа програма преку организирање презентации во 
осумте плански региони, не претставува државна по-
мош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 10-8  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1795. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по 
Известувањето за планирано доделување на помош  бр. 
10-8 од 18.01.2019 година, согласно Предлог - Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2019 година поднесено од Министерството за еконо-
мија бр. 08-329/1 од 14.1.2019 година, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 
30.1.2019 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 
помош бр. 10-8 од 18.1.2019 година, поднесено од стра-
на на Министерството за економија, како давател на 
државна помош, за планирано доделување на помош 
преку Предлог - Програмата за конкурентност, инова-
ции и претприемништво за 2019 година, утврди дека: 

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2019 година претставува шема 
на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот 
за контрола на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област  Г. Општествена одго-
ворност од Предлог - Програмата за конкурентност, 
иновации и претприемништво за 2019 година под нас-
лов Поддршка за развивање, одржување и применува-
ње социјално прифатливи практики на деловните суб-
јекти во вкупен износ од 1.200.000,00 денари преку: 

1.1 надоместување на дел од трошоците на делов-
ните субјекти за воведување сертификација на систем 
за општествена одговорност на претпријатието, соглас-
но стандардот ЅА 8000, кој обезбедува етичко управу-
вање при производство на стоки и услуги и бара да се 
гарантираат основните права на работниците, во вку-
пен износ од 830.000,00 денари, при што се надоместу-
ваат 70% од докажаните трошоци на деловните суб-
јекти, но не повеќе од 120.000,00 денари поединечно за 
секој барател на средствата и 

1.2 надоместување на дел од трошоците на делов-
ните субјекти за воведување и сертификација на систем 
за одговорни односи на пазарот, согласно сертифика-
циската марка Фер со потрошувачот, кој обезбедува 
систем за електронско управување со поплаки од пот-
рошувачи и купувачи и спогодбено решавање на проб-
леми и спорови, во вкупен износ од 370.000,00 денари, 
при што се надоместуваат 50% од докажаните трошоци 
на деловните субјекти, но не повеќе од 27.675 денари 
поединечно за секој барател на средствата  

претставува државна помош во 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 по-
мош и како шема на помош во смисла на член 4 став 
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната по-
мош ја доделува Министерството за економија, при 
што доделувањето на истата е дозволено како помош 

за иновативни советодавни услуги и за услуги за ино-
вативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од 
Законот за контрола на државната помош и член 11 од 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 03/14). 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 10-8  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Нумовски, с.р. 

__________ 
1796. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по 
Известувањето за планирано доделување на помош  бр. 
10-8 од 18.01.2019 година, согласно Предлог - Програ-
мата за конкурентност, иновации и претприемништво 
за 2019 година поднесено од Министерството за еконо-
мија бр. 08-329/1 од 14.01.2019 година, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 
30.1.2019 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 
помош бр. 10-8 од 18.01.2019 година, поднесено од 
страна на Министерството за економија, како давател 
на државна помош, за планирано доделување на помош 
преку Предлог - Програмата за конкурентност, инова-
ции и претприемништво за 2019 година, утврди дека:    

Предлог - Програмата за конкурентност, иновации 
и претприемништво за 2019 година претставува шема 
на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот 
за контрола на државната помош. 

1. Мерката 1 од дел II, област  Б. Имплементација 
на индустриската политика од Предлог - Програмата за 
конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 
година под наслов Поддршка за зголемување на конку-
рентноста на деловните субјекти од преработувачката 
индустрија во вкупен износ од 2.500.000,00 денари која 
ќе се реализира преку следниве мерки: 

1.1 Надоместување на дел од трошоците на делов-
ните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на 
производ и развој на пазар во вкупен износ од 
2.500.000,00 денари, при што предмет на мерката е на-
доместување на дел од трошоците на деловните субјек-
ти во износ од 75% од докажаните трошоци на делов-
ните субјекти, но не повеќе од 300.000,00 денари пое-
динечно за секој деловен субјект – барател на средства-
та за следните активности: 

1.1.1 изработка на техничка документација за нов 
производ односно за подобрување на постојниот про-
извод и/или изработка на индустриски дизајн/редизајн 
на производ;  

1.1.2 изработка на идејно решение и/или печатење 
на: нова амбалажа, етикетирање, лого на производ и 
промотивни печатени материјали; 

1.1.3 изработка на студии за истражување на паза-
рот и/или маркетинг стратегија и/или активности за 
развој на бренд; 

1.1.4 изработка на проекти за енергетска ефикас-
ност и/или воведување на стандард за енергетски ме-
наџмент ISO 50001; 

1.1.5 кофинансирање на дел од трошоци на прет-
пријатијата за обезбедување на сертификат за сообраз-
ност на производ; 
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1.1.6 кофинансирање на дел од трошоците за со-
работка меѓу компаниите и универзитетите (користење 
на лабораториите при универзитетите, истражувачките 
центри сл); 

1.1.7 експертска анализа и изработка на техничка-
проектна документација или студија за техничка извод-
ливост за: планирани инвестициски проекти, подготов-
ка на претпријатието за зголемување на енергетската 
ефикасност, воведување на концепт на циркуларна еко-
номија (внатрешен систем за управување со отпад и 
систем за заштита на животната средина, зелена еконо-
мија и сл.) и 

1.1.8 изработка на проектна документација за по-
ставување на фотонапонски панели за производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
претставува државна помош на која не се применува 
Законот за контрола на државната помош согласно 
член 3 став (2) од истиот закон бидејќи таквата помош 
се доделува во областа на земјоделството и рибарство-
то т.е. во соодветната преработувачка индустрија. 

