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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4020.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО
ХОЛАНДИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Гелдерланд/Gelderland во Кралството Холандија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување
дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
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5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч
само доколку месото од овие видови било подложено на
еден од специфичните третмани B, C или D дадени во
Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи
што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот
и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-2794/3
7 декември 2020 година
Скопје

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

() Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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4021.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО
ШВЕДСКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Јстад/Ystad,
во Кралството Шведска.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Бр. 296 - Стр. 3

Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на
ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-2811/3
7 декември 2020 година
Скопје

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

__________
4022.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот КопривницаКрижевци/Koprivnica-Krizevci, во Република Хрватска.
() Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч
само доколку месото од овие видови било подложено на
еден од специфичните третмани B, C или D дадени во
Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи
што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот
и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
() Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-2812/3
7 декември 2020 година
Скопје

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

__________
4023.
Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5),
член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член
87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93
став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07,
24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ
И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ
СЕРТИФИКАТ
ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ
И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ,
АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО(*)
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура
и производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/19,
78/19, 111/19, 121/19, 189/19, 273/19 и 227/20), Прилогот 6 Делот 10 се заменува со нов Дел 10 кој е даден во
Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02 – 2251/4
10 декември 2020 година
Скопје

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

() Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското
Законодавство.
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
4024.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/10), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 0810140/1 од 31.12.2019 година на Министерството за
труд и социјална политика, на седницата одржана на
22.1.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година претставува шема на помош согласно член 4 став
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.
I. Програми и мерки за вработување
1. Поддршка за самовработување (претприемништво) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2020 година, со која се планира доделување
на средства во вкупен износ од 446.910.588 денари, при
што 279.956.000 денари од буџетот на Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија (АВРСМ) – Потсметка активни програми и мерки за вработување, 115.000.000 денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика кон АВРСМ,
14.996.800 денари од Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија
(АППРСМ), 19.467.788 денари од УНДП (нереализирани средства од ОП 2019 година), 15.990.000 денари од
УНОПС (Програма на Обединтетите нации) кон АВРСМ и 1.500.000 денари од УНОПС кон АППРСМ, наменета за вработување на 1.364 невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република
Северна Македонија (АВРСМ), за целта поддршка за
невработените да започнат сопствен бизнис, и која
мерка ќе се реализира во следните форми:
• финансиска поддршка до 307.500 денари или до
615.000 денари (доколку се основа правен субјект од
два содружника) 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
• финансиската поддршка кои правните субјекти основани преку Програтама за самовработување ќе ја добиваат со нивно вклучување во мерката 2.1. Субвенционирање на плати се до исполнување на планираниот
опфат на корисници за мерката 2.1, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување 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 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 доделување на хоризонтална помош.
• финансиската поддршка кои правните субјекти основани преку програмата за самовработуање ќе го добиваат со нивно вклучување во мерката 2.2. Вработување и раст на правни субјекти се до исполнување на
планираниот опфат на корисници за мерката 2.2, 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) 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 на нови работни места
2.1. Субвенционирање на плати содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, со
која се планира доделување на средства во вкупен износ од 270.408.000 денари, при што 261.288.000 денари
од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми
и мерки за вработување и 9.120.000 денари од IPA II четврти директен грант, која има за цел поддршка за
вработување на невработени лица кои потешко се
вклучуваат на пазарот на трудот1, и тоа 1186 невработени лица евидентирани во АВРСМ (од кои најмалку
80 невработени лица - корисиници на гарантирана минимална помош евидентирани во АВРСМ – финансирано преку IPA II - четврти директен грант), при што
на микро, мали и средни фирми, социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации што се занимаваат со економска активност при вршење на својата дејност, нови претпријатија основани преку Програмата за Самовработување во 2019 година, невработени
лица ќе им се доделува финансиска поддршка во висина од 19.000 денари месечно како субвенција на платата на вработеното лице за следниот период на времетраење на работниот однос:
1

