
 

  
 

 

Влада на Република Македонија 

Скопје 

Г-дин Владимир Пешевски, Заменик на претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за економски прашања  

 

Предмет: Мислење по Информацијата за барањата на бизнис заедницата 

 

Врска: Барање на мислење со ваш допис бр. 08-883/1 од 28.01.2010 година 

 

Во врска со предметниот допис примен од страна на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата под бр. 10-74/1 од 29.01.2010 година, Комисијата согласно член 9 од 
Законот за државната помош го доставува следното  

 

М И С Л Е Њ Е 

Комисијата за заштита на конкуренцијата оцени дека Информацијата за барањата на 
бизнис заедницата (во натамошниот текст „Информација„) содржи делови кои се 
однесуваат на државна помош согласно одредбите од Законот за државната помош 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 24/03, 70/06 и 55/07). 

Ова особено се однесува на делот на Информацијата во кој се дадени одговорите на 
барањата на Европската бизнис заедница во Република Македонија, Советот на 
странски инвеститори во Република Македонија, Стопанската комора на Македонија и 
Сојузот на стопански комори и тоа, во следните одговори. 

2) Одобрување на субвенции за извозните компании  

Напоменуваме дека според член 2 став (3) од Законот, помошта за извоз е 
инкомпатибилна со одребите од Законот за државна помош. Програмата за 
подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2009 година е 
нотифицирана до Комисијата за заштита на конкуренцијата и деловите од Програмата 
кои се оценети како државна помош се одобрени од страна на Комисијата. Во тек е 
постапката за оценка по известувањето-нотификацијата за Програмата за 
подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2010 година. 



 

  
 

 
7) Воспоставување на гарантни шеми, да се олесни пристапот до кредити, 
посебно за старт-ап бизнисите и компаниите за кои втор извор на финансирање 
се хипотеките 

Во одговорот на ова прашање наведен е пакетот мерки составен од четири програми 
за директна кредитна поддршка на микро, мали и средни претпријатија како и за 
извозно ориентираните претпријатија кој се реализира преку Македонската банка за 
поддршка на развојот (МБПР). Напоменуваме дека овие мерки досега не се доставени 
на мислење до Комисијата. За изјаснување по истите потребно е надлежните 
институции да ни ги достават во форма на барање на мислење или во форма на 
известување-нотификација. 

9) Намалување на цената на електрична енергија за извозните компании за 
период од 12 месеци 

Во целост се согласуваме со дадениот одговор.  

14) Воведување на стимулативни пакети за центрите за истражување со цел да се 
стимулира создавање на научна основа, која ќе ја поддржува домашната 
индустрија 

При подготовката на деталниот имплементациски плана на Индустриската политика за 
2010 година, потребно е предвидените програми на Министерството за образование и 
наука пред нивната имплементација да се достават во форма на известување-
нотификација до Комисијата. Програмата за претприемништво, конкурентност и 
иновативност на Министерството за економија во претходните години редовно беше 
доставувана до Комисијата во форма на известување-нотификација и за истата 
Комисијата донесуваше одлуки за нејзино одобрување. Очекуваме доставување на 
оваа програма за 2010 година. 

15) Воведување на стимулативни пакети за центрите за старт-ап компаниите како 
и за малите домашни бизниси 

Потребно е надлежните институции пакетот мерки составен од четири програми за 
директна кредитна поддршка на микро, мали и средни претпријатија како и за извозно 
ориентираните претпријатија кој се реализира преку Македонската банка за поддршка 
на развојот (МБПР) да ни ги достават во форма на барање на мислење или во форма 
на известување-нотификација. Програмата за претприемништво, конкурентност и 
иновативност на Министерството за економија во претходните години редовно беше 
доставувана до Комисијата во форма на известување-нотификација и за истата 
Комисијата донесуваше одлуки за нејзино одобрување. Очекуваме доставување на 
оваа програма за 2010 година. 

 

Со почит, 

 

                                                                                                                  Претседател 

                                                                                                      Чедомир Краљевски 