2. Мерката 2 од дел II, област  Б. Имплементација 
на индустриската политика од Предлог - Програмата за 
конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 
година под наслов Кофинансирање за организирање на 
специјализирани обуки – длабински и детални техно-
лошки обуки за преработувачка индустрија во вкупен 
износ од 1.200.000,00 денари, при што предмет на мер-
ката е кофинансирање за организирање обуки за: 

2.1 кофинансирање за организирање на специјали-
зирани обуки – длабински и детални технолошки обу-
ки во следните сектори:  автомобилскa, текстилна, 
прехранбена и металопреработувачка индустрија 

2.2 кофинансирање за организирање на струково 
специјализирани обуки во кожарската и чевларската 
индустрија  

2.3 кофинансирање за организирање на обуки за во-
ведување на концептот на ,,зазеленување - greening of 
manufacturing industries,, во повеќе избрани сектори од 
преработувачката индустрија   

2.4 кофинансирање за организирање обуки за вове-
дување на концептот на циркуларна економија во пре-
работувачката индустрија  

при што Министерството за економија кофинанси-
ра и ги надоместува трошоците во висина од 75% од 
докажаните трошоци за организирање и реализација на 
обуките во сите индустрии освен во прехранбената, 
претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член  4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 141/2011) и истата не претставува 
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош. Доделувањето на по-
мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши 
во согласност со Уредбата за условите и постапката за 
доделување на помош од мало значење (de minimis). 

За кофинансирањето за организирањето на специја-
лизирани обуки во прехранбената индустрија не се 
применува Законот за контрола на државната помош 
согласно член 3 став (2) од истиот закон. 

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-
га извршувањето на решението. 

 
Уп. бр. 10-8  

30 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

1797. 
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот 

за контрола на државната помош (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи 
по Известувањето за планирано доделување на помош 
бр. 10-95 од 27.12.2018 година, согласно Програмата за 
инвестирање во животна средина за 2019 година под-
несено од Министерството за животна средина и прос-
торно планирање бр. 08-6906/1 од 27.12.2018 година, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата 
одржана на 16.1.2019 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при ис-

питување на Известувањето за планирано доделување 
на помош бр. 10-95 од 27.12.2018 година, поднесено од 
страна на Министерството за животна средина и прос-
торно планирање како давател на државната помош, 
утврди дека мерките: 

1.1 Мерката содржана во Член 4 точка 1 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2019 годи-
на под наслов Изработка на техничка документација и 
изградба на канализациони системи и системи за одве-
дување и прочистување  на отпадни води во износ од  
53.000.000,00 денари не претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 
државната помош; 

1.2 Мерката содржана во Член 4 точка 2 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2019 годи-
на под наслов Реализирање на проекти и активности за 
заштита на природата и биолошката разновидност во 
износ од 2.000.000,00 денари не претставува државна 
помош  во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон-
трола на државната помош; 

1.3 Мерката содржана во Член 4 точка 3 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2019 годи-
на под наслов Реализирање на проекти и активности за 
подигање на јавната свест, едукација и обука во облас-
та на животната средина во износ од 8.000.000,00 де-
нари, не претставува државна помош во смисла на член 
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош; 

1.4 Мерката содржана во Член 4 точка 4 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2019 годи-
на под наслов Поттикнување на образовни, истражу-
вачки и развојни студии, програми и проекти за зашти-
та и унапредување на животната средина и природата 
во износ од 4.000.000,00 денари претставува државна 
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон-
трола на државната помош, која како хоризонтална по-
мош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од  Законот 
за контрола на државната помош и како шема на по-
мош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за 
контрола на државната помош ја доделува Министер-
ството за животна средина и просторно планирање, 
при што доделувањето на истата е дозволено како по-
мош за заштита на животната средина согласно член 8 
став (2) точка д) од Законот за контрола на државната 
помош и член 15 и член 22 од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на хоризонтална помош 
(„Службен весник на РМ„ бр. 03/14), само во случаеви-
те кога станува збор за финансирање на студии, прог-
рами, проекти и други слични активности за користење 
на обновливи извори на енергија; 

1.5 Мерката содржана во Член 4 точка 5 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2019 годи-
на под наслов Поддршка на мерки и активности за на-
малување на загадувањето на воздухот во Република 
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Македонија во износ од 10.000.000,00 денари не прет-
ставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од 
Законот за контрола на државната помош; 

1.6 Мерката содржана во Член 4 точка 7 од Програ-
мата за инвестирање во животна средина за 2019 годи-
на под наслов Трошоци за спроведување на програмата 
во износ од 3.000.000,00 денари, не претставува држав-
на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош; 

 
Уп. бр. 10-9  

16 јануари 2019 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 
1798. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-
ва на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола 
на државната помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 145/10), постапувајќи по известување-
то за планирано доделување на државна помош бр. 08-
1688/1 од 11.02.2019 година на Министерството за труд 
и социјална политика, на седницата одржана на 
21.2.2019 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Оперативниот план за активни програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 го-
дина претставува шема на помош согласно член 4 став 
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната по-
мош. 