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 гарантирана минимална помош, лица корисници на паричен надоместок
по основ на невработеност, лица што имале статус 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 припадници на ромската
етничка заедница, лица на кои им е решен статусот со лична документација, самохрани родители, родители 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 корисници на дрога, лица со незавршено
средно или пониско образование.
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- од 3 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува
57.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи
лицето во работен однос во вкупен период на вработување 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 вработување 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 вработување од 18 месеци (за корисници на гарантирана минимална помош и Роми) 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 вработување од 30 месеци
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
како хоризонтална помош која се доделува за вработување 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 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 доделување на хоризонтална помош.
2.2. Вработување и раст на правни субјекти содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки
за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020
година, во вкупен износ од 61.062.500 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки
за вработување, која има за цел поддршка во креирање
нови работни места во микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации, за вкупно 394 невработени лица евидентирани во
АВРСМ, со предност на млади лица до 29 години, корисници на гарантирана минимална помош и Роми,
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 грантот 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 гарантирана минимална помош и за невработени лица од
ромска етничка заедница 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 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 држав-
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ната 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).
2.3. Поддршка за вработување на лица со попреченост содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2020 година, во вкупен износ од 286.500.000
денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка на Посебниот фонд за инвалидни лица, која има за цел зголемување на вработливоста и можностите за вработување на
евидентираните невработени лица со попреченост за
вкупно 320 невработени лица евидентирани во АВРСМ, 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 99/2018) и Правилникот за критериумите и начинот на доделување
неповратни средства од Посебниот фонд (,,Службен
весник на Република Македонија,, бр. 156/2008 и
163/2015) на следниот начин:
- вработување на лица со попреченост на неопределено време за што се доделуваат 20 просечни нето плати исплатени во Република Северна Македонија за
претходната година пред вработувањето, односно 40
просечни нето-плати исплатени во Република Северна
Македонија за претходната година пред вработувањето, доколку станува збор за слепо лице или за лице
со попреченост што се движи со помош на инвалидска
количка;
- адаптација на работното место за што се доделуваат средства во висина до 100.000 денари;
- набавка на опрема за што се доделуваат средства
во висина до 200 просечни нето-плати исплатени во Република Северна Македонија во претходната година,
при што основен критериум за висината на доделените
средства е бројот на вработени 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 невработени 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 вработување 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 доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта
за вработување 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 постапката за доделување на хоризонтална помош.
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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
2020 година, во вкупен износ од 13.594.000 денари, при
што 3.816.000 денари ќе се доделуват од буџетот на
АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за вработување, 1.045.000 денари од буџетот на АВРСМ –
Потсметка активни програми и мерки (исплата на заостанати обврски од ОП2019 во 2020 година), 500.000 денари од Швајцарската агенција за развој и соработка
(СДЦ)/Проект Образование за вработување во Македонија (Е4Е@mk) и 3.733.000 денари од IPA II - четврти
директен грант, која има за цел стекнување вештини
на невработените лица за извршување на работните задачи во согласност со потребите на работодавачот за
вкупно 338 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што:
- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување 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, при што дополнителен износ од 10.000 денари
ќе се исплати на работодавачот за секое вработено лице од обучените лица (услов работодавачот да вработи
најмалку 50% од лицата вклучени во обуката со полно
работно време во траење од најмалку 6 месеци)
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) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/11).
3.2 (а) 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 2020 година, во вкупен износ од 5.993.550 денари, при што 5.685.750 денари ќе
се доделуват од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП и 307.800 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 стручни 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 100 невработени лица евидентирани во АВРСМ, при што:
- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено 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 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 претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/11).
3.2 (б) Стручни обуки според барање на работодавачите содржана во Оперативниот план за активни
програми и мерки за вработување и услуги на пазарот
на трудот за 2020 година, во вкупен износ од
10.755.488 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 стручни квалификации и вештини според барањата на работодавачите, за вкупно 380 невработени
лица евидентирани во АВРСМ од ранливите групи2,
при што:
- на лицата кои ќе посетуваат обука за стручни квалификации ќе им биде исплатен месечен надоместок во
висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во
случај на несреќа на работно место и данок на личен
доход за времетраењето на обуката од 2 до 4 месеци
- спроведувачите на обука за стручни квалификации ќе добијат надоместок во висина до 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 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 претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/11).
3.3 Обука за побарувани занимања содржана во
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 39.838.000 денари, при што
13.910.000 денари ќе се доделуваат од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки за вработување, 1.410.000 денари од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки за вработување (исплатена за останатите обврски од ОП2019 во 2020 година), 8.550.000 денари од УНОПС и 15.968.000 денари од IPA II - четврти директен грант, која има за цел
преку обука да се задоволат потребите од побарувани
занимања, социјални услуги, квалификации што водат
до ,,зелени работни места”, за вкупно 694 невработени
лица евидентирани во АВРСМ, при што:
2

Мерката ги опфаќа следните целни групи: млади лица до 29 години, лица со попреченост, припадници од Ромската заедница и
други лица во ризик од социјално исклучување
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- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели
месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална
болест и данок на личен доход за времетраењето на
обуката и
- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок
преку ваучер системот ви висина до 20.000 денари по
обучено лице и дополнителн износ на средства, во зависност од процентот на реализирани вработувања
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.
3.4. Обуки за возачи за Ц и Д категорија содржана
во Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 1.824.000 денари од буџетот
на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки за
вработување, која има за цел зголемување на вработливоста на евидентираните невработени лица преку стекнување вештини согласно побарувањата во сообраќајната струка и искажаните потреби за работна сила во
ова стопанска гранка и нивно вработување, за 50 невработени лица од евиденцијата на АВРСМ, 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. Обуки за напредни ИТ вештини содржана во
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 14.400.000 денари од буџетот
на АВРСМ - Потсметка активни програми и мерки за
вработување, која има за цел да се надградат вештинитие на невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологи заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на
пазарот на трудот, за вкупно 120 невработени млади
лица до 34 години евидентирани во АВРСМ, 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 Обука за напредни ИТ вештини (со кофинансирање) содржана во Оперативниот план за активни
програми и мерки за вработување и услуги на пазарот
на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 9.635.760
од буџетот на АВРСМ - Потсметка активни програми и
мерки за вработување и 10.029.060 денари обезбедени
од страна на спроведувачите/невработените лица, која
има за цел да се надградат вештинитие на невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологи заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот, за
вкупно 180 невработени млади лица до 34 години евидентирани во АВРСМ, при што:
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- спроведувачите на обука ќе добиваат надоместок
во висина до 49% од проценетата пазарна цена за горенаведените видови на обуки, а 51% од средствата ќе
бидат покриени од самиот спроведувач на обуката
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.
4.3. Пилот мерка за обуки за напредни ИТ вештини
(со кофинансирање) за нелиценцирани спроведувачи
на обуки содржана во Оперативниот план за активни
програми и мерки за вработување и услуги на пазарот
на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 3.657.480
денари од буџетот на АВРСМ - Потсметка активни
програми и мерки за вработување и 3.366.000 денари
обезбедени од страна на спроведувачите/невработените
лица, која има за цел да се надградат вештинитие на
невработените млади лица до 34 години во областа на
информациските технологи заради зголемување на
нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот, за вкупно 60 невработени млади лица до
34 години евидентирани во АВРСМ, при што:
- спроведувачите на обука ќе добиваат надоместок
во висина до 49% од проценетата пазарна цена за горенаведените видови на обуки, а 51% од средствата ќе
бидат покриени од самиот спроведувач на обуката
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. Практикантство содржана во Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 45.747.000 денари, при што 40.500.000 денари
од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми
и мерки за вработување, 3.060.000 денари од буџетот
на АВРСМ-Потсметка активни програми и мерки за
вработување (исплатена за останатите обврски од
ОП2019 во 2020 година) и 2.187.000 денари од
Швајцарската Агенција за развој и за соработка
(СДЦ)/Проект Креирање можности за работа за сите
(УНДП), која има за цел стекнување практични работни знаења и вештини потребни за извршување работни
задачи на одредени работни места, за вкупно 1.575 невработени лица до 34 години со минимум завршено основно образование, при што:
- лицата кои ќе се вклучат во практиканство ќе добијат месечен надоместок во висина од 9.000 денари со
вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување 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.
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6. Програма за работно ангажирање

II. Услуги за вработување

6.1. Општинско-корисна работа содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во
вкупен износ од 35.795.250 денари, при што 26.507.250
денари од буџетот на АВРСМ-Потсметка активни
програми и мерки, кон УНДП, 5.400.000 денари буџет
на општините и 3.888.000 денари од Швајцарската
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 на невработени лица, насочени кон обезбедување на социјални и здравствени услуги на локално
ниво, за вкупно 450 невработени лица евидентирани во
АВРСМ, при што:
- на лицата кои ќе бидат ангажирани ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со
вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност 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 2020 година, во вкупен износ
од 4.875.200 денари, при што 3.520.000 денари од буџетот на АВРСМ-Потсметки активни програми и мерки
за вработување, 880.000 денари буџет на општините и
475.200 денари од Швајцарската Агенција за развој и за
соработка (СДЦ)/Проект Креирање можности за работа
за сите (УНДП), која има за цел вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животна средина на локално ниво, за вкупно 550 невработени лица од евиденцијата на АВРСМ на кои ќе им се исплаќа по 400 денари
по работно ангажирано лице дневно (со вклучен данок
на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест) 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.

