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Годишниот извештај за работа на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2019 

година е изготвен согласно членот 26 од Законот за заштита на конкуренцијата  („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), со кој е утврдена обврска 

за Комисијата за заштита на конкуренцијата, најдоцна до 31 март од наредната година, до 

Собранието на Република Северна Македонија да достави Годишен извештај за работа на 

Комисијата за заштита на конкуренцијата за претходната година. 

 

            Во Годишниот извештај се содржани детални информации за извршување на 

надлежностите од Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за контрола на државната 

помош, како и детални информации за материјално-финансиското работење на Комисијата за 

заштита на конкуренцијата. 

 

            Во извештајот е даден преглед на активностите реализирани од страна на Комисијата за 

заштита на конкуренцијата во текот на 2019 година. Притоа е даден посебен осврт на 

активностите на Комисијата за заштита на конкуренцијата поврзани со спроведувањето на 

Законот за заштита на конкуренцијата (предметите по кои постапувала Комисијата за заштита 

на конкуренцијата во управна постапка и предметите по кои постапувала Комисијата за 

одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата во прекршочна постапка, 

изготвените анализи на пазарот и дадени мислења од областа на заштитата на конкуренцијата) и 

активностите поврзани со спроведувањето на Законот за контрола на државната помош (пред се 

одлуките донесени во постапка на оценка на компатибилноста на државната помош и дадени 

мислења од областа на контрола на државната помош), како и на изготвувањето на останатата 

регулатива во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Во овој извештај се 

прикажани и активностите кои Комисијата за заштита на конкуренцијата ги има остварено во 

текот на 2019 година на меѓународен план. На крајот од извештајот е даден преглед на 

финансиското работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2019 година. 
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П Р Е Д Г О В О Р 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) е основана во 

2005 година како самостоен, колегијален и независен државен орган, одговорен за својата работа 

единствено пред Собранието на Република Северна Македонија. Комисијата е надлежна за спроведување 

на Закон за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 145/10, 

136/11, 41/14, 53/16 и 83/18) (во понатамошниот текст: ЗЗК) чија цел е откривање, спречување и 

санкционирање на различните облици на загрозување, спречување и нарушување на конкуренцијата на 

пазарот и Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 145/10) чија цел е надзор над секој облик на државна помош доделен во Република Северна 

Македонија, во функција на обезбедување слободна конкуренција и пазарен натпревар ослободен од 

влијанијата на државниот интервенционизам. 

Во остварувањето на своите надлежности, Комисијата води управни постапки и донесува 

решенија, додека прекршочните постапки согласно ЗЗК ги води Комисијата за одлучување по прекршок 

при Комисијата за заштита на конкуренцијата. Во прекршочните постапки за утврдените повреди на 

одредбите од ЗЗК, Комисијата за одлучување по прекршок изрекува глоба како прекршочна санкција, 

согласно одредбите од Законот за прекршоците.  

Во текот на 2019 година, Комисијата има донесено вкупно 81 решение во управна постапка од кои 

57 решенија се однесуваат за контрола на концентрации, а 24 решенија се однесуваат за контрола на 

државна помош.  

Комисијата одобри безусловно 50 концентрации односно утврди дека концентрацијата е во 

согласност со одредбите на ЗЗК, додека во 6 решенија КЗК утврди дека концентрацијата не потпаѓа под 

одредбите на ЗЗК и со 1 решение е делумно поништено претходно донесено решение на КЗК).  

Што се однесува до решенијата за контрола на државната помош, во текот на 2019 година, 

вкупниот број на донесени решенија изнесува 24 при што кај 18 решенија се утврдува дека мерките 

содржани во известувањата доставени до Комисијата од страна на давателите на државна помош 

претставуваат државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 145/10), кај 3 решенија Комисијата утврди дека дел од мерките содржани 

во известувањето претставуваат помош наменета за отстранување на потешкотии во домашното 

стопанство и кај 3 решенија Комисијата утврди дека претставуваат омош од мало значење (de minimis 

помош) односно доделена помош која не надминува по корисник 200.000 евра за период од три години. 

Дополнително, Комисијата има дадено 7 мислења согласно ЗЗК и 25 мислења согласно Законот за 

контрола на државната помош. 

Во текот на 2019 година, Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата, донесе вкупно 3 

решенија во прекршочна постапка и изрече вкупна глоба од 122.311.619,00 денари. Притоа, Комисијата за 

одлучување по прекршок во 2 решенија утврди постоење на забранет вертикален договор додека во 1 

решение утврди постоење на забранет хоризонтален договор. Вкупната глоба изречена за постоење на 

забранет вертикален договор изнесува 12.721.659,00 денари, вкупната глоба изречена за постоење на 

забранет хоризонтален договор изнесува 109.590.500,00 денари. 

Комисијата, имајќи ги предвид расположивите кадровски и финансиски ресурси е задоволна од 

остварениот обем на активности и постигнатите резултати на полето на заштитата на конкуренцијата и 

контролата на државната помош во Република Северна Македонија во текот на 2019 година. 

Изготвувањето на овој годишен извештај, освен што претставува законска обврска согласно ЗЗК, 

претставува и корисен начин за обезбедување на транспарентност во работењето на Комисијата, како и за 
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обзнанување на работата на Комисијата пред стручната и бизнис јавноста во Република Северна 

Македонија. Имено, овој Извештај има за цел одлуките и прописите донесени од страна на Комисијата во 

текот на 2019 година да бидат систематизирани на едно место иако истите се објавуваат во Службен 

весник на Република Северна Македонија и на веб страната на Комисијата. 

 

 

Скопје, 25 Март 2020 година 

 

 

 

                                     КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

         Проф. д-р Владимир Наумовски - Претседател 

    Димитрија Вревезоски – Член 

                                               Насер Жарку – Член 

    Александар Давчевски - Член 

                                                        Ана Виткова - Член 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kzk.gov.mk/
mailto:kzk@kzk.gov.mk


 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
 

Ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6 ти кат), 1000 Скопје 

Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466     www.kzk.gov.mk   e-mail: kzk@kzk.gov.mk 
 

 

6 

 

A. КОНКУРЕНЦИЈА 

 

1. Правна рамка 

 

Законската рамка во заштитата на конкуренцијата ја сочинува Законот за заштита на 

конкуренцијата и подзаконските акти донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата.  

  

1.1 Закон за заштита на конкуренцијата 

 

 Закон за заштита на конкуренцијата (,,Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 

145/10), е целосно усогласен со европското право за заштита на конкуренција односно членовите 101, 102, 

106 и 107 од Договорот за функционирање на ЕУ и ЕУ актите: 32003R0001, 32004R0773, 32004R0139, 

31997Y1209(01), 52001XC1222(03), 52006XC1208(04) и 52006XC0901(01). На 10 октомври 2011 влезе во 

сила Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 136/11) со кој се изврши понатамошно усогласување на 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 145/10) 

со Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 38/05, 

110/08 и 51/11), односно се изврши допрецизирање и уредување на одредби за воведување на постапка за 

ефектуирање на принципот „молчењето значи одобрување“. На 04.03.2014 година влезе во сила Законот 

за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 41/14), со кој се изврши допрецизирање на постапката за избор на 

претседател и членови на Комисијата и на условите кои претседателот и членовите на Комисијата треба 

да ги исполнуваат. На 21.03.2016 година влезе во сила Законот за изменување и дополнување на 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

53/16), со кој се изврши усогласување со Законот за општата управна постапка како и допрецизирање на 

условите кои претседателот и членовите на Комисијата треба да ги исполнуваат. На 08.05.2018 година 

влезе во сила Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 83/18), со кој се изврши допрецизирање на 

условите кои претседателот и членовите на Комисијата треба да ги исполнуваат. 

 

1.2  Подзаконски акти кои произлегуваат од ЗЗК 

 

На предлог на Комисијата, Владата на Република Македонија на 23.03.2012 година донесе 9 

(девет) уредби  кои произлегуваат од ЗЗК: 

 

1. Уредба за поблиските услови за договори од мало значење (,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ мерката 52001XC1222(03);  

2. Уредба за формата и содржината на известувањето за концентрација и потребната документација 

која се поднесува заедно со известувањето (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32004R0802; 

3. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за осигурување (,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 

32010R0267; 
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4. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на  хоризонтални договори 

за специјализација (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 44/12). Со оваа уредба е 

транспонирана ЕУ регулативата 32010R1218; 

5. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на договори за трансфер на 

технологија, за лиценца или за know - how (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32004R0772; 

6. Уредба за групно изземање на одредени видови вертикални договори (,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“, бр. 42/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 

32010R0330; 

7. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за дистрибуција и сервисирање на 

моторни возила (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 41/12). Со оваа уредба е 

транспонирана ЕУ регулативата 32010R0461; 

8. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови договори за истражување и 

развој (,,Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 41/12). Со оваа уредба е 

транспонирана ЕУ регулативата 32010R1217 и 

9. Уредба за поблиските услови за ослободување или намалување на глобата и постапката под која 

Комисијата за одлучување по прекршок одлучува за ослободување или намалување на глобата 

(,,Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 41/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ 

мерката 52006XC1208(04). 

Со овие уредби се постигнa повисок степен на усогласеност на националното законодавство со ЕУ 

acquis. 

 

Комисијата во досегашниот период ги има донесено следните насоки:  

 

1. Насоки за начинот на одмерувањето на глобата изречена согласно ЗЗК 

2. Насоки за ослободување или намалување на глобата 

3. Насоки за дефинирање на релевантен пазар за целите на ЗЗК 

4. Насоки за начинот на изготвување на недоверлива верзија на решенијата на Комисијата 

5. Насоки за примена на член 7 од ЗЗК за хоризонтални договори за соработка 

6. Насоки за вертикални ограничувања 

7. Насоки за примената на член 7 став (3) од ЗЗК 

8. Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата вообичаено ќе 

утврди дека истите се во согласност со ЗЗК 

9. Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација 

10. Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации 

прифатливи за Комисијата согласно ЗЗК 

11. Насоки за ограничувањата директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата 

12. Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на ЗЗК 

13. Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации 

14. Насоки за поимот концентрација 

15. Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни 

набавки 
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 2. Активности на Комисијата во 2019 година во областа на заштитата на конкуренцијата 

 

Основни активности кои Комисијата ги врши согласно ЗЗК се: 

- водење на постапки за утврдување на постоење на прекршоци утврдени во ЗЗК;  

- водење на управни постапки за оценка на концентрации; 

- анализа на состојбите на одредени пазари и 

- давање на мислења. 

 

2.1. Прекршочни постапки кои се водени пред Комисијата во 2019 година 

 

ЗЗК утврдува три основни облици на дејствување на претпријатијата со кои може да се спречи, 

ограничи или наруши конкуренцијата на пазарот. Тоа се: забранети договори, злоупотреба на доминантна 

позиција и забранети концентрации. Согласно ова, делокругот на Комисијата, во потесна смисла на 

зборот, ги опфаќа следните основни подрачја: 

- утврдување на постоење на забранети договори, одлуки и усогласено однесување помеѓу 

претпријатијата; 

- злоупотребата на доминантната позиција од страна на претпријатија кои поседуваат доминантна 

позиција и  

- контрола на концентрациите на претпријатијата. 

Утврдување на постоење на забранети договори, одлуки и усогласено однесување помеѓу 

претпријатијата и постоење на злоупотребата на доминантната позиција од страна на претпријатија кои 

поседуваат доминантна позиција се врши во прекршочни постапки. Прекршочните постапки ги води и 

донесува решенија Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата (во понатамошниот текст: 

КОП) составена од претседателот и двајца членови на Комисијата кои се професионално ангажирани во 

работењето на Комисијата. 

 

2.1.1 Договори, одлуки и усогласено однесување меѓу претпријатијата 

 

Согласно ЗЗК, забранети се сите договори склучени помеѓу претпријатија, сите одлуки на 

здруженија на претпријатија, како и секое усогласено однесување кои произведуваат дејство на 

територијата на Република Северна Македонија, а чија цел или последица е спречување, ограничување 

или нарушување на конкуренцијата. Ваквата забрана, дефинирана во член 7 став 1 од ЗЗК, особено се 

однесува на оние договори, одлуки односно договорени практики чија што цел, односно последица е:  

- директно или индиректно фиксирање на куповните или продажните цени или некои други услови на 

тргување;  

- ограничување или контролирање на производството, пазарот, техничкиот развој или инвестициите;  

- поделба на пазарот или изворите на снабдување;  

- примена на различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери со што 

овие ги ставаат во понеповолна конкурентска позиција и  

- условување на склучувањето на договорите со прифаќање од другите договорни страни 

дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи не се во врска со 

предметот на договорот.  

Од друга страна, договорите, одлуките, односно договорените практики кои што имаат за цел, 

односно последица спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, согласно член 7 став 
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(3) од ЗЗК, можат да бидат изземени од примената на член 7 став (1) од ЗЗК, доколку придонесуваат за 

унапредување на производството или дистрибуцијата на добрата или услугите или за промовирање на 

техничкиот или економскиот развој, под услов од тоа да имаат сразмерна корист и потрошувачите, со нив 

да не им се наметнуваат на засегнатите претпријатија ограничувања кои не се неопходни за постигнување 

на ваквите цели и доколку со ваквите договори, одлуки односно договорени практики не се елиминира во 

значителен обем конкуренцијата за производите или услугите кои се во прашање.  

Покрај ваквите индивидуални изземања, македонскиот систем на заштита на конкуренцијата 

познава и т.н. групни изземања на точно определени категории на договори и тоа: 

- вертикални договори; 

- хоризонтални договори за истражување и развој  

- хоризонтални договори за специјализација; 

- договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how; 

- договори за дистрибуција или сервисирање на моторни возила и 

- договори за осигурување. 

Групното изземање на овие категории на договори се врши врз основа на соодветни уредби 

донесени од Владата на Република Македонија во 2012 година (види точка 1.2). 

 

Во 2019 година, КОП донесе 3 решенија во прекршочна постапка во кои утврди постоење на 

забранети договори и тоа: 

 

Број и дата на 

решение 

Сторител на прекршок Вид на прекршок Износ на глоба во денари 

ПП бр. 09-16/1  

од 09.04.2019  

Фарма Трејд ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје и АД за 

производство на лекови, 

медицинска опрема и 

материјал промет и услуги 

Д-р.Пановски  

Забранет хоризонтален 

договор (усогласено 

однесување) 

44.359.800,00 

65.230.700,00  

ПП бр. 09-10/21 

од 21.05.2019  

АД ГРОЗД Струмица Забранет вертикален 

договор кој содржи 

одредби за одржување на 

препродажни цени 

1.930.460,00 

ПП бр. 09-15/12 

од 21.11.2019  

ПИВАРА СКОПЈЕ АД 

Скопје 

Забранет вертикален 

договор кој содржи 

одредби за одржување на 

препродажни цени 

10.790.659,00 

Вкупно глоба изречена за забранети договори 122.311.619,00  

 

1. Решение ПП. Бр. 09-16/1 од 09.04.2019 година со кое се утврди дека Друштво за производство, 

трговија и услуги Фарма Трејд ДООЕЛ увоз-извоз и Акционерско друштво за производство на лекови, 

медицинска опрема и материјал промет и услуги Д-р.Пановски Скопје како претпријатија кои што вршат 

дејност трговија со лекови на територијата на Република (Северна) Македонија, во периодот од мај 2016 

година, кога се поднесени понудите во отворената постапка бр.35/2016 за јавната набавка на лекот со 
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генеричко име Human insulin до ноември 2018 година, како период до кога траеле Договорите склучени со 

Министерство за здравство по отворената постапка бр.62/2016, усогласено се однесувале, на начин што во 

отворената постапка бр.35/2016 и бр.62/2016 за доделување на договор за јавна набавка на инсулин, 

глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за 

периодот август 2016 – август 2018 година за потребите на населението на Република Македонија 

(Репубика Северна Македонија),за лекот со генеричко име Human insulin (со средно продолжено дејство 

комбиниран со хуман инсулин со кратко дејство) (70/30 или 75/25) во фармацевтска форма суспензија за 

инјектирање и на лекот со генеричко име Human Insulin (со средно дејство) во фармацевтска форма 

суспензија за инјектирање доставиле понуди со цени претходно одредени на начин кој им овозможувал да 

ја заменат состојбата на непречена конкуренција на релевантниот пазар со состојба на практична 

соработка помеѓу претпријатијата, и на електронските аукции понудените цени не ги намалиле со цел 

нарушување на конкуренцијата преку директно или индиректно фиксирање на продажните цени што 

претставува постоење на прекршок од член 59 став (1) точка 1), а во врска со член 7 став (1) од ЗЗК, 

заради што на сторителот Фарма Трејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му изрече санкција - глоба во износ од 

44.359.800,oo денари и на сторителот Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска 

опрема и материјал, промет и услуги „Д-р Пановски“ Скопје му изрече санкција - глоба во износ од 

65.230.700,oo денари. 

 

2. Решение ПП. 09-10/21 од 21.05.2019 година со кое се утврди дека АД ГРОЗД Струмица, со седиште на 

ул. Цветан Димов (Стадион) бб, Струмица, во периодот од 12.02.2015 година до 18.03.2016 година, го 

условувал склучувањето на договорите за деловна соработка со купувачите - дистрибутери за 

купопродажба на безалкохолни и алкохолни пијалоци на територијата на Република Македонија, со 

прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со 

трговските обичаи не се во врска со предметот на договорот, на начин што во договорите за деловна 

соработка наметнувал забранети одредби чија цел е нарушување на конкуренцијата, што претставува 

прекршок од член 59 став (1) точка 1), а во врска со член 7 став (1) точка 5) од ЗЗК, за што на сторителот 

АД ГРОЗД Струмица, му изрече санкција - глоба во износ од 1.930.460,00 денари. 

 

3. Решение ПП. Бр. 09-15/12 од 21.11.2019 година со кое се утврди дека Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалоци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје (во понатамошниот текст: 

ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје), со седиште на ул. „808“ бр. 12, 1000 Скопје, во периодот од 17.12.2012 

година до 18.04.2016 година, во договорите за продажба и дистрибуција на производите на ПИВАРА 

СКОПЈЕ АД Скопје склучувани со независни дистрибутери на територијата на Република Северна 

Македонија со исклучок на градот Скопје, вметнал одредба која е забранета согласно член 7 од ЗЗК, 

бидејќи влијае на способноста на дистрибутерите да ја определуваат цената по која би ги продавале 

производите на своите купувачи со што ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје ја фиксира малопродажната цена, 

што претставува тешко ограничување на конкуренцијата и истото има за цел нарушување на 

конкуренцијата, поради што претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) а во врска со член 7 став 

(1) од ЗЗК, за што на сторителот ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, му изрече санкција - глоба во износ од 

10.790.659,00 денари. 
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2.1.2 Злоупотреба на доминантна позиција 

 

Согласно ЗЗК забранета е секоја злоупотреба на доминантна позиција од едно или повеќе 

претпријатија на релевантниот пазар или негов суштински дел. Во ЗЗК се дадени 6 особени случаи кои 

претставуваат злоупотреба на доминантната позиција: 

 директно или индиректно наметнување на нефер куповни или продажни цени или други нефер 

услови на тргување; 

 ограничување на производството, пазарите или техничкиот развој на штета на потрошувачите; 

 примена на различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што се 

ставаат во понеповолна конкурентска позиција; 

 условување на склучување договори со прифаќање од другите договорни страни дополнителни 

обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи, не се во врска со предметот на 

договорот; 

 одбивање да се тргува или поттикнување и барање од други претпријатија или здруженија на 

претпријатија да не купуваат или продаваат производи или услуги на некое определено претпријатие, 

со намера на нечесен начин да му нанесат штета на тоа претпријатие и 

 одбивање да му се овозможи пристап во сопствената мрежа или други инфраструктурни објекти на 

друго претпријатие за соодветен надомест, под услов без ваквото истовремено користење, другото 

претпријатие, заради правни или фактички причини да биде оневозможено да дејствува како 

конкурент на доминантното претпријатие.  

 

Во 2019 година КЗК не донесе решенија во прекршочна постапка за постоење на злоупотреба 

на доминантна позиција. 

 

Во 2019 година, КОП донесе 1 заклучок за отфрлање на барање за поведување на 

прекршочна постапка и тоа:  

 

1. Заклучок ПП бр. 09-7/15 од 16.07.2019 година со кој барањето за поведување на прекршочна постапка 

поднесено од страна на Асоцијација на кабелски оператори АКО – стопанска интересна заедница Скопје 

против ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје заради утврдување на евентуален прекршок од член 59 став (1) точка 1) 

и/или 2) а во врска со член 7 и/или член 11 од ЗЗК,  по сите основи СЕ ОТФРЛА бидејќи не постојат 

законски услови за поведување на прекршочна постапка, дејствието опишано во барањето не е прекршок, 

однесувањето кое е предмет на барањето не довело до значително нарушување на конкуренцијата и 

барањето за поведување на прешочна постапка не е поткрепено со докази.  

 

2.2. Управни постапки кои се водени пред Комисијата во 2019 година 

 

Оценка и контрола на концентрациите на претпријатијата се врши во управни постапки кои ги 

води и за кои донесува решение Комисијата. 

Глава трета од ЗЗК се однесува на контрола на концентрациите. 

Согласно ЗЗК учесниците во концентрацијата (во натамошниот текст: учесници) се должни да ја 

известат Комисијата доколку настанува промена во контролата на долгорочни основи и доколку: 
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1. Заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници остварен со продажба на 

стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска 

против вредност по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во 

деловната година што и претходи на концентрацијата при што најмалку еден учесник мора да 

биде регистриран во Република Македонија или 

2. заедничкиот  вкупен годишен приход на сите претпријатија  учесници, остварен со продажба на 

стоки и/или услуги во Република Македонија, го надминува износот од 2,5 милиони евра во 

денарска противвредност по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во 

текот на деловната година што и претходи на концентрацијата или 

3. учеството на пазарот на еден од учесниците изнесува повеќе од 40% или вкупното учество на 

учесниците на пазарот изнесува повеќе од 60% во годината што и претходи на концентрацијата.  

 

Комисијата врши оценка на пријавените концентрации и донесува решение со кое утврдува дали 

пријавената концентрација е во согласност или не е во согласност со ЗЗК. 

Во 2019 година до Комисијата беа поднесени 58 известувања за концентрации. Во 2019 година 

Комисијата донесе 57 решенија.  

 

Постапки по однос на поднесени известувања за концентрации 

Број на поднесени известувања 58 

Донесени решенија – вкупно 57 

- Безусловно одобрени концентрации (е во согласност со ЗЗК) 50 

- Условно одобрени концентрации / 

- Забранети концентрации (не е во согласност со ЗЗК) / 

- Концентрацијата не потпаѓа под одредбите на ЗЗК 6 

- Делумно поништени решенија со кои претходно е одобрена 

концентрација 

1 

- Известувањето за концентрација е нецелосно и со решение истото е 

отфрлено. 

/ 

- Подносителот го повлекол известувањето за концентрација 1 

 

Во 2019 година, Комисијата во 57 решенија утврди дека концентрацијата иако потпаѓа под 

одредбите од ЗЗК истата нема да има за последица значително спречување, ограничување или 

нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат 

на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на 

ЗЗК, во 6 решенија утврди дека концентрацијата на потпаѓа под одредбите на ЗЗК и со 1 решение е 

делумно поништено претходно донесено решение на КЗК. Едно известување за концентрација е 

повлечено од подносителите. 

 

 Број и дата 

на решение 

Учесници во концентрацијата Релевантен пазар Решение 

 

1 Уп. бр.08-3 ЕБ Ерсте Банк Интернационале управување со трговски во согласност 
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30.01.2019 Бетајлигунген ГмбХ, Виена  Австрија и 

ВГ ПРОЕКТИРАЊЕ, инвестирање ин 

инженеринг д.о.о., Словенија. 

центри со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

2 Уп. бр.08-11 

30.01.2019 

Мого Финанце С.А. (Mogo Finance S.A.) 

Луксембург и Друштво за лизинг МОГО 

ДООЕЛ Скопје Република Македонија 

услуги на лизинг во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

3 Уп.бр.08-15 

30.01.2019   

Донесување на Решение за делумно 

поништување на Решението на 

Комисијата за заштита на конкуренцијата 

Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година на 

барање на Диаверум Шведска АБ, 

Шведска 

трговија на големо со 

фармацевтски производи и 

 обезбедување услуги за 

дијализа 

Делумно 

поништено 

решение 

4 Уп.бр.08-16  

30.01.2019 

 

Србија Бродбенд – Српске кабловске 

мреже д.о.о. Белград, Србија, и 

Претпријатие за информатички 

инженеринг и консалтинг НетЛоџик доо 

Белград, Србија 

обезбедување на услуги на 

фиксен широкопојасен 

пристап на интернет и 

обезбедување на веб 

хостингуслуги 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

5 Уп. бр.08-1 

11.02.2019   

Смурфит Капа Груп Плц, Даблин  Ирска и 

Витавел АД Луковит, Бугарија  

 

/  не потпаѓа под 

одредбите на 

ЗЗК 

6 Уп.бр.08-2 

11.02.2019 

Смурфит Капа Груп Плц, Даблин Ирска и  

Балканпак ООД Казанлак, Бугарија 

/ не потпаѓа под 

одредбите на 

ЗЗК 

7 Уп. бр.08-4 

11.02.2019   

 

Чимкомплес С.А. Борзести, Онести, Бакау 

Округ, Романија  и Пакети на средства 1-5 

и делумно Пакет на средства 7 кои 

припаѓаат на Олтчим СА,Рамнику-

Валчеа, ВалчеаОкруг, Романија 

 

/ не потпаѓа под 

одредбите на 

ЗЗК 

8 Уп. бр.08-12 

21.02.2019   

КЈК Фонд III С.Ц.А. СИЦАВ-

РАИФЛуксембург, Големо Војводство 

Луксембург и ЕЛАН производња, 

шпортних изделков, д.о.о. Бегуње на 

Горењскем, Република Словенија 

 

/ не потпаѓа под 

одредбите на 

ЗЗК 
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9 Уп. бр.08-13 

21.02.2019 

ОРБИКО ДОО за трговија Загреб, 

Република Хрватскаи Интербрендс 

Маркетинг & Дистрибјушн С.Р.Л., 

Букурешт Романија 

трговија на големо во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

10 Уп.бр.08-10 

21.02.2019 

Позаваровалница САВА д.д. Љубљана, 

Словенија и КБМ-ИНФОНД, дружба за 

управљање доо – Скупина Нове КМБ, 

Марибор, Словенија 

 

управување со инвестициски 

фондови 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

11 Уп. бр.08-21 

05.03.2019 

Унитарното претпријатие Велком, Минск, 

Белорусија и Ајчина Плус Минск, 

Белорусија 

услуги на давање пристап до 

интернет мрежа 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

12 Уп.бр.08-19 

05.03.2019 

Унитарното претпријатие Велком, Минск, 

Белорусија и ТАА Самит, Полок, 

Витебска област Белорусија 

давање на кабелски ТВ 

услуги (пренос на 

уадиовизуелни содржини до 

крајни корисници) 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

13 Уп.бр.08-14  

05.03. 2019 

БИМАЛ Инвест д.о.о. Белград Србија и 

НОВО СУНЦЕ ДОО, Сомбор Србија 

производство на сирово 

сончогледово 

масло,производство на 

рафинирано сончогледово 

масло за јадење, 

производство на сирово 

сојино масло 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

14 Уп. бр.08-24 

26.03.2019   

 

Аисле Дач ТопКо Б.В. Амстердам, 

Холандија и Агролагуна д.д. Пореч, 

Хрватска 

 

/ Не потпаѓа под 

одредбите на 

ЗЗК 

15 Уп. бр.08-37 

03.04.2019 

ПХЦ Холдингс Цорпоратион (со 

претходен назив Панасониц Хеалтхцаре 

Цо. ЛТД.) Токио, Јапонија и Термо 

Фишер Сциентифиц Инц.,  Валтам САД 

средства за ин витро 

клиничка дијагноза (“ИВД”) 

производи и потенцијални 

под-сегменти 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

16 Уп. бр.08-38 

03.04.2019 

Кока-кола Хеленик Ботлинг Компани-

Србија, Индустрија за безалкохолни 

пијалаци д.о.о. Белград, Србија и Концерн 

за производство и промет на кондиторски 

производи Бамби а.д. Пожаревац, Србија 

 

трговија на големо со 

кондиторски производи 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

17 Уп. бр.08-41 

08.05.2019 

Штајермаркише Банк унд Шпаркасен АГ 

Грац, Австрија и Охридска Банка АД 

Скопје  Република Македонија 

обезбедување на банкарски 

услуги и дистрибуција на 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 
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животно осигурување 

18 Уп. бр.08-45 

08.05.2019 

Еусидер С.п.А., Милано, Италија од една 

страна и Профилмерц С.п.А Торино, 

Италија и Финтреби С.р.Л Торино 

Италија од друга 

производсто и прдажба на 

електрично заварени 

челични цевки, челични 

калеми и ленти, машини за 

производство на цевки и 

работа на челичен лим 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

19 Уп. бр.08-46 

08.05.2019 

Галена Ресоурце Еквитис Лимитед 

Кајмански Острови и Еуромакс Ресоурцес 

Лтд., Ванкувер Канада 

 

експлоатација и продажба на 

суровини на бакар и злато 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

20 Уп. бр.08-47 

08.05.2019 

ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В 

Амстердам, Холандија и дел од 

друштвото ЕРГО Животно осигурување 

Зрт. Будимпешта, Унгарија 

неживотно и животно 

осигурување 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

21 Уп. бр.08-50 

08.05.2019 

ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС 

АГ, Германија Брауншвајг, Германија и 

ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ  

Ешборн, Германија 

услуги за факторинг, и 

издавање на картички за 

гориво/патарини 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

22 Уп. бр.08-49 

23.05.2019 

Создавање на заедничко вложување 

помеѓу Фолксваген Фајненс Луксембург 

С.А. Луксембург, Мобилај Вижн 

Технолоџис Лтд. Ерусалим, Израел, и 

Чемпион Моторс Лтд. Бнеи Брак  Израел 

услуги на повикување на 

возила 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

23 Уп. бр.08-51 

23.05.2019 

Линк Мобилити Груп АС  Осло, 

Норвешка од една стрна и Тера 

Комуникејшанс АД, Бугарија и Теравојс 

ЕАД, Софија, Бугарија од друга 

услуги поврзани со мобилни 

известувања и премиум 

СМС / премиум гласовни 

услуги 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

24 Уп. бр.08-52 

   23.05.2019 

Сауди Арабијан Оил Компани Дахран 

Кралството Саудиска Арабија и Сауди 

Бејсик Индустрис Корпорејшн, Ријад, 

Кралството Саудиска Арабија, 

продажба на полиетилен, 

етилен гликол и 

полипропилен 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

25 Уп. бр.08-54 

12.06.2019 

СИНОТ В, а.с. Ухерске Храдиште Чешка 

и ТХЕ-СЛОТС ДОО Скопје,  Република 

Македонија 

игри на среќа во автомат 

клубови 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

26 Уп. бр.08-55  

12.06.2019 

 

ТП Груп Плц, друштво со ограничена 

одговорност, Хемпшир, Обединето 

Кралствои Сапиенза Консалтинг Холдинг 

обезбедување работна сила, 

инженеринг услуги и IT 

решенија за секторот 

вселена и одбрана во Европа 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 
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Б.В. Катбајк, Холандија 

27 Уп. бр.08-53 

26.06.2019 

Заедничко вложување на Даимлер АГ 

Штутгарт, Германија и Жејанг  Гили 

Холдинг Груп Ко., Лтд., Хангжоу Сити, 

Народна Република Кина 

производство и продажба на 

патнички автомобили 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

28 Уп.бр.08-58 

26.06.2019 

 

Грацер Векселзајтиге Осигурително 

Акционерско Друштво, Грац Австрија, и 

Друштво за осигурување Еуросиг 

Акционерско Друштво Скопје,  Република 

Македонија 

неживотно осигурување во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

29 Уп. бр.08-56 

17.07.2019 

Принжорн Холдинг ГмбХ, Виена, 

Австрија и  ДОО СФТ Групп,  Москва, 

Русија 

собирање и снабдување со 

хартија за рециклирање, 

производство и набавка на 

материјали од брановиден 

картон за кутии, собирање, 

третман и препродажба на 

тврд отпад 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

30 Уп. бр.08-57 

17.07.2019 

Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ Питен, 

Австрија и З К.Ф. д.о.о. Загреб, Хрватска, 

собирање, обработка и 

препродажбана неопасен 

отпад 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

31 Уп. бр.08-61 

17.07.2019 

Метсо Ои Хелсинки, Финска, и 

МекКлоски Интернешнал Лимитед 

Онтарио, Канада  

мобилна опрема за скрининг 

и дробење 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

32 Уп. бр.08-59 

31.07.2019 

Словениа Бродбенд С.а.р.л., Луксембург и 

трговското друштво Теле2 д.о.о. за 

телекомуникациски услуги, Загреб, 

Хрватска  

обезбедување на мобилни 

телекомуникациски услуги  

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

33 Уп. бр.08-63 

31.07.2019 

Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург и 

Трговското друштво И.Р.В. Инвестиции, 

Развој и Унапредување д.о.о, Радомље, 

Словенија 

обезбедување услуги за 

интернет огласување 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

34 Уп. бр.08-64 

31.07.2019 

Телемах, широкопојасна комуникација, 

д.о.о. Љубљана, Словенија и СКАЈЛАЈН 

КЕЈБЛ телекомуникациски услуги д.о.о. 

Љубљана, Словенија 

малопродажен пазар за 

обезбедување услуги на 

фиксна телефонија; 

широкопојасен пристап на 

интернет;  пренос и 

дистрибуција на 

аудиовизуелни содржини 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

35 Уп. бр.08-65 

31.07.2019 

Телемах, широкопојасна комуникација, 

д.о.о. Љубљана, Словенија и ЕВЈ 

малопродажен пазар за 

обезбедување услуги на 

во согласност 

со одредбите на 
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ЕЛЕКТРОПРОМ трговија, производство, 

инсталација д.о.о., Кисовец, Словенија 

фиксна телефонија; 

широкопојасен пристап на 

интернет;  пренос и 

дистрибуција на 

аудиовизуелни содржини  

ЗЗК (одобрена) 

36 Уп. бр.08-67 

27.08.2019 

ДАКР Холдингс Лимитед Никозија, 

Република Кипар и Дентотал Протект 

С.р.л. Букурешт, Романија 

дистрибуција на опрема и 

потрошен материјал за 

стоматолошка техника и 

стоматолошки ормани-

витрини. 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

37 Уп.бр.08-70 

27.08.2019 

СПИКА Клермон-Феран Франција и 

ФАУРЕЦИА ЕКЗОСТ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ Нантер, Франција и 

Симбио Фонтен, Франција 

развој и производство на 

водородни горивни ќелии за 

автомобилскиот сектор 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

38 Уп.бр.08-68 

04.09.2019 

Карр Холдингс Лимитед Никозија, Кипар, 

Г-н Ф. Р Романија, и Г-н М.С Романија, од 

една страна и Глобал Техникал Сервицес 

СРЛ Букурешт, Романија, - Глобал 

Техникал Системс СРЛ Букурешт, 

Романија, Глобал Оперејшн Центер СРЛ 

Букурешт, Романија, и ГТС Глобал 

Интелиџенс СРЛ Букурешт, Романија, од 

сруга страна 

инсталација на електрична 

опрема 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

39 Уп.бр.08-71 

04.09.2019 

ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. Загреб, 

Хрватскаи Пословни системи Меркатор 

д.д. Љубљана, Словенија 

неспецијализирана трговија 

на мало со прехранбени 

производи и стоки за општа 

потрошувачка 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

40 Уп.бр.08-72 

04.09.2019 

Асикурациони Џенерали Социета пер 

Ациони Трст, Италија од една страна 

иСегурадорас Унидас С.А., Лисабон, 

Португалија и Калм Игл Португал, 

Социедаде Унипессоал, Лда, Лисабон, 

Португалија од друга 

пазарот на осигурување; 

пазар на проценка на ризик и 

управување со осигурување 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

41 Уп. бр.08-74 

25.09.2019 

 

Телемах, Друштво за пружање услуги во 

областа на телекомуникации д.о.о. 

Сараево, Босна и Херцеговина и ТРИОН 

ТЕЛ д.о.о. Бања Лука, Босна и 

Херцеговина 

/ не потпаѓа под 

одредбите на 

ЗЗК 

42 Уп. бр.08-73  

02.10.2019 

ГР.Сарантис С.А, Атина, Грција од една 

страна и ПЗ Кусон (Интернешнал) 

Лимитед, Манчестер Обединето Кралство 

и ПЗ Кусон Полска С.А., Варшава, Полска 

проджба на производи за 

капење и за туширање 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 
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43 Уп. бр.08-75 

02.10.2019 

РИДГ Холдинг С.Р.О. Прага, Чешка и 

ВИПАП Видем Кршко д.д., Кршко, 

Словенија 

производство на хартија во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

 

44 Уп. бр.08-76 

16.10.2019 

Заедничко вложување на 

Позаваровалница Сава, д.д. Љубљана, 

Словенија и Заваровалница Триглав д.д. 

Љубљана, Словенија во Кардиал 

специјалистична амбулантна дејавност 

д.о.о. Љубљана, Словенија, 

здравствено осигурување, 

здравствени услуги 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

45 Уп. бр.08-77 

16.10.2019 

Телемах, широкопојасна 

комуникација,д.о.о. Љубљана, Словенија 

и трговското друштво ФМЦ, Системски 

Интегратор д.о.о Љубљана, Словенија 

обезбедување на дата центар 

(cloud) услуги и поврзани 

услуги. 

 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

46 Уп. бр.08-82 

07.11.2019 

Хјундаи Мотор Компани од Словенија, 

Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт 

од  Германија, Даимлер АГ од Германија, 

Форд Мотор Компани од САД и Др. Инг. 

х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт од 

Германија ќе стекнат заедничка контрола 

над Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ од 

Германија. 

воспоставување, управување 

и одржување на јавно 

достапна инфраструктура за 

полнење на електрични 

возила на батерии 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

47 Уп. бр.08-78 

13.11.2019 

Гринтех С.А. Бузау, Романија и ГринТех 

Балтик, УАБ, Вилнус, Република 

Литванија 

собирање и преработка на 

отпад 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

48 

 

 

Уп. бр.08-80 

13.11.2019 

Гринтех С.А. Бузау, Романија, г-дин М.Ф, 

Словачка и г-дин Л.Ч. Словачка 

стекнуваат заедничка контрола над 

Еколуми, с.р.о. Банска Бистрица, 

Словачка  

 

собирање и преработка на 

отпад 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

49 Уп.бр.08-83 

29.11.2019 

Генерали Осигурање д.д. Загреб,  

Хрватска ќе се стекне со дел од Извор 

Осигурање д.д. Загреб, Хрватска 

услуги на сигурување  во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

50 Уп. бр.08