I. Програми и мерки за вработување 
1. Поддршка за самовработување (претприемниш-

тво) содржана во Оперативниот план за активни прог-
рами и мерки за вработување и услуги на пазарот на 
трудот за 2019 година, со која се планира доделување 
на средства во вкупен износ од 361.568.466 денари, при 
што 351.984.966 денари од буџетот на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија (АВРМ) – Пот-
сметка активни програми и мерки, кон УНДП, 
6.508.500 денари од УНОПС и 3.075.000 денари од 
Фонд за иновации и технолошки развој,  наменета за 
вработување на 1.070 невработени лица евидентирани 
во Агенцијата за вработување на Република Македони-
ја (АВРМ), за целта поддршка за невработените да за-
почнат сопствен бизнис, и која мерка ќе се реализира 
во следните форми: 

- финансиска поддршка од 246.000 до 307.500 дена-
ри или до 615.000 денари (доколку се основа правен 
субјект од два содружника) не претставува државна по-
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро-
ла на државната помош заради фактот што истата нема 
односно не може да има влијание врз конкуренцијата и 
трговијата 

- финансиската поддршка кои правните субјекти ос-
новани преку Програмата за самовработување ќе ја до-
биваат со нивно вклучување во мерката 2.1. Субвенци-
онирање на плати се до исполнување на планираниот 
опфат на корисници за мерката 2.1, претставува држав-
на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 
контрола на државната помош, како хоризонтална по-
мош која се доделува за вработување во смисла на член 
4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државна-
та помош, и истата е помош за вработување на лица 
кои активно бараат работа во форма на субвенции на 
плата согласно член 30 од Уредбата за условите и по-
стапката за доделување на хоризонтална помош 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 

03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. 
Доделувањето на помошта за вработување во форма на 
субвенции на плата треба да се врши во согласност со 
глава IV од Уредбата за условите и постапката за доде-
лување на хоризонтална помош.  

- финансиската поддршка кои правните субјекти ос-
новани преку програмата за самовработување ќе го до-
биваат со нивно вклучување во мерката 2.2. Вработува-
ње и раст на правни субјекти се до исполнување на 
планираниот опфат на корисници за мерката 2.2, прет-
ставува помош од мало значење (de minimis) во смисла 
на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на 
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на помош од мало значење 
(de minimis) и истата не е државна помош согласно 
член 9 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош, при што доделувањето на помошта од мало 
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/11). 

2. Поддршка за креирање нови работни места 
2.1 Субвенционирање на плати содржана во Опера-

тивниот план за активни програми и мерки за вработу-
вање и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, со 
која се планира доделување на средства во вкупен из-
нос од 228.000.000 денари од буџетот на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија (АВРМ) – Пот-
сметка активни програми и мерки, која има за цел под-
дршка за вработување на невработени лица кои потеш-
ко се вклучуваат на пазарот на трудот

1
 , и тоа 1000 нев-

работени лица евидентирани во АВРМ, при што на 
микро, мали и средни фирми, социјални претпријатија 
и граѓански (непрофитни) организации што се занима-
ваат со економска активност при вршење на својата 
дејност, нови претпријатија основани преку Програма-
та за самовработување во 2019 година ќе им се доделу-
ва финансиска поддршка во висина од 19.000 денари 
месечно како субвенција на платата на вработеното ли-
це за следниот период на времетраење на работниот 
однос: 

- од 3 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 
57.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи 
лицето во работен однос во вкупен период на вработу-
вање  од 9 месеци; 

- од 6 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 
114.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи 
лицето во работен однос во вкупен период на вработу-
вање од 18 месеци; 

- од 12 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 
228.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи 
лицето во работен однос во вкупен период на вработу-
вање од 18 месеци (за корисници на гарантирана мини-
мална помош) и 

- од 12 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 
228.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи 
лицето во работен однос во вкупен период на вработу-
вање од 30 месеци. 

                            
 долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, 

со предност на невработени лица над 5 години), млади лица до 29 
години, лица постари од 50 години, лица корисници на гаранти-
ран минимален помош или на паричен надоместок по основ на 
невработеност, лица што биле корисници на Програмата условен 
паричен надоместок за средно образование, лица што имале ста-
тус на деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно 
насилство, лица со попреченост, жени припадници на ромската 
етничка заедница и  на останатите етничките заедници, лица при-
падници на ромската етничка заедница,самохрани родители, ро-
дители на деца со пречки во развојот, родители на 3 и повеќе 
деца, родители на деца на улица, осудени лица по отпуштање од 
казнено поправна установа, бездомни лица, поранешни корисни-
ци на дрога, лица со незавршено средно или пониско образова-
ние. 
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Претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
како хоризонтална помош која се доделува за вработу-
вање во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот 
за контрола на државната помош, и истата е помош за 
вработување на лица кои активно бараат работа во 
форма на субвенции на плата согласно член 30 од 
Уредбата за условите и постапката за доделување на 
хоризонтална помош (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на иста-
та е дозволено. Доделувањето на помошта за вработу-
вање во форма на субвенции на плата треба да се врши 
во согласност со глава IV од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на хоризонтална помош.  