Услуги за вработување содржана во Оперативниот
план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, кои се планират да се реализират преку следниве категории:
- помош при барање работа којa опфаќа профилирање и 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 програми и мерки за вработување и
услугите што ги обезбедува АВРСМ;
- мотивациски обуки којa опфаќа организирање еднодневни групни обуки во центрите за вработување, co
цел поголема информираност, како и мотивираност за
вклучување во активните програми и мерки за вработување;
- обуки ,,подготовка за вработување и за работа,,
којa опфаќа спроведување на повеќедневни обуки за
млади невработени лица до 29 години според програмата „Подготовка за вработување и за работа“ за следните модули: воведен модул, личен развој, вештини за
барање работа, комуникациски вештини, соодветно однесување на работното место, тимска работа и лидерство, безбедност, права и обврски на работа и финансиски вештини;
- професионална ориентација и кариерно советување која опфаќа активности за информирање, групно и
индивидуално кариерно советување и др., при што невработените лица можат да бидат вклучени во повеќе
активности во рамките на услугата, во согласност со
нивните интереси и потреби;
- активација на невработени Роми и други лица во
ризик од социјално исклучување во вкупен износ од
1.575.000 денари од УНДП (нереализирани средства од
ОП 2019 година) за 500 лица, насочена кон сите невработени Роми и други лица во ризик од социјално исклучување, при што невработените лица ќе имаат пристап до тимот на ментори, кои ќе бидат ангажирани во
локалните заедници
- посредување при вработување која опфаќа советување и помош на работодавачите преку пребарување
кандидати за слободни работни места од евиденцијата
на невработени лица на АВРСМ, спроведување на
предселекција, упатување на невработените лица кај
работодавачите 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 АВРСМ, едукација за користење на онлајн услугите на АВРСМ, информации и совети од областа на трудовото законодавство, учество во
заеднички настани како што се форумите за работодавачи и др.;
- анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во вкупен износ од 180.000 денари од буџетот на
АВРМ – Потсметка активни програми и мерки за вра-

7. Младински додаток (12 месеци) содржана во
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, во вкупен износ од 160.000.000 денари од буџетот на АВРСМ – Потсметка активни програми и мерки,
за вкупно 4.000 лица, 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.

Стр. 48 - Бр. 296

ботување, со ангажирање на 20 невработени 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 гарантирана минимална помош која опфаќа советување,
поддршка и мотивација, но и следење на корисникот на
гарантирана минимална помош низ процесот на активација
не претставуват 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 Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и
услуги на пазарот на трудот за 2020 година, која има за
цел да им обезбеди на младите лица (15-29) во период
од четири месеци по евидентирање во евиденцијата за
невработен лица понуда за вработување, континуирано
образование и обука односно вклучување во некоја од
активните програми и мерки за вработување, при што
планираниот опфат на лица на целата територија на
државата е околу 10.000 млади лица во вкупен износ
од 16.298.000 денари, 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 односно од ваквата активност поволност ќе
имаат невработените лица.
Активација на корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) содржана во Оперативниот план за
активни програми и мерки за вработување и услуги на
пазарот на трудот за 2020 година која има за цел активација на 1200 корисници на гарантирана минимална
помош во активни програми и мерки за вработување
заради подобрување на нивната вработливост и вработување, при што истите се обврзани континуирано да
учествуваат на обуки како и прифаќање на понуда за
вработување, сето ова заради подобрување на нивните
вештини и да станат поконкурентни на пазарот на трудот, не претставува државна помош во смисла на член
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош
заради фактот што за реализација на ваквите активности не се планирани финансиски средства.
Професионална рехабилитација и вклучување на
пазар на труд на лица со попреченост содржана во
Оперативниот план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година која има за цел на лицата со попреченост да им
нуди индивидуализирана поддршка заради нивно целосно вклучување на отворен пазар на труд, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од
Законот за контрола на државната помош заради фактот што за реализација на ваквите активности не се
планирани финансиски средства.
Се задолжува Министерството за труд и социјална
политика и другите државни органи надлежни за имплементирање на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2020 година да водат сметка истиот корисник
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на државна помош за иста намена да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што
таквата помош не е дозволена.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-2
22 јануари 2020 година
Скопје

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

4025.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на
државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош согласно Програмата за развој на туризмот за 2020 година
поднесено од страна на Министерството за економија
бр. 13-497/1 од 16.1.2020 година, на седницата одржана
на 10.2.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 3.000.000 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
2.Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството во вкупен износ од 2.000.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на
член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis) и истата не претставува државна помош
согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Доделувањето на помошта од мало
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/11).
3.Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Уредување на една пештера за туристичка намена во
вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
4.Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Поддршка на активен туризам во вкупен износ од
2.000.000 денари, при што Министерството за економија преку објавување на јавен повик ќе субвенционира 50% од прикажаните трошоци за опрема и алатки но
не повеќе од 150.000 денари за една апликација кон
здруженијата регистрирани за развој на ваков вид на
туризам не претставува државна помош согласно член
5 став (1) од Законот за котрола на државната помош.
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5.Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Субвенции за туристички цели на селски домаќинства
во вкупен износ од 2.500.000 денари, при што финансиската поддршка ќе се доделува во износ од 60% од
докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари
за набавка на опрема и инвентар, како и за уредување
на просторот на селските домаќинства, 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)
и истата не претставува државна помош согласно член
9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на помошта од мало значење (de
minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за
условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/11).
6.Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Проектирање на три идејни решенија за објекти од
Студијата за неискористени објекти во Република Северна Македонија во вкупен износ од 1.000.000 денари
не претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
7.Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Подготовка на ,,Бренд стратегија“ за туризам во вкупен
износ од 4.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
8.Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов Изготвување на водич за рурален туризам во вкупен износ од 500.000 денери не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
9.Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Субвенции за туристички манифестации, проекти и форуми од областа на туризмот во вкупен износ од
3.500.000 денари претставува помош од мало значење
(de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државна помош и член 4 од Уредбата за условите 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 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).
10.Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Еко акција за чистење на туристичките центри низ
државата и Кампања за безбедно патување во вкупен
износ од 2.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
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11.Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Надградба на системот за мобилна апликација ,,Visit
Macedonia” во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за котрола на државната помош.
12.Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на
туризмот во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
13.Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Изготвување на студија за развој на човечките ресурси
од туризмот и угостителството во Република Северна
Македонија во вкупен износ од 500.000 денари не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
14.Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2020 година под наслов
Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-11
10февруари 2020 година
Скопје

