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Бр: 10-99 

Скопје: 26.12.2019  

 

 

Врз основа на член 10 и член 15 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. 10-99 од 16.12.2019 година поднесено од страна на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош 

за втор инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ 

Македонија ДООЕЛ Охрид, на седницата одржана на 26.12.2019 година го донесе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за 

планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за 

формата за известување за регионална помош бр. 10-99 од 16.12.2019, поднесено во име 

на Владата на Република Северна Македонија како давател на државната помош, од 

страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни, за доделување на 

планирана регионална помош на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, утврди дека 

мерките за реализација на вториот инвестициски проект: 

- (1) државна помош доделена во четири транши во висина од 10% од износот 

на оправданите инвестициски трошоци, реализирани до 31.12.2022 година или 

до претходен датум на кој корисникот на помошта ќе го извести по писмен пат 

давателот на помошта дека го реализирал вториот инвестициски проект, но не 

повеќе од 1.000.000 евра годишно во денарска противвредност за секои 

инвестирани најмалку 10.000.000 евра во денарска противвредност оправдани 

инвестициски трошоци, која ќе биде исплаќанa во годишни транши; 

- (2) дополнителна државна помош доделена во четири транши во износ од 

10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до 

31.12.2022 година или до претходен датум на кој корисникот на помошта ќе го 

извести по писмен пат давателот на помошта дека го реализирал вториот 

инвестициски проект, но не повеќе од 1.000.000 евра годишно во денарска 

противвредност, која ќе биде исплаќана во годишни транши, по исполнување на 

посебните услови од страна на корисникот на државната помош во врска со 

бројот на вработените да e повисок од просечниот број на вработени во 

претходните три години и зголемување на приходите од дејноста за најмалку 5% 

во споредба со просечните годишни приходи од дејност во претходните 3 

години; 

- (3) државна помош за создавање на нови работни места, за нововработените 

кои се вработени на неопределено време со полно работно време и со основна  
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нето месечна плата од најмалку 18.600 денари за 350 нововработени, при што 

државната помош за креирање на првите 300 работни места  ќе изнесува 2.000 

евра во денарска противвредност за едно работно место, а за дополнителните  50 

нови работни места ќе изнесува  3.000 евра во денарска противвредност за едно 

работно место; 

- (4) плаќање на износот на персоналниот данок на доход по основ на 

исплатени плати на нововработените, во период од 10 години, почнувајќи од 1 

јануари 2019 година;  

- (5) плаќање на износот на данокот на добивка, во период од 10 години, 

почнувајќи од првата наредна година по годината во која ќе се потпише 

договорот за доделување на државна помош  

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на 

државната помош. Ваквите мерки се наменети за инвестирање во материјални и 

нематеријални средства поврзани со проширување на капацитетот за производство на 

фабриката во индустриската зона ,,Косел'' и таквата помош 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 вкупен износ од најмалку 15.000.000 евра во денарска 

противвредност како оправдани инвестициски трошоци до 31.12.2022 година или 

до претходен датум на кој корисникот на државната помош ќе го извести по 

писмен пат давателот на државната помош дека го реализирал инвестицискиот 

проект. 

Корисникот на помошта е обврзан да го задржи вкупниот број на вработени за кои 

добил државна помош во период од пет години сметано од датумот на завршување 

на инвестицијата, односно од 31.12.2022 година или од претходен датум на кој 

корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на 

државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект. 

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период 

од најмалку пет години сметано од 31.12.2022 година или од претходен датум на 

кој корисникот на државната помош ќе го извести по писмен пат давателот на 

државната помош дека го реализирал инвестицискиот проект. Доколку 

корисникот не ја одржи инвестицијата за наведениот период, ќе го врати вкупниот 

износ на примената државна помош со вклучена каматна стапка во согласност со 

законите и прописите на Република Македонија. 

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со 

Договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани 

инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицијата 

за износ до 50.000.000 евра во денарска противвредност. Доколку оправданите 

инвестициски трошоци изнесуваат над 50.000.000 евра во денарска 

противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 

50.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна 

помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема 

од 25% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци. Доколку 

оправданите инвестициски трошоци изнесуваат над 100.000.000 евра во денарска 
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противвредност, за делот од износот на оправдани инвестициски трошоци над 

100.000.000 евра во денарска противвредност кумулативната регионална државна 

помош која е предвидена да се исплатува со Договорот не може да биде поголема 

од 17% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци. 

 

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно 

дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за 

контрола на државната помош. 

Секој давател на државната помош (дефиниран во член 6 став (1) од Законот за 

контрола на државната помош) е должен, според член 13 став (1) од Законот за 

контрола на државната помош, до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави 

известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна 

помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на 

помош. 