2.2. Вработување и раст на правни субјекти содржа-
на во Оперативниот план за активни програми и мерки 
за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 
година, во вкупен износ од 76.279.000 денари од буџе-
тот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, 
која има за цел поддршка во креирање нови работни 
места во микро, мали и средни претпријатија, социјал-
ни претпријатија, граѓански организации и нови прет-
пријатија основани преку Програмата за самовработу-
вање за 2019 година,  за  вкупно 497 невработени лица 
евидентирани во АВРМ, со предност на млади лица до 
29 години и корисници на гарантирана минимална по-
мош, при што во зависност од возраста и од бројот на 
одобрени вработувања (кој максимално може да биде 
до 5 вработени кај еден работодавач) висината на гран-
тот за имплементација на мерката ќе се реализира на 
следниот начин: 

- грантот за вработување на едно лице на возраст 
над 29 години ќе изнесува 92.000 денари; 

- грантот за вработување на едно лице на возраст до 
29 години ќе изнесува 153.750 денари и 

- грантот за вработување на лица корисници на га-
рантирана минимална помош за вработено едно лице 
ќе изнесува 200.000 денари 

Претставува помош од мало значење (de minimis) 
во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) и истата не е државна помош сог-
ласно член 9 став (1) од Законот за контрола на држав-
ната помош, при што доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/11). 

2.3 Поддршка за вработување на лица со попрече-
ност содржана во Оперативниот план за активни прог-
рами и мерки за вработување и услуги на пазарот на 
трудот за 2019 година, во вкупен износ од 254.000.000 
денари од буџетот на АВРМ – Потсметка на Посебниот 
фонд за инвалидни лица, која има за цел зголемување 
на вработливоста и можностите за вработување на еви-
дентираните невработени лица со попреченост за вкуп-
но 230 невработени лица евидентирани во АВРМ, при 
што висината на финансиските средства ќе се доделува 
согласно Законот за вработување инвалидни лица 
(„Службен весник на РМ„ бр. 44/2000, 16/2004, 
62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 
136/2011, 129/2015, 147/2015, 27/2016) и Правилникот 
за критериумите и начинот на доделување неповратни 
средства од Посебниот фонд (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 156/2008 и 163/2015) на след-
ниот начин: 

- вработување на лица со попреченост на неопреде-
лено време за што се доделуваат 20 просечни нето пла-
ти исплатени во РМ за претходната година пред врабо-
тувањето, односно 40 просечни нето-плати исплатени 
во РМ за претходната година пред вработувањето до-
колку станува збор за слепо лице или за лице со попре-
ченост што се движи со помош на инвалидска количка; 

- адаптација на работното место за што се доделу-
ваат средства во висина до 100.000 денари; 

- набавка на опрема за што се доделуваат средства 
во висина до 200 просечни нето-плати исплатени во 
РМ во претходната година, при што основен критери-
ум за висината на доделените средства е бројот на вра-
ботени лица со попреченост; 

- работен асистент на лице со попреченост кое е 
вклучено во работно оспособување на негово барање 
или на барање на работодавачот; 

- работно оспособување на вработени и невработе-
ни лица со попреченост  

претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош, 
како хоризонтална помош која се доделува за вработу-
вање во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот 
за контрола на државната помош, и истата е помош за 
вработување на инвалидизирани лица согласно член 29 
и член 31 од Уредбата за условите и постапката за доде-
лување на хоризонтална помош (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на 
истата е дозволено. Доделувањето на помошта за вработу-
вање на инвалидизирани лица во форма на субвенции на 
плата и за надоместување на дополнителните трошоци за 
вработување на инвалидизирани лица треба да се врши во 
согласност со глава IV од Уредбата за условите и поста-
пката за доделување на хоризонтална помош.  

3. Обуки 
3.1 Обука на работно место за познат работодавач 

содржана во Оперативниот план за активни програми и 
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 
2019 година, во вкупен износ од 24.124.000 денари, при 
што 22.309.000 денари ќе се доделуват од буџетот на 
АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, 215.000 
денари од Македонска асоцијација на метална електро 
индустрија и 1.600.000 денари од УНОПС која има за 
цел стекнување вештини на невработените лица за из-
вршување на работните задачи во согласност со потре-
бите на работодавачот за вкупно 707 невработени лица 
евидентирани во АВРМ, при што: 

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели 
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклу-
чено осигурување за инвалидност и телесно оштетува-
ње причинето со повреда на работа и професионален 
болест и данок на личен доход за времетраењето на 
обуката до 3 месеци; 

- на работодавачот ќе му биде исплатен еднократен 
износ од 5.000 денари по обучено лице по завршена 
обука, со исклучок за корисници на гарантирана мини-
мална помош за кои ќе биде исплатено 10.000 денари 
по обучено лице по завршена обука, под услов истиот 
да вработи најмалку 50% од лицата вклучени во обука-
та со полно работно време во траење од најмалку 6 ме-
сеци  

претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/11). 
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3.2 Обука за стручни квалификации според барање 
на работодавачите содржана во Оперативниот план за 
активни програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот за 2019 година, во вкупен износ од 
14.961.000 денари, при што 3.907.300 денари ќе се до-
делуват од буџетот на АВРМ – Потсметка активни 
програми и мерки, кон УНДП, 2.077.700 денари од не-
реализирани средства на УНДП за ОП 2018 година, 
3.630.000 денари од УНДП, и 5.346.000 денари од 
Швајцарската агенција за развој и за соработка 
(СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите 
(УНДП), која има за цел обезбедување обука за струч-
ни квалификации според барањата на работодавачите 
(сo oбврcкa работодавачoт да вработува минимум 50% 
од лицата вклучени во обуката со полно работно време 
во траење од најмалку 6 месеци) за вкупно 230 невра-
ботени лица  евидентирани во АВРМ, при што: 

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели 
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклу-
чено осигурување во случај на несреќа на работното 
место и данок на личен  доход за времетраењето на 
обуката од 2 до 4 месеци и 

- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок во 
висина од 30.000 денари за лице на обука  

претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/11). 

3.2 (б) Обука за стручни квалификации според ба-
рање на познат работодавач содржана во Оперативниот 
план за активни програми и мерки за вработување и ус-
луги на пазарот на трудот за 2019 година, во вкупен из-
нос од 8.000.000 денари од Швајцарската Агенција за 
развој и за соработка (СДЦ)/Проект Образование за 
вработување во Македонија  (E4E@mk), која има за 
цел обезбедување обука за стручни квалификации спо-
ред барањата на познат работодавач, за вкупно 255 
невработени лица (евидентирани и не евидентирани во 
АВРМ), при што: 

- спроведувачите на обука/работодавачите ќе до-
бијат надоместок во висина од максимум 30.000 денари 
за лице на обука од Швајцарска агенција за развој и со-
работка (Проект -Образование за вработување во Ма-
кедонија (E4E@mk), во зависност од доставениот и 
усвоен план за обука и буџет  

претставува помош од мало значење (de minimis) во 
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за кон-
трола на државната помош и член 4 од Уредбата за ус-
ловите и постапката за доделување на помош од мало 
значење (de minimis) и истата не претставува државна 
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола 
на државната помош. Доделувањето на помошта од ма-
ло значење (de minimis) треба да се врши во согласност 
со Уредбата за условите и постапката за доделување на 
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник 
на Република Македонија,, бр. 141/11). 

3.3 Обука за побарувани занимања и занаети сод-
ржана во Оперативниот план за активни програми и 
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 

2019 година, во вкупен износ од 33.000.000 денари од 
буџетот на АВРМ-Потсметка активни програми и 
мерки, која има за цел преку обука да се задоволат пот-
ребите од побарувани занимања и занаети, социјални 
услуги, квалификации што водат до ,,зелени работни 
места”, за вкупно 500 невработени лица евидентирани 
во АВРМ, при што: 

-  на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се доде-
ли месечен надоместок во висина од 9.000 денари со 
вклучено осигурување за инвалидност и телесно оште-
тување причинето со повреда на работа и професио-
нална болест и данок на личен доход за времетраењето 
на обуката и 

- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок во 
висина од 30.000 денари по обучено лице  

не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош 
заради фактот што истата нема односно не може да има 
влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

3.3 А Пилот Обуки за побарувани занимања и зана-
ети во Струмичкиот регион содржана во Оперативниот 
план за активни програми и мерки за вработување и ус-
луги на пазарот на трудот за 2019 година, во вкупен из-
нос од 5.700.000 денари од буџетот на АВРМ-Потсмет-
ка активни програми и мерки, која има за цел преку 
обука да се задоволат потребите од побаруваните зани-
мања и занаети согласно изразените потреби на бизнис 
секторот во Струмичкиот регион, за вкупно 100 невра-
ботени лица евидентирани во АВРМ, при што: 

-  на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се доде-
ли месечен надоместок во висина од 9.000 денари со 
вклучено осигурување за инвалидност и телесно оште-
тување причинето со повреда на работа и професио-
нална болест и данок на личен доход за времетраењето 
на обуката и 

- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок во 
висина од 30.000 денари по обучено лице  

не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош 
заради фактот што истата нема односно не може да има 
влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

4. Обуки за развој на дигитални вештини 
4.1 Пилот обуки за побарувани дигитални вештини 

(со кофинансирање)  содржана во Оперативниот план 
за активни програми и мерки за вработување и услуги 
на пазарот на трудот за 2019 година, во вкупен износ 
од 15.470.000 денари, при што 7.540.000 денари од бу-
џетот на АВРМ - Потсметка активни програми и мерки 
и 7.930.000 денари обезбедени од страна на спроведу-
вачите на обука, која има за цел преку обука да се задо-
волат потребите од побаруваните дигитални вештини, 
за вкупно 130 невработени лица евидентирани во 
АВРМ (20 лица со попреченост), при што: 