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

4026.
Врз основа на член 10 и член 15 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.
10-105 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за
економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-105 од 24.12.2019 година, поднесено од
страна на Министерството за економија, како давател
на државна помош, за планирано доделување на помош
преку Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, утврди дека:
Предлог - Програмата за конкурентност, иновации
и претприемништво за 2020 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 2020 година под наслов Мерки за
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развој и поддршка на претприемништвото и микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од
21.500.000 денари која ќе се реализира преку следниве
активности:
1.1.Финансиска поддршка за микро, мали и средни
претпријатија во вкупен износ од 14.000.000 денари
при што предмет на мерката е субвенционирање на
микро, мали и средни претпријатија кои вработуваат
над три лица преку субвенционирање на 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000 денари вкупно по апликант, направени за набавка на опрема и
алати;
1.2.Финансиска поддршка за подобрување на вредносните синџири во вкупен износ од 1.500.000 денари,
при што предмет на мерката е надоместување на дел од
трошоците на деловните субјекти за инвестиција во опрема и алати наменета за нивните локални добавувачи
со кои ќе им се подобри продуктивноста преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000 денари поединечно за секој апликант;
1.3. Кофинансирање на фаб-лабови во вкупен износ
од 1.500.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на трошоци за компани специјализирани
за научно-истражувачки дејности кои се однесуваат на
воспоставување на Фаб Лабови или т.н. Лаборатории
за фабрикување;
1.4.Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што
предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од
жени, преку кофинансирање на 50% од докажаните
трошоци но не повеќе од 120.000 денари, направени за
следниве намени:
- набавка на опрема и алати;
- уредување / подобрување на деловниот простор,
- воведување на софтверски решенија (50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000 денари) и
1.5.Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на микро, мали и средни претпријатија и промоција на претприемништвото во Република Северна Македонија во износ од 3.000.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на микро, мали и средни претпријатија,
како и проекти за промоција на претприемништвото во
Република Северна Македонија, преку надоместување
на 75% од трошоците за реализација на проектот но не
повеќе од 300.000 денари 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. 141/11) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
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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 2020 година под наслов Мерки за
развој и поддршка на интернационализацијата на
микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од
4.000.000 денари која ќе се реализира преку следниве
активности:
2.1. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет
според ISO стандарди во вкупен износ од 1.500.000 денари при што предмет на мерката е надоместување на
дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и
тоа 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000 денари поединечно за
секој апликант, 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 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 советодавни услуги и за услуги за иновативна 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);
2.2. Финансиска поддршка за сертифицирање на
ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 1.000.000 денари
при што предмет на мерката е финансиска поддршка за
сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе
од 200.000 денари поединечно за секој апликант, е
државна помош на која не се применува Законот за
контрола на државната помош согласно член 3 став (2)
од истиот бидејќи се доделува во областа на земјоделството и рибарството
2.3. Финансиска поддршка на микро, мали и средни
претпријатија за учество на домашни и меѓународни
саеми во вкупен износ од 1.500.000 денари при што
предмет на мерката е финансиска поддршка на микро,
мали и средни претпријатија за учество на домашни и
меѓународни саеми преку кофинансирење на 50% од
докажаните трошоци за закуп на штанд и тоа:
- за учество на домашни саеми (50% од докажаните
трошоци, но не повеќе од 50.000 денари);
- за учество на меѓународни саеми (50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 100.000 денари)
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 141/11) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
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3. Мерката 3 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 2020 година под наслов Мерки за
развој и поддршка на занаетчиството во вкупен износ
од 6.540.000 денари која ќе се реализира преку следниве активности:
3.1. Кофинансирање на проекти на занаетчиските
комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Северна Македонија во износ од 1.740.000 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на
проекти на занаетчиските комори кои се однесуваат на
развој и промоција на занаетчиството во Република Северна Македонија преку надоместување на 75% од трошоците за реализација на проектот, но не повеќе од
250.000 денари по апликант;
3.2. Субвенционирање на трошоци за ангажирање
на чираци во износ од 300.000 денари, при што предмет на мерката е субвенционирање на трошоци за ангажирање на чираци од страна на вршители на занаетчиската дејност преку субвенционирање на 75% од докажаните трошоци исплатени како надоместок за ангажирање на чирак, но не повеќе од 30.000 денари по апликант;
3.3. Субвенционирање на трошоци на занаетчии во
износ од 4.500.000 денари, при што предмет на мерката
е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност преку кофинансирање на 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 180.000 денари, направени за следните намени:
- набавка на опрема и алати
- уредување/подобрување на деловниот простор
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. 141/11) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
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 2020 година под наслов Мерки за
поддршка за стручно оспособување на вработените во
микро, мали и средни претпријатијаво во вкупен износ
од 1.700.000 денари која ќе се реализира преку следниве активности:
4.1 Кофинансирање на дел од трошоците на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат
кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука,
настава на лица за стекнување на вештини и квалификации во вкупен износ од 1.500.000 денари, при што
предмет на мерката е кофинансирање на дел од трошоците на приватни претпријатија акредитирани од страна на Центарот за едукација на возрасни за организирање на обуки и настава за дел од трошоците за купување
на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се
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користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на вештини и квалификации и тоа 50% од докажаните средства но не повеќе од 250.000 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. 141/11) и истата не
претставува државна помош согласно член 9 став (1)
од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба
да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis) и
4.2 Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработенитe лица во микро, мали и средни
претпријатија во вкупен износ од 200.000 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 обуки организирани од верифицирани установи и институции 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 20.000 денари по апликант
претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како хоризонтална помош е дозволена како помош
за обука согласно член 8 став (2) точка д) од Законот 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 развој
на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство
од Предлог- Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2020 година под наслов Студија
за предлог-одржлив модел за услуги за деловен развој
за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ
од 1.000.000 денари, при што предмет на мерката е
спроведување на јавна набавка за изработка на Студија
за предлог-одржлив модел за услуги за деловен развој
на микро, мали и средни претпријатија, не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
Се задолжува Министерството за економија како
надлежна за имплементирање на областа А. Поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020
година да води сметка истиот корисник на државна
помош за иста намена да не добива државна помош
од два различни извори поради фактот што таквата
помош не е дозволена.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-12
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
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4027.
Врз основа на член 10 и член 15 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.
10-106 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за
економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-106 од 24.12.2019 година, поднесено од
страна на Министерството за економија, како давател
на државна помош, за планирано доделување на помош
преку Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година, утврди дека:
Предлог - Програмата за конкурентност, иновации
и претприемништво за 2020 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 2020
година под наслов Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка
индустрија во вкупен износ од 4.500.000 денари која ќе
се реализира преку следниве мерки:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на
производ и развој на пазар во вкупен износ од
4.500.000 денари, при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти
во износ од 75% од докажаните трошоци на деловните
субјекти, но не повеќе од 300.000 денари поединечно
за секој деловен субјект – барател на средствата за
следните активности:
1.1.1 изработка на техничка документација за нов
производ односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн/редизајн
на производ;
1.1.2 изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за
развој на бренд;
1.1.3 набавка, имплементација, сертификација и
обука за стандарди во областа на: хоризонтални стандарди (MKC EN ISO 50001; MKC EN ISO 14001; MKC
EN ISO 45001; MKC EN ISO 31000); хармонизирани и
други стандарди и стандардизациски документи од областа на преработувачката индустрија;
1.1.4 експертска поддршка во развивање/имплементација на проект за оптимизација на производството преку воведување нови бизнис модели со напредни
производни и менаџерски филозофии во насока на
унапредување на продуктивноста и квалитетот и намалување на трошоците (Lean менаџмент, КАИЗЕН итн);

