
11.06.2008 година 

Мислење бр. 10-196/4 

 

ДО 

Министерство за транспорт и врски 

Скопје 

Г-дин Миле Јанакиески, министер 

Предмет: Мислење по однос на Одлуката на Влада на Република Македонија, 
за одобрување на средства за исплата на отпремнина за вработените во 
Македонската радиотелевизија Скопје согласно активностите предвидени во 
Санационата програма одобрена од Владата на Република Македонија бр.19-
1837/1 од 24.03.2008 година и Одлуката на Владата на Република Македонија 
за одобрување на средства на Македонската радио-телевизија бр. 19-2492/1 
од 24.04.2008 година 

Врска: Ваш допис бр.05-5361 од 15.04.2008 и 05-6542 од 22.05.2008 година 

 

Во врска со Одлуката за одобрување на средства на Македонската 
радиотелевизија Скопје (во натамошниот текст „МРТВ„), Комисијата, согласно 
член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република 
Македонија„ бр.04/05, 70/06 и 22/07), член 5 и член 9 од Законот за државна 
помош („Службен весник на Република Македонија„ бр.24/03, 70/06 и 55/07), (во 
натамошниот текст „Закон„) и член 30, 31 и 32 од Уредбата за условите и 
постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 157/07), (во натамошниот текст „Уредба„) го доставува 
следното свое 

МИСЛЕЊЕ 

Доставената Одлука за одобрување на средства на МРТВ, донесена на 
седница на Влада одржана на 24.03.2008, предвидува трансфер на 40.000.000,00 
денари за исплата на отпремнини за вработените на МРТВ. 

Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 19-2492/1 од 24.04.2008 
година, доставена со дописот бр. 05-6542 од 22.05.2008 година, предвидува 
одобрување на средства во висина од 33.000.000,00 денари за исплата на 
создадени обврски на МРТВ. 

Имајќи го во предвид член 5 од Законот и член 30 од Уредбата сметаме 
дека двете наведени одлуки предвидуваат доделување на средства на 
претпријатие кое врши дејност од јавен интерес.  

Согласно член 31 од Уредбата, компензацијата доделена на претпријатија 
за вршење на дејности од јавен интерес, во висина помала од 15 милиони евра 



годишно, е компатибилна со правилата за државна помош и за истата не треба 
претходно да се поднесе извештај до Комисијата за заштита на конкуренцијата.  

Укажуваме дека, во согласност со член 30 став(1) од Уредбата, МРТВ може 
да прима државна помош за покривање на сите трошоци кои ќе се појават, 
вклучувајќи и разумна добивка при вршењето на дејностите од јавен интерес, кои 
се со закон дефинирани или доделени од страна на давателот на државна помош. 
Истовремено, давателот мора да обезбеди дека при доделувањето на државната 
помош не постои прекумерна компензација. 

Во согласност со член 32 став(2) од Уредбата, доколку МРТВ, како 
претпријатие кое ја ја прима компензацијата, покрај вршењето на дејности од 
јавен  интерес врши и други дејности, потребно е да поседува посебни сметки за 
различните дејности, со што евентуалната прекумерна компензација може да 
биде проверена. 

Заради горенаведеното, Комисијата оценува дека државната помош 
доделена согласно двете предметни одлуки е компатибилна со правилата за 
државна помош и за истата не треба претходно да се поднесе извештај до 
Комисијата. 

 

Со почит,      

 

 

                   Претседател
              Чедомир Краљевски 

  