 - спроведувачите на обука ќе добиваат надоместок 
во висина до 49% од вкупниот износ за обука по обуче-
но лице во времетраење до 6 месеци во зависност од 
видот на обуката, при што за минимум 50% од посети-
телите на обука кои ги исполнуват минималните крите-
риуми за успешно завршување на обуката спроведува-
чот на обуката ќе има обврска да им обезбеди вработу-
вање кај други работотавачи најдоцна 12 месеци по 
завршувањето на обуката, а во спротивно е должен да 
ги врати средствата во износ од 50% за неисполнетите 
обврски (вработување) по лице во рамките на предви-
дените минимум  50% од лицата за кои е потребно да 
обезбеди вработување и 

- 51% од средствата за обука, ќе се обезбедат од 
обезбедувачите на обука  
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не претставува државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош 
заради фактот што истата нема односно не може да има 
влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

4.2 А Обуки за напредни ИТ вештини содржана во 

Оперативниот план за активни програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 го-

дина, во вкупен износ од 16.420.313 денари од буџетот 

на АВРМ - Потсметка активни програми и мерки, која 

има за цел преку обука да се задоволат потребите од 

напредни ИТ вештини, за вкупно 133 невработени мла-

ди лица до 34 години не претставува државна помош 

во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош заради фактот што истата нема од-

носно не може да има влијание врз конкуренцијата и 

трговијата. 

4.2 Б Обука за напредни ИТ вештини (со кофинан-

сирање) содржана во Оперативниот план за активни 

програми и мерки за вработување и услуги на пазарот 

на трудот за 2019 година, во вкупен износ од 7.380.000 

денари, при што 3.616.200 денари од буџетот на 

АВРМ- Потсметка активни програми и мерки и 

3.763.800 денари обезбедени од страна на спроведува-

чите на обука, која има за цел преку обука да се задо-

волат потребите од напредни ИТ вештини, за вкупно 

60 невработени млади лица до 34 години евидентирани 

во АВРМ, при што: 

-  спроведувачите на обука ќе добиваат надоместок 

во висина до 49% од вкупниот износ за обука по обуче-

но лице во времетраење до 5 месеци во зависност од 

видот на обуката, при што за минимум 50% од посети-

телите на обука кои ги исполнуват минималните крите-

риуми за успешно завршување на обуката спроведува-

чот на обуката ќе има обврска да им обезбеди вработу-

вање кај други работотавачи најдоцна 12 месеци по 

завршувањето на обуката, а во спротивно е должен да 

ги врати средствата во износ од 50% за неисполнетите 

обврски (вработување) по лице во рамките на предви-

дените минимум  50% од лицата за кои е потребно да 

обезбеди вработување и 

- 51% од средствата за обука, ќе се обезбедат од 

обезбедувачите на обука  

не претставува државна помош во смисла на член 5 

став (1) од Законот за контрола на државната помош 

заради фактот што истата нема односно не може да има 

влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

4.2 В Воведни обуки за ИТ вештини (on line) сод-

ржана во Оперативниот план за активни програми и 

мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 

2019 година, во вкупен износ од 3.787.687 денари од 

буџетот на АВРМ- Потсметка активни програми и 

мерки, која има за цел преку обука да се задоволат пот-

ребите од основни ИТ вештини, за вкупно 1000 невра-

ботени млади лица евидентирани во АВРМ  

не претставува државна помош во смисла на член 5 

став (1) од Законот за контрола на државната помош 

заради фактот што истата нема односно не може да има 

влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

5. Практиканство содржана во Оперативниот план 

за активни програми и мерки за вработување и услуги 

на пазарот на трудот за 2019 година, во вкупен износ 

од 43.929.000 денари, при што 43.200.000 денари од бу-

џетот на на АВРМ- Потсметка активни програми и 

мерки и 729.000 денари од Швајцарската агенција за 

развој и соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности 

за работа за сите (УНДП), која има за цел стекнување 

практични работни знаења и вештини потребни за из-

вршување работни задачи на одредени работни места, 

за вкупно 1.625 невработени лица до 34 години со ми-

нимум завршено основно образвание, при што: 

-  лицата кои  ќе се вклучат во практиканство ќе им се 

додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со 

вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштету-

вање причинето со повреда на работа и професионална 

болест и данок на личен доход за период до 3 месеци  

не претставува државна помош во смисла на член 5 

став (1) од Законот за контрола на државната помош 

заради фактот што истата нема односно не може да има 

влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

6. Програма за работно ангажирање 

6.1 Општинско – корисна работа содржана во Опе-

ративниот план за активни програми и мерки за врабо-

тување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, 

во вкупен износ од 34.466.850 денари, при што 

26.507.250 денари од буџетот на АВРМ - Потсметка ак-

тивни програми и мерки кон УНДП, 5.400.000 денари 

од буџетот на општините и 2.559.600 денари од 

Швајцарска агенција за развој и за соработка 

(СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите 

(УНДП), која има за цел зголемување на вработливоста 

преку работно ангажирање невработени лица, насочени 

кон обезбедување на социјални и здравствени услуги 

на локално ниво, за вкупно 430 невработени лица еви-

дентирани во АВРМ, при што: 