1.1.5 развивање и имплементација на проекти за
дигитална трансформација на претпријатијата од преработувачката индустрија: набавка на дигитални решенија за поддршка на бизнисот и производството (пр.
набавка на систем за Enterprise Resource Planning
(ERP); Customer Relationship Management (CRM), систем за компјутерска безбедност, дигитализација во
производството и сл), веб портал, дигитален маркетинг, развој на дигитална култура и стекнување нови
дигитални вештини;
1.1.6 кофинансирање на дел од трошоците за соработка меѓу компаниите и универзитетите (соработка
и користење на лабораториите при универзитетите, истражувачките центри и сл);
1.1.7 експертска анализа и изработка на техничкапроектна документација или студија за техничка изводливост за: планирани инвестициони проекти, подготовка на претпријатието за зголемување на енергетската
ефикасност, воведување на концепт на циркуларна економија (внатрешен систем за управување со отпад и
систем за заштита на животната средина, зелена економија и сл.) и
1.1.8 изработка на проектна документација за поставување 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 рибарството 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 2020
година под наслов Кофинансирање за организирање на
специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки за преработувачка индустрија во вкупен
износ од 1.200.000 денари, при што предмет на мерката
е кофинансирање за организирање на обуки за:
2.1 кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки 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 воведување на концептот на ,,зазеленување” во повеќе
избрани сектори од преработувачката индустрија и
2.4 кофинансирање за организирање обуки за воведување на концептот на циркуларна економија во преработувачката индустрија
при што Министерството за економија кофинансира и ги надоместува трошоците во висина од 75% од
докажаните трошоци за организација и реализација на
обуките и тоа:
- детален Извештај за реализација на обуките, со
индикатори за успешност врз основа на прашалник
дистрибуиран до учесниците, со број на учесници и
име на компании;
- соодветни докази за реализација на обуките (фактури и сл) и детален извештај за бројот на ученсици и
- името на компаниите – учесници на обуките
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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. 141/11) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
За кофинансирањето за организирањето на специјализирани обуки во прехранбената индустрија не се
применува Законот за контрола на државната помош
согласно член 3 став (2) од истиот закон.
3. Мерката 3 од дел II, област Б. Имплементација
на индустриската политика од Предлог - Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2020
година под наслов Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за акредитирање на лаборатории или проширување на опсегот на акредитација на
постоечките лаборатории за испитување на градежните
производи за пуштање на пазарот квалитетни и безбедни градежни материјали во вкупен износ од 1.500.000
денари, при што предмет на мерката е надоместување
на дел од трошоците на деловните субјекти во висина
од 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од
300.000 денари поединечно за секој деловен субјект –
барател на средствата 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. 141/11) и истата не
претставува државна помош согласно член 9 став (1)
од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба
да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de
minimis).
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-13
22 јануари 2020 година
Скопје