Постапувајќи во согласност со обврската за известување, во име на Владата на 

Република Северна Македонија како давател на државна помош, Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони до Комисијата за заштита на конкуренцијата 

достави Известување за планирано доделување на помош како и Известување за 

дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-99 

од 16.12.2019 година (во понатамошен текст: Известувања), Предлог договор - 

непотпишан за доделување на државна помош (во понатамошен текст: Предлог 

договор), Писмо за намери и Деловниот план за втор инвестициски проект на корисник 

во индустриската зона „Косел“  КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид. 

Со оглед на фактот дека поднесените Известувања ги содржат потребните податоци за 

оценка на помошта согласно член 14 став (1)  од Законот за контрола на државната 

помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10) како ден на прием на 

уредно известување се смета 16.12.2019 година. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошен текст: КЗК) во законски 

предвидениот рок ги испита доставените Известувања и Предлог договорот за 

доделување на државна помош и ја утврди следната фактичка состојба: 

- Давател на државна помош е: Владата на Република Северна Македонија 

застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони 

- Корисник на државната помош е: КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид со 

седиште на ул. Населено место без уличен систем,  Косел, Охрид 
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За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош 

претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин 

четирите следни критериуми: 

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства; 

- Да биде селективна; 

- Да претставува економска поволност за примателот и 

- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

Оттука, при испитување на меркитe содржани во доставените известувања, КЗК ги 

анализираше од аспект на тоа дали истите ги исполнуват горенаведените четири 

кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека: 

Мерката (1) - државна помош доделена во четири транши во висина од 10% од 

износот на оправданите инвестициски трошоци, реализирани до датумот на 

завршување на инвестицискиот проект (31.12.2022 година), но не повеќе од 1.000.000 

евра годишно во денарска противвредност за секои инвестирани најмалку 10.000.000 

евра оправдани инвестициски трошоци, во смисла на член 5 од Законот за контрола на 

државната помош е државна помош заради фактот што истата ги исполнува следните 

кумулативни услови:  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид; 

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за 

едно конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид. Cо 

доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај 

– КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, се ставаат во понезавидна положба 

другите преостанати претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар; 

- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на 

конкретно претпријатие на инвестирање во материјални и нематеријални 

средства поврзано со проширување на капацитетот за производство на 

фабриката  во индустриската зона ,,Косел'';  

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

бидејќи му се овозможува економска предност на конкретното претпријатие – 

КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид на инвестирање во материјални и 

нематеријални средства поврзано со проширување на капацитетот за 

производство, што не е случај со другите конкуренти 

КЗК освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто 

така утврди дека истата претставува регионална помош согласно член 4 став (1) точка 

11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи е во согласност со целите на 

регионалната политика на Република Македонија и со истата се поддржува 

продуктивна почетна инвестиција или отварање работни места, поврзани со 

инвестицијата.   

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, 
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бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, ниту 

државна помош доделена врз основа на шема на помош, а со обврска за дополнително 

одобрување од страна на КЗК. 

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали 

доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и 

постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.109/13). 

Во Предлог договорот (член 5) е наведено дека оваа помош ќе се плаќа во четири 

транши во максимален износ од 1.000.000 евра во денарска противвредност на секоја 

транша под услов корисникот на помошта инвестира најмалку 10.000.000 евра во 

денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци во зоната за 

реализација на вториот проект, при што за четирите транши помошта би изнесувала 

4.000.000 евра во денарска противвредност при вкупна инвестиција на корисникот од 

40.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци. 

Во случај оправданите инвестициски трошоци направени од страна на корисникот на 

помошта се помалку од 40.500.000 евра во денарска противвредност, вкупниот износ на 

државната помош ќе биде пропорционално намален. Ако истите се повисоки од 

40.500.000 евра во денарска противвредност, во тој случај максималниот износ на 

државната помош не може да го надмине износот од 10% од реализираните оправдани 

инвестициски трошоци до датумот на завршување (31.12.2022) но најмногу 5.000.000 

евра во денарска противвредност. 

Доколку корисникот на помошта до датумот на завршување (31.12.2022) не го исполни 

условот за инвестирање како оправдани инвестициски трошоци најмалку 15.000.000 

евра, тогаш истиот треба да го врати делот од државната помош добиен согласно оваа 

мерка односно согласно член 5 од Договорот. 