-  на лицата кои  ќе бидат ангажирани ќе им се до-

дели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со 

вклучени данок на личен доход и осигурување за инва-

лидност и телесно оштетување причинето со повреда 

на работа и професионална болест во период од 6 до 9 

месеци за ангажман од 20 работни часа неделно  

не претставува државна помош во смисла на член 5 

став (1) од Законот за контрола на државната помош 

заради фактот што истата нема односно не може да има 

влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

6.2 Јавни работи содржана во Оперативниот план за 

активни програми и мерки за вработување и услуги на 

пазарот на трудот за 2019 година, во вкупен износ од 

4.400.000 денари, при што 3.520.000 денари од буџетот  

на АВРМ- Потсметка активни програми и мерки и 

880.000 денари од буџетот на општините, која има за 
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цел вклучување на невработени лица со ниски квали-

фикации во проекти од инфраструктура и заштита на 

животната средина на локално ниво, за вкупно 500 нев-

работени лица евидентирани на АВРМ на кои ќе им се 

исплаќа по 400 денари по работно ангажирано лице 

дневно (со вклучен данок на личен доход и осигурува-

ње за инвалидност и телесно оштетување причинето со 

повреда на работа и професионална болест) не претста-

вува државна помош во смисла на член 5 став (1) од За-

конот за контрола на државната помош заради фактот 

што истата нема односно не може да има влијание врз 

конкуренцијата и трговијата. 

II. Услуги за вработување 

Услуги за вработување содржана во Оперативниот 

план за активни програми и мерки за вработување и ус-

луги на пазарот на трудот за 2019 година, кои се плани-

рат да се реализират преку следниве категории: 

- помош при барање работа којa опфаќа подготовка 

на Индивидуален план за вработување, советување за 

вработување, обезбедување информации за состојбите 

и барањата на пазарот на трудот, односно слободните 

работни места, како и информации за активните прог-

рами и мерки за вработување и услугите што ги обезбе-

дува АВРМ; 

- мотивациски обуки којa опфаќа организирање ед-

нодневни групни обуки во центрите за вработување, co 

цел поголема информираност, како и мотивираност за 

вклучување во активните програми и мерки за вработу-

вање; 

- обуки ,,подготовка за вработување и за работа,, 

којa опфаќа спроведување на повеќедневни обуки за 

млади невработени лица до 29 години според програ-

мата „Подготовка за вработување и за работа“ за след-

ните модули: воведен модул, личен развој, вештини за 

барање работа, комуникациски вештини, соодветно од-

несување на работното место, тимска работа и лидер-

ство, безбедност, права и обврски на работа  и финан-

сиски вештини; 

- професионална ориентација и кариерно советува-

ње која опфаќа активности за информирање, групно и 

индивидуално кариерно советување и др., при што нев-

работените лица можат да бидат вклучени во повеќе 

активности во рамките на услугата, во согласност со 

нивните интереси и потреби; 

- активација на невработени Роми во вкупен износ 

од 1.575.000 денари од УНДП (нереализирани средства 

од ОП 2018 година) за 500 лица, насочена кон сите нев-

работени Роми, при што невработените лица ќе имаат 

пристап до тимот на ментори, кои ќе бидат ангажирани 

во локалните заедници; 

- посредување при вработување која опфаќа совету-

вање и помош на работодавачите преку пребарување 

кандидати за слободни работни места од евиденцијата 

на невработени лица на АВРМ, спроведување на пред-

селекција, упатување на невработените лица кај рабо-

тодавачите на интервју за вработување и др; 

- услуги за работодавачи која опфаќа информирање, 

советување и обезбедување можности за користење на 

услугите и активните програми и мерки за вработување 

и други можности за вработување на невработени лица 

што се достапни преку АВРМ, едукација за користење на 

онлајн услугите на АВРМ, информации и совети од об-

ласта на трудовото законодавство, учество во заеднички 

настани како што се форумите за работодавачи и др.; 

- анкета за потреба од вештини на пазарот на тру-

дот во вкупен износ од 228.284 денари од буџетот на 

АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, за 20 

лица, која опфаќа анкетирање на работодавачите од 

приватниот сектор за да се обезбедат информации за 

нивните потреби од нови вработувања во период од 6 

до 12 месеци и 

- Сим-советување и мотивација за корисници на гаран-

тирана минимална помош која опфаќа советување, под-

дршка и мотивација, но и следење на корисникот на гаран-

тирана минимална помош низ процесот на активација  

не претставува државна помош во смисла на член 5 

став (1) од Законот за контрола на државната помош 

заради фактот што истата нема односно не може да има 

влијание врз конкуренцијата и трговијата. 

Гаранција за млади (ГМ) содржана во Оперативни-

от план за активни програми и мерки за вработување и 

услуги на пазарот на трудот за 2019 година, која има за 

цел да им обезбеди на младите лица (15-29) во период 

од четири месеци понуда за вработување, континуира-

но образование и обука односно вклучување во некоја 

од активните програми и мерки за вработување, при 

што планираниот опфат на лица на целата територија 

на РМ е околу 9500 млади лица,  не претставува држав-

на помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за 

контрола на државната помош заради фактот што за 

реализација на ваквите активности во рамките на ГМ 

не се планирани финансиски средства. 