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

4028.
Врз основа на член 10 и член 15 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.
10-107 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за
економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-107 од 24.12.2019 година, поднесено од
страна на Министерството за економија, како давател
на државната помош, за планирано доделување на помош преку Предлог- Програмата за конкурентност,
иновации и претприемништво за 2020 година, утврди
дека:
Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2020 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
2020 година под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија ,,Кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси” во вкупен износ од
5.000.000 денари, при што Министерството за економија надоместува дел од трошоците во висина од 75%
од проект, но не повеќе од 1.000.000 денари поединечно за секој барател по апликација, направени за следниве намени:
- набавка на специфична опрема или технолошки
решенија кои ќе се користaт од членките на кластерите;
- соработка на кластерите со универзитетите и/или
соработка меѓу кластерите;
- развој на бренд стратегија и развој на брендирани
производи во рамките на кластерот (географско потекло);
- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на истражување и развој
на нови или подобрени производи, процеси или услуги;
- усовршување на кластерите и нивните членки преку ангажирање консултанти, организирање на специјализирани обуки, работилници, семинари за поттикнување 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 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. 141/11) и истата не претставува
државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за
контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши
во согласност со Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis).
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-14
22 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за заштита на конкуренцијата
Претседател,
проф.д-р Владимир Наумовски, с.р.
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4029.
Врз основа на член 10 и член 15 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.
10-108 од 24.12.2019 година, согласно Предлог - Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година поднесено од Министерството за
економија бр. 18-6571/1 од 24.12.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.1.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-108 од 24.12.2019 година, поднесено од
страна на Министерството за економија, како давател
на државната помош, за планирано доделување на помош преку Предлог- Програмата за конкурентност,
иновации и претприемништво за 2020 година, утврди
дека:
Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво за 2020 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 одговорност од Предлог - Програмата за конкурентност,
иновации и претприемништво за 2020 година под наслов Поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во вкупен износ од 1.000.000 денари преку:
1.1 надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за воведување и сертификација на систем
за општествена одговорност на претпријатието, согласно
стандардот
ЅА
8000
/
извештајот:
BSCI/SMETA/FAIRWARE, кои обезбедуваат етичко
управување при производство на стоки и услуги и бараат да се гарантираат основните права на работниците, во вкупен износ од 720.000 денари, при што се
надоместуваат 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 120.000 денари поединечно за секој барател на средствата и
1.2 надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за воведување и сертификација на систем
за одговорни односи на пазарот, согласно сертификатот ,,Фер со потрошувачот”, кој обезбедува систем за
електронско управување со поплаки од потрошувачи и
купувачи и спогодбено решавање на проблеми и спорови, во вкупен износ од 280.000 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 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 советодавни ус-

луги и за услуги за иновативна 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 одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-15
22 јануари 2020 година
Скопје

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

4030.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (Службен весник на
Република Македонија” бр. 145/10), Комисијата за
заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-21 од 31.01.2020
година поднесено од страна на Владата на Република
Северна Македонија како давател на државна помош,
застапувана од страна на директорот на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони Александар
Младеновски за доделување на планирана регионална
помош на ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје, на седницата
одржана на 26.2.2020 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-21 од 31.01.2020 година, поднесено во име на
Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош
на Друштвото за производство, трговија и услуги
ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје со седиште на адреса ул.
Македонија бр. 43-1/2, Центар,Скопје, како корисник
на државната помош, утврди дека
(1) Мерката – помош во висина од 10% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци за
набавка на нови машини и за изградба на зграда во Зоната направени до датумот на завршување, но не повеќе од 1.000.000 евра во противвредност во годишни
транши не подоцна од 30 јуни од годината, почнувајќи
од 2021 година, само под услов ако корисникот достави докази до 30 април од годината, за инвестираниот
износ на оправдани инвестициски трошоци за набавка
на нови машини и изградба на зграда во Зоната направени до крајот на претходната година, при што годишните транши ќе бидат во износ од 10% од инвестираните износи како оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и за изградба на зграда во Зоната направени до крајот на претходната година, а државната помош за оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и за изградба на зграда во Зона-
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та реализирани до датумот на завршување не може да
го надмине максималниот износ од 1.000.000 евра во
денарска противвредност претставува државна помош
во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила и претставува регионална помош како
индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и
точка 11 од Законот за контрола на државната помош,
при што доделувањето на истата е дозволено.
Доделувањето на државна помош е дозволено само
под услов ако корисникот на помошта инвестира износ
не помал од 4.000.000 евра во денарска противвредност
како оправдани инвестициски трошоци во Зоната до
датумот на завршување на инвестицијата.
Државната помош ќе биде исплатена само ако корисникот на државната помош ги зголеми своите приходи од работењето и не го намали просечниот број на
вработени во тековната година во споредба со просекот од претходните три календарски години или пократок период почнувајќи од датумот на почеток.
Корисникот на помошта е обврзан да создаде најмалку 40 нови работни места при што ќе вработи најмалку 40 вработени до датумот на завршување. Доколку на датумот на завршување на инвестицијата бројот
на вработени е под 40, корисникот на државната помош ќе треба да ги креира односните дополнителни
вработувања во период од 6 месеци, најмалку до потребниот број од 40.
Доколку не успее да ги реализира вработувањата во
дадениот дополнителен период од 6 месеци, корисникот на помошта ќе треба да плати казна од 2.500 евра
во денарска противвредност за секое непополнето работно место.
Корисникот на државна помош се обврзува да ја
задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицијата. Доколку корисникот не успее да го одржи своето работење,
ќе го врати целокупниот износ на примена државна помош со вклучена каматна стапка пресметана согласно
македонските закони и прописи.
Кумулативната регионална државна помош за инвестицискиот проект ќе биде ограничена на износ не
повисок од 50% од реално направените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување.
Уп бр. 10-21
26февруари 2020 година
Скопје

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

4031.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола
на државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош поднесено од
страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот бр. 10-48 од 2.4.2020 година, на седницата одржана на 23.6.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Средствата доделени од страна на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од
80.000.000 денари од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година (,,Службен весник
на Република Северна Македонија,, бр. 278/19) за субвенционирање на странскиот организиран туристички
промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и
висината на субвенциите (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16) за
остварување на субвенции за туроператори и туристички агенции за престој на странски туристи во Република Северна Македонија, и тоа за:
-престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои
имаат важечко решение за категоризација;
-организиран групен превоз, со посебно закупени
автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото
на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата
на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз,
за време на престојот во Македонија не се вклучени);
-организиран групен превоз на редовни авионски
линии или редовен железнички и автобуски сообраќај
со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица
во група);
-комбинирана тура – организиран групен превоз во
комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и
-кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета
земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при
поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија
претставуваат државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како шема на помош во смисла на член 4 став (1)
точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја
доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-48
23 јуни 2020 година
Скопје

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

4032.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-52 од 30.4.2020 година, поднесено од Развојната
банка на Северна Македонија, Комисијата за заштита
на конкуренцијата на седницата одржана на 5.5.2020
година го донесе следното

Стр. 56 - Бр. 296

15 декември 2020

РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 03-2688/1 (наш бр. 10-52) од 30.04.2020 година, поднесено од страна на Развојната банка на Северна Македонија како давател на државната помош,
утврди дека:
Доделувањето на бескаматни кредити за справување со КОВИД – 19 кризата не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош со оглед на тоа дека претставува помош од мало значење во смисла на член 4 точка 4
од Законот за контрола на државната помош.
Се задолжува Развојната банка на Северна Македонија да води прецизна евиденција согласно член 8 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).
Уп бр. 10-52
5 мај 2020 година
Скопје