 

Мерката (2) - дополнителна државна помош доделена во четири транши (член 6 од 

Предлог договорот) во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски 

трошоци реализирани до датумот на завршување но не повеќе од 1.000.000 евра 

годишно во денарска противвредност која ќе биде исплаќана по исполнување на 

посебните услови од втората страна во Предлог договорот во врска со бројот на 

вработените кој треба да биде повисок од просечниот број на вработени во претходните 

3 години и зголемување на приходите од дејноста за најмалку 5% (пет проценти) во 

споредба со просечните годишни приходи од дејност во претходните 3 години, 

претставува државна помош согласно член 5 од Законот за контрола на државната 

помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид; 

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за 

едно конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид. Cо 

доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај 

– КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, се ставаат во понезавидна положба 

другите преостанати претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар; 
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- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на 

конкретно претпријатие во случај ако кај истата бројот на вработените e повисок 

од просечниот број на вработени во претходните 3 години и зголемување на 

приходите од дејноста  e повисок за најмалку 5% во споредба со просечните 

годишни приходи од дејност во претходните 3 години;  

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

бидејќи му се овозможува економска предност на конкретното претпријатие – 

КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид во случај ако кај истата бројот на 

вработените e повисок од просечниот број на вработени во претходните 3 години 

и зголемување на приходите од дејноста  e повисок за најмалку 5% во споредба 

со просечните годишни приходи од дејност во претходните 3 години. 

КЗК освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто 

така утврди дека истата претставува регионална помош согласно член 4 став (1) точка 

11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи е во согласност со целите на 

регионалната политика на Република Македонија и со истата се подржува  продуктивна 

почетна инвестиција или отварање работни места, поврзани со инвестицијата.   

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, 

бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, ниту 

државна помош доделена врз основа на шема на помош, а со обврска за дополнително 

одобрување од страна на КЗК. 

 

Мерката (3) - државна помош за создавање на нови работни места, за 

нововработените кои се вработени на неопределено време со полно работно време и со 

основна  нето месечна плата од најмалку 18.600 денари, за 350 нововработени, при што 

државната помош за креирање на првите 300 работни места  ќе изнесува 2.000 евра во 

денарска противвредност за едно работно место, а за дополнителните  50 нови работни 

места ќе изнесува 3.000 евра во денарска противвредност за едно работно место, 

претставува државна помош согласно член 5 од Законот за контрола на државната 

помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид; 

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за 

едно конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид. 

Cелективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на 

државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – КОСТАЛ 

Македонија  ДООЕЛ Охрид, се ставаат во понезавидна положба другите 

преостанати претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар;    

- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на 

конкретно претпријатие за создавање нови работни места поврзанo со 

проширување на инвестицијата односно за реализација на вториот инвестициски 

проект. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – КОСТАЛ 

Македонија  ДООЕЛ Охрид,   за создавање на 350 нови работни места, 

претставува економска поволност за претпријатието бидејќи во нормални 
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пазарни услови претпријатието – КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид би ги 

издвоил од сопствени ресурси тие финансиски средства за покривање на 

трошоците поврзани со создавање на нови работни места;  

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

бидејќи му се овозможува економска предност на конкретното претпријатие – 

КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид за создавање нови работни места поврзанo 

со проширување на инвестицијата односно за реализација на вториот 

инвестициски проект, што тоа не е случај со другите конкуренти. 

 

КЗК освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто 

така утврди дека истата претставува регионална помош согласно член 4 став (1) точка 

11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи е во согласност со целите на 

регионалната политика на Република Македонија и со истата се подржува  продуктивна 

почетна инвестиција или отварање работни места, поврзани со инвестицијата.   

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, 

бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, ниту 

државна помош доделена врз основа на шема на помош, а со обврска за дополнително 

одобрување од страна на КЗК. 

Вкупната помош за создавање нови работни места поврзани со проширување на 

инвестицијата изнесува 750.000 евра и истата ќе се реализира во три транши почнувајќи 

од 2021 година (500.000 евра), 2022 година (214.000 евра) и 2023 година (36.000 евра). 

Во случај новосоздадените работни места да бидат помалку од предвиденото во 

Предлог договорот, тогаш износите на траншите ќе се намалуваат за секое непополнето 

вработување. Работните места кои се креирани до датумот на завршување и се над 

бројката од 350, ќе се квалификуваат за државна помош и тоа до 500 нововработени, 

државната помош ќе биде 3000 евра во денарска противвредност по работно место, од 

501-1000 нововработени државната помош ќе биде 3500 евра во денарска 

противвредност по работно место; од 1001-2000 нововработени државната помош ќе 

биде 4000 евра во денарска противвредност по работно место. 

Доколку корисникот на помошта до датумот на завршување не го исполни условот за 

инвестирање најмалку 15.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани 

инвестициски трошоци, корисникот на помошта треба да го врати делот на државната 

помош добиена согласно ова мерка односно согласно член 7 од Предлог договорот. 