Активација на корисници на гарантирана минимал-

на помош (ГМП) содржана во Оперативниот план за 

активни програми и мерки за вработување и услуги на 

пазарот на трудот за 2019 година која има за цел акти-

вација на 1200 корисници на гарантирана минимална 

помош во активни програми и мерки за вработување 

заради подобрување на нивната вработливост и врабо-

тување, при што истите се обврзани континуирано да 

учествуваат на обуки, од 3 до 12 месеци, заради подоб-

рување на нивните вештини и со тоа да станат покон-

курентни на пазарот на трудот односно заради надми-

нување на бариерите што го оневозможуваат нивното 

учество на пазарот на трудот не претставува државна 
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помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за кон-

трола на државната помош заради фактот што за реали-

зација на ваквите активности не се планирани финан-

сиски средства. 

Се задолжува Министерството за труд и социјална 

политика и другите државни органи надлежни за им-

плементирање на Оперативниот план за активни прог-

рами и мерки за вработување и услуги на пазарот на 

трудот за 2019 година да водат сметка истиот корисник 

на државна помош за иста намена да не добива држав-

на помош од два различни извори поради фактот што 

таквата помош не е дозволена.  

Тужбата за поведување на управен спор не го одла-

га извршувањето на решението. 

 

Уп. бр. 10-22  

21 февруари 2019 година Претседател, 

             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 

__________ 

1799. 

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот 

за контрола на државната помош (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 145/2010), Комисијата за 

заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известува-

њето за планирано доделување на помош и Известува-

њето за дополнителни информации за формата за из-

вестување за регионална помош бр. 10-92 од 21.12.2018 

година поднесено од страна на Владата на Република 

Македонија како давател на државна помош, застапу-

вана од страна на Дирекцијата за технолошки индус-

триски развојни зони, преку директорот Александар 

Младеновски за доделување на планирана регионална 

помош на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО 

Илинден, на седницата одржана на 31.12.2018 година, 

го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-

тување на Известувањето за планирано доделување на 

помош и Известувањето за дополнителни информации 

за формата за известување за регионална помош бр. 10-

92 од 21.12.2018 година поднесено од страна на Владата 

на Република Македонија, како давател на државна по-

мош, застапувана од страна на Дирекцијата за техно-

лошки индустриски развојни зони, преку директорот 

Александар Младеновски за доделување на планирана 

регионална помош на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДО-

НИЈА ДОО Илинден со седиште на адреса ТЕХНО-

ЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА БУНАР-

ЏИК бр.12.1 и 13.1 Скопје 2/ БУНАРЏИК, Илинден, ка-

ко корисник на државната помош, утврди дека мерките:    

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за 
период до 10 години; 

2. Ослободување од плаќање на персонален данок 
на доход  по основ на исплатени плати на вработените 
за период до 10 години; 

3. Ослободување од плаќање на данок на додадена 
вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добра-
та да не се пуштени во слободен промет, односно да не 
се наменети за крајна потрошувачка; 

4. Царински ослободувања и олеснувања; 
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште и 
6. Изземање од обврската за поднесување на га-

ранција како инструмент за обезбедување на царински-
от долг кој настанал или може да настане по утврдува-
њето на царински дозволените активности или употреба 
на добрата за време на вршењето на дејност во зоната  

претставуваат доделување на државна помош преку 
шема на помош предвидена во Законот за технолошко - 
индустриски развојни зони за чие доделување не е пот-
ребно дополнително одобрување од страна на Комиси-
јата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот 
дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата ја одобрила шема-
та за доделување на државна помош на корисниците на 
технолошко – индустриските  развојни зони основани 
од Владата на Република Македонија, регулирана во 
Законот за технолошки – индустриски развојни зони. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испи-
тување на Известувањето за планирано доделување на 
помош и Известувањето за дополнителните информа-
ции за формата за известување за регионална помош 
бр. 10-92 од 21.12.2018 година, поднесено во име на 
Владата на Република Македонија, застапувана од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони преку директорот Александар Младеновски 
за доделување на планирана регионална помош на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МУРАТ 
ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Илинден со 
седиште на адреса ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА БУНАРЏИК бр. 12.1 и 13.1 Скопје 
2/ БУНАРЏИК, Илинден, како корисник на државната 
помош, утврди дека мерките:  

- Помош во висина до 10% од инвестираниот износ 
како оправдани инвестициски трошоци за набавка на 
нови машини  и/или за изградба на зграда во Зоната 
потребни за инвестицискиот проект направени до Да-
тумот на завршување – до 31.12.2022, но не повеќе од 
1.000.000 евра (еден милион) евра во денарска про-
тиввредност и 

- Дополнителна државна помош во висина до 10% 
од инвестираниот износ како оправдани инвестициски 
трошоци потребни за инвестицискиот проект направе-
ни до Датумот на завршување – до 31.12.2022 година,  

претставуваат државна помош во смисла на член 5 
став (1) од Законот за контрола на државната помош. 
Ваквите мерки наменети за реализација на инвестицис-
киот проект за производство на жици и други елек-
тронски и електрични кабли претставуваат регионална 
помош како индивидуална помош согласно член 4 став 
(1) точка 11 од Законот за контрола на државната по-
мош при што доделувањето на истата е дозволено. 

      
Уп. бр. 10-92  

31 декември 2018 година Претседател, 
             Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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