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

4033.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-53 од 5.5.2020 година, поднесено од Развојната банка на Северна Македонија, Комисијата за заштита на
конкуренцијата на седницата одржана на 6.5.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 03-2757/1 (наш бр. 10-53) од 05.05.2020 година, поднесено од страна на Развојната банка на Северна Македонија како давател на државната помош,
утврди дека:
Мерката 12 од вториот сет економски мерки на
Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под
наслов Дополнителни бескаматни кредити за фирмите
од нови 8 милиони евра не претставува државна помош
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош со оглед на тоа дека претставува помош од мало значење во смисла на член 4 точка 4 од
Законот за контрола на државната помош.
Се задолжува Развојната банка на Северна Македонија да води прецизна евиденција согласно член 8 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).
Уп бр. 10-53
6 мај 2020 година
Скопје

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

4034.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-54 од 06.05.2020 година, поднесено од Агенцијата за
млади и спорт, согласно Уредбата со законска сила за
финансиска поддршка на спортисти, стручни лица од
областа на спортот и спортска администрација за време
на вонредна состојба, усвоена на седница на Владата
на Република Северна Македонија одржана на
04.04.2019 година и Уредбата со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска
поддршка на спортисти, стручни лица од областа на
спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба, усвоена на седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 07.04.2019 година,
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата
одржана на 11.5.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 08-929/1 (наш бр. 10-54) од 06.05.2020 година, поднесено од страна на Агенцијата за млади и
спорт како давател на државната помош, утврди дека:
Мерката 2 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов
Помош за спортистите претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во
домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка
б) од Законот за контрола на државната помош.
Уп бр. 10-54
11 мај 2020 година
Скопје

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

4035.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-55 од 08.05.2020 година, доставено од Министерството за култура, согласно Уредбата со законска сила
за финансиска поддршка на самостојните уметници за
време на вонредна состојба, усвоена на седница на
Владата на Република Северна Македонија одржана
3.4.2019 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 11.5.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 08-5236/2 (наш бр. 10-55) од 08.05.2020 година, поднесено од страна на Министерството за култура како давател на државната помош, утврди дека:
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Мерката 3 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов
Помош за уметниците не претставува државна помош
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош со оглед на тоа дека претставува помош од мало значење во смисла на член 4 точка 4 од
Законот за контрола на државната помош.
Се задолжува Министерството за култура да води
прецизна евиденција согласно член 8 од Уредбата за
условите и постапката за доделување на помош од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11).
Уп бр. 10-55
11 мај 2020 година
Скопје

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

4036.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-56 од 8.5.2020 година, поднесено од Министерство
за труд и социјална политика, согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време
на вонредна состојба, донесена на седница на Владата
на Република Северна Македонија одржана на 2.4.2020
година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седницата одржана на 14.5.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 08-3133/3 (наш бр. 10-56) од 08.05.2020 година, поднесено од страна на Министерство за труд и
социјална политика како давател на државната помош,
утврди дека:
Мерката Субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време
на вонредна состојба претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во
домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка
б) од Законот за контрола на државната помош.
Уп бр. 10-56
14 мај 2020 година
Скопје

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

4037.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-57 од 8.5.2020 година, согласно вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19
кризата, усвоени на 31.3.2019 година, Комисијата за
заштита на конкуренцијата на седницата одржана на
11.5.2020 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 48-3767/1 (наш бр. 10 – 57) од 8.5.2020 година, поднесено од страна на Владата како давател на
државната помош, утврди дека:
Мерката 1 од вториот сет економски мерки на Владата за справување со КОВИД – 19 кризата под наслов
Финансиска поддршка на правните субјекти од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 претставува
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош и доделувањето на
истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8
став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош.
Уп бр. 10-57
11 мај 2020 година
Скопје

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

4038.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-61 од 3.6.2020 година, поднесено од Министерство
за економија, согласно Предлог Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво Ковид 19, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата
одржана на 22.6.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 18-2710/1 од 02.06.2020 година (Наш бр. 1061 од 03.06.2020 година), поднесено од страна на Министерство за економија, како давател на државната
помош, утврди дека:
Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и
претприемништво КОВИД 19 претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за
контрола на државната помош.
Доделувањето на средствата (субвенциите) наменети за реализација на мерките од Предлог-Програмата
за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 претставува државна помош во смисла на член
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош
и доделувањето на истата е дозволено како помош за
отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за
контрола на државната помош.
Се задолжува Министерството за економија да води
сметка истиот корисник на државна помош за иста намена/мерка да не добива државна помош од две различни извори – од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година за која Комисијата за заштита на конкуренцијата има донесено ре-
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шенија и тоа: Решение бр. 10-12 од 22.01.2020 година
област А (Поддршка и развој на микро, мали и средни
претпријатија и занаетчиство); Решение бр. 10-13 од
22.01.2020 година област Б (Имплементација на индустриска политика) и Решение бр. 10-14 од 22.01.2020 година област В (Поддршка и развој на кластерското
здружување) од 22.01.2020 година и од Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 или пак од друга креирана мерка на
Владата на Република Северна Македонија која е слична со некоја од мерките предвидени во Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 - поради фактот што таквата помош не
е дозволена.
Се задолжува Министерството за економија да подготви извештаи за доделената државна помош во тековната година врз основа на Предлог-Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД
19 и истите да ги достави до Комисијата за заштита на
конкуренцијата во законски предвидениот рок.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-61
22 јуни 2020 година
Скопје

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

4039.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за
контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-63
од 12.06.2020 година, поднесено од Фондот за иновации и
технолошки развој, согласно Правилникот за инструмент
за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки
развој за надминување на последиците од Ковид-19, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.6.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 02-756/5 (наш бр. 10 – 63) од 12.06.2020 година, поднесено од страна на Владата како давател на
државната помош, утврди дека:
Правилникот за инструмент за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од Ковид-19 претставува шема на
помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за
контрола на државната помош.
Доделувањето на средствата наменети за реализација на шемата на помош претставува државна помош
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош и доделувањето на истата е дозволено како помош за отстранување на потешкотиите во
домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка
б) од Законот за контрола на државната помош.
Се задолжува Фондот за иновации и технолошки
развој да води сметка истиот корисник на државна помош за иста намена/мерка да не добива државна помош
од две различни извори, поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Се задолжува Фондот за иновации и технолошки
развој да подготви извештаи за доделената државна помош во тековната година врз основа на Предлог-Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво КОВИД 19 и истите да ги достави до Комисијата за
заштита на конкуренцијата во законски предвидениот
рок.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-63
22 јуни 2020 година
Скопје

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

4040.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (,,Службен весник на
Република Македонија,, бр. 145/10), а постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош бр.
10-65 од 15.6.2020 година, поднесено од Министерство
за економија, согласно Уредбата со законска сила за
финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19
периодот, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седницата одржана на 22.6.2020 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош бр. 18-2813/1 од 12.06.2020 година (Наш бр. 1065 од 15.06.2020 година), поднесено од страна на Министерство за економија, како давател на државната
помош, утврди дека:
Уредбата со законска сила за финансиска поддршка
за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19 периодот претставува
шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на финансиската поддршка на основа на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните
субјекти во текот на пост КОВИД 19 периодот претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош и доделувањето
на истата е дозволено како помош за отстранување на
потешкотиите во домашното стопанство согласно член
8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната
помош.
Се задолжува Министерството за економија да води
сметка истиот корисник на државна помош за иста намена/мерка да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што таквата помош не е
дозволена.
Се задолжува Министерството за економија да подготви извештај за доделената државна помош во тековната година врз основа на Уредбата со законска сила за
финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот на пост КОВИД 19
периодот и истиот да го достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.
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Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп бр. 10-65
22 јуни 2020 година
Скопје

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

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“
4041.
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот
за Академија за судии и јавни обвинители („Службен
весник на РМ“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015
163/2018 и „Службен весник на РСМ“), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 25 ноември 2020 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА
Член 1
Во Правилникот за почетна обука ( „Службен весник на РМ“ бр. 19/2017, 88/2017, 11/2018 и 34/2018 и
„Службен весник на РСМ“ бр. 193/2020), во член 14
став 2 алинеја 3, по зборовите „тематски целини“ се додаваат зборовите „преку контролни тестови;“.
Член 2
Во член 17 став 2 се менува и гласи „Се смета дека
слушателот кој на тестовите од сите три модули, вклучително и бодовите за есеи, домашни работи и контролни тестови добил збирно помалку од 21 бод, не ја
завршил успешно теоретската настава“.
Член 3
Во членот 19 став 6 по зборовите „ Полагањето на
тестот трае “ бројот „360“ се менува со бројот „120“.
Член 4
Во член 22 став 13 се менува и гласи „Се смета дека
слушателот кој на тестовите за проверка на знаењето
од сите три модули, добил збирно помалку од 19 бодa,
не ја завршил успешно теоретската настава. “
Член 5
Во член 23 ставот 3 се менува и гласи „ За селектирани предмети/целини, во текот на теоретската настава
на учесниците им се задава по една писмена работа
што се оценува од 0 до 2 бодови за секој есеј и се изразува во броеви до втората децимала. “
Во став 4 бројот „-0.1“ бод се менува со бројот „-1“
бод.
Ставот 6 се менува и гласи „Конечните бодови што
ги освоил секој учесник според овој критериум ги
пресметува стручната служба на Академијата на крајот
на секој модул, на начин што се пресметува една аритметичка средна вредност од сите освоени бодови по се-

кој одделен предмет изразени во броеви до втора децимала, а конечната оцена по сите модули на крајот на
теоретската настава со аритметичка средина од модулите и се изразува во броеви до втората децимала.“
Член 6
Во членот 24, став 1, бројот „3“ се менува со бројот
„4“.
Ставот 3 се менува и гласи „ За селектирани предмети/целини, во текот на теоретската настава на учесниците им се задава по една домашна работа што се
оценува од 0 до 1 бод за секоја домашна работа и се изразува во броеви до втората децимала. “
Во став 4 бројот „-0.1“ се менува со бројот „-0.5“.
Ставот 6 се менува и гласи „ Конечните бодови што
ги освоил секој учесник според овој критериум ги
пресметува стручната служба на Академијата на крајот
на секој модул, на начин што се пресметува една аритметичка средна вредност од сите освоени бодови по секој одделен предмет изразени во броеви до втора децимала, а конечната оцена по сите модули на крајот на
теоретската настава со аритметичка средина од модулите и се изразува во броеви до втората децимала.“
Член 7
По членот 24 се додва нов член 24-а кој гласи:
Контролни тестови
Член 24-а
(1) Контролните тестови се оценуваат преку реализација на активностите предвидени во член 14 став 2
алинеја 3 од овој правилник.
(2) Контролните тестови се реализираат за време на
часовите.
(3) За селектирани предмети/целини, во текот на теоретската настава на учесниците им се задава по еден
контролен тест што се оценува од 0 до 2 бодови за секој тест и се изразува во броеви до втората децимала.
(4) Неодговарањето на контролните тестови се бодува со -1 бод.
(5) Конечните бодови што ги освоил секој учесник
според овој критериум ги пресметува стручната служба на Академијата на крајот на секој модул, на начин
што се пресметува една аритметичка средна вредност
од сите освоени бодови по секој одделен предмет изразени во броеви до втора децимала, а конечната оцена
по сите модули на крајот на теоретската настава со
аритметичка средина од модулите и се изразува во броеви до втората децимала.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила на денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на интернет страницата на
Академијата.
Бр.02-331/14
25 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Лазар Нанев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4042.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95,
33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09,
97/10, 11/12, 145/12, 170/13,139/14 и 147/15 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19),
Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2020 година, во однос на месец октомври 2020 година, е на исто ниво.
2. Исплатата на платите за месец ноември 2020 година, во однос на месец октомври 2020 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на
платите во Република Северна Македонија, ја вршат на
нивото на правото утврдено за претходниот месец.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
4043.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 31/20), Државниот завод за
статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Северна
Македонија во периодот јануари-ноември 2020 година,
во однос на просечните цените на мало во 2019 година,
изнесува 0.3%.

Министер,
Јагода Шахпаска, с.р.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.
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contact@slvesnik.com.mk
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