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Кратко резиме на донесениот Заклучок на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата за поведување на постапка за оцена на дозволеноста на 

доделувањето државна помош од страна на Министерството за образование и 
наука на Универзитетот Шефилд од Солун 

(предмет бр. 10-67 од 02.07.2020 година) 

 

Согласно член 10 и член 15 став (4) од Законот за контрола на државната помош 
(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/10) на ден 08.07.2020 година 
Комисијата за заштита на конкуренцијата започна постапка за оцена на дозволеноста на 
доделувањето државна помош од страна на Министерството за образование и наука на 
Универзитетот Шефилд од Солун. Комисијата за заштита на конкуренцијата од страна 
на заинтересирана странка беше известена дека Министерството за образование и 
наука на 2 јуни 2020 година објави Конкурс за доделување на стипендија „Борис 
Трајковски„ за студии од втор циклус за извршната МБА Програма на Универзитетот 
Шефилд од Солун за академската 2020/2021 година. 

Со овој Конкурс е предвидено средствата за уписнина на 20 студенти да се обезбедат 
од страна на Владата на Република Северна Македонија – Министерство за 
образование и наука (во износ од 50%) и Меѓународниот факултет на Универзитетот 
Шефилд, Сити Колеџ (во износ од 50%). Според податоците достапни на сајтот на 
Универзитетот Шефилд во Солун, школувањето за секој поединец чини 11.260 евра. 

При разгледувањето на мерките, Комисијата за заштита на конкуренцијата оцени дека 
мерките содржани во Конкурсот претставуваат државна помош во смисла на 
законодавството за државна помош, со оглед на фактот дека се доделуваат средства на 
Република Северна Македонија за стипендии само на одреден универзитет кој 
организира настава на постдипломски студии за програмата МБА на англиски јазик. 
Следствено, постојат сериозни сомневања за дозволеноста на доделувањето на таквата 
помош.  

Се повикуват  заинтересираните лица да достават коментари и мислења во писмена 
форма за мерките кои се дел од Конкурсот а за кои Комисијата за заштита на 
конкуренцијата донесе заклучок за поведување постапка за оцена на дозволеноста на 
доделувањето на државната помош. Коментарите и мислењата на заинтересираните 
лица можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. ,,Св. Кирил и Методиј,, 
бр. 54, Скопје, или по е-маил: kzk@kzk.gov.mk  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на краткото резиме на Заклучокот.  
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