
 

  
 

 

Министерство за економија 

Скопје 

Г-дин Фатмир Бесими, министер  

 

Предмет: Мислење за Програмата за развој на претприемништвото, 
конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 
година („Службен весник на РМ„ бр. 5/2010) 

Врска: Ваш допис бр. 08-2064/1 од 04.03.2010 година 

 

Во врска со предметниот допис, примен од страна на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата под број 03-145/1 од 04.03.2010 година, Комисијата, согласно член 9 од 
Законот за државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 24/03, 
70/06 и 55/07), го доставува следното 

 

М И С Л Е Њ Е 

 

I.Финансирање кое не претставува државна помош во смисла на Законот за 
државната помош  

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата оцени дека доделувањето на средства за 
активности и проекти преку Министерството за економија под број 1 (Кофинансирање 
на Европскиот информативен и иновативен центар на Македонија (ЕИЦЦМ) – 
Enterprise Europe Network),  број 2 (Обсерваторија за МСП – изготвување на годишен 
извештај за МСП во 2010 година), број 4 (Организирање на регионални форуми за 
МСП), од членот 2 од Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и 
иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 година), во натамошниот 
текст ,,Програма,,  не претставува државна помош поради тоа што не ја нарушува, 

ниту се заканува да ја наруши конкуренцијата во смисла на член 2 став (1) од Законот 
за државната помош. 

 



 

  
 

 
Комисијата смета дека финансирањето на активности и проекти преку Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото, како што е наведено под број 3.3, 3.4, 5.3, 5.4, 6.1 и 
6.3 во членот 2 од Програмата, исто така, не претставува државна помош поради тоа 

што не ја нарушува, ниту се заканува да ја наруши конкуренцијата во смисла на член 2 
став (1) од Законот за државната помош. 

 

II. Финансирање кое претставува државна помош во смисла на Законот за 
државната помош. 

 

Комисијата оценува дека следните облици на финансиска поддршка претставуваат 
државна помош во смисла на Законот за државната помош, бидејќи со неа се 

создаваат поволности за определени претпријатија, производство на одредени стоки 
или давање на одредени услуги, како што е наведено во дефиницијата за државна 
помош во член 3 став (1) од истиот закон: 

3.1 и 3.2: Финансиска поддршка на проекти за организирање на основни обуки за старт-
ап бизниси и за обуки за постојните претприемачи; 

5.1 и 5.2: Финанасиска поддршка на проекти за организирање на обуки за станарите во 
бинис инкубаторите и за консултантски услуги и 

6.2: Финансиска поддршка на организирање на проекти за организирање на обуки за 
промоција на занаетчиството. 

Со оглед на тоа дека вкупниот износ на средства кои се предвидени за оваа намена 
изнесува најмногу 2.954.000 денари, Комисијата оценува дека оваа помош претставува 
компатибилна помош, согласно член 4 став (3) од Законот за државната помош, 
односно во овој случај се работи за  de minimis помош. 

Согласно член 10 став (1) од наведениот закон, Министерството за економија нема 
обврска да ја нотифицира оваа помош до Комисијата за заштита на 
конкуренцијата. 

Поради изработка на регистар на фирми кои имаат добиено de minimis помош, 
Комисијата го задолжува Министерството, по доделувањето на поддршка во 
облик на ваучерски систем на финансирање да достави известување до 
Комисијата со називи на фирмите, нивните даночни броеви и точниот износ кој 
го има добиено секоја поединечна фирма по оваа основа. 

 

Со почит, 

                                                                                                          Претседател 

                                                                                              Чедомир Краљевски 