 

Мерката (4) - плаќање на износот на персоналниот данок на доход по основ на 

исплатени плати на нововработените, во период од 10 години, почнувајќи од 1 

јануари 2019 година, претставува државна помош согласно член 5 од Законот за 

контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните 

кумулативни услови:  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид; 
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- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за 

едно конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид. 

Доделувањето на државна помош на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, во 

форма на плаќање на целиот персонален данок за плати и други слични 

бенефиции на вработените, му создава поволност на пазарот споредено со 

другите претпријатија кои делуваат на пазарот а кои ја немаат таквата можност 

за искористување; 

- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на 

конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид за плаќање 

персонален данок за плати и други слични бенефиции на вработените, при што 

тоа му создава поволност на пазарот споредено со другите претпријатија кои 

делуваат на пазарот а кои ја немаат таквата можност за искористување; 

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

бидејќи му се овозможува економска предност на конкретното претпријатие – 

КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, а со тоа е можно да  се нарушува 

конкуренцијата. 

КЗК освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто 

така утврди дека истата претставува регионална помош согласно член 4 став (1) точка 

11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи е во согласност со целите на 

регионалната политика на Република Македонија и со истата се подржува  продуктивна 

почетна инвестиција или отварање работни места, поврзани со инвестицијата.   

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, 

бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, ниту 

државна помош доделена врз основа на шема на помош, а со обврска за дополнително 

одобрување од страна на КЗК. 

Заради добивање исплата на државната помош за ова мерка, корисникот на помошта 

треба да поднесува барање за исплата во период од 45 дена по завршувањето на  секоја 

календарска година, за плаќањата во претходната година. 

Доколку корисникот на помошта до датумот на завршување на инвестицискиот проект 

не го исполни условот за инвестирање од најмалку 15.000.000 евра во денарска 

противвредност како оправдани инвестициски трошоци, корисникот на помошта треба 

да го врати делот на државната помош добиена согласно ова мерка односно согласно 

член 4 од Предлог договорот. 

 

Мерката (5) - плаќање на износот на данокот на добивка, во период од 10 години, 

почнувајќи од првата наредна година по годината на датумот кога ќе биде потпишан 

Предлог договорот за доделување на државна помош, претставува државна помош 

согласно член 5 од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата 

ги исполнува следните кумулативни услови:  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид; 
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- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за 

едно конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија ДООЕЛ Охрид и со тоа се 

ставаат во понезавидна положба другите преостанати претпријатија кои постојат 

и делуваат на истиот пазар; 

- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на 

конкретно претпријатие – КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид во форма на 

поврат на данокот на добивка,  при што тоа му создава поволност на пазарот 

споредено со другите претпријатија кои делуваат на пазарот а кои ја немаат 

таквата можност за искористување; 

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

бидејќи му се овозможува економска предност на конкретното претпријатие – 

КОСТАЛ Македонија  ДООЕЛ Охрид, а со тоа е можно да  се нарушува 

конкуренцијата. 

 

Во член 8.5 од Предлог договорот е предвидена обврската на корисникот на помошта да 

ја задржи инвестицијата, односно да ги задржи средствата (постројки, згради, опрема) 

во производствена, оперативна и употребна сосотојба за период од најмалку 5 години 

сметано од Датумот на завршување на вториот проект. Доколку корисникот на помошта 

постапи спротивно на горенаведеното има обврска да го врати вкупниот износ на 

примената државна помош според овој Предлог договор со вклучена каматна стапка 

пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија. 

Исто така е предвидено дека корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од 

оправданите инвестициски трошоци за вториот проект од сопствени извори или од 

трета страна во форма која не претставува државна помош. 

Во член 10 од Предлог-договорот е предвидено кумулативната регионална државна 

помош да биде ограничена на износ не повисок од 50% од потврдениот износ на 

оправданите инвестициски трошоци реализирани до Датумот на завршување.  Во случај 

на реализирани оправдани инвестициски трошоци од повеќе од 50.000.000 евра во 

денарска противвредност во период од три години, за делот до 50.000.000 евра од 

потврдениот износ на оправданите инвестициски трошоци кумулативната регионална 

помош ќе биде ограничена  на износ не повисок од 50%; за делот од 50.000.000 евра до 

100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на 

износ не повисок од 25%; додека за делот над 100.000.000 евра кумулативната 

регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 17%. Во случај 

на добиена државна помош над максималниот интензитет, корисникот на државната 

помош е должен без одложување да го врати прекумерниот доделен износ. 

 

Заради горенаведеното, Комисијата за заштита на конкуренцијата одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на 

управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од 

Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на 

решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи 
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враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не  е 

дозволено. 

                                                                                            

                                                       КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ  

                                                                         Д-р Владимир Наумовски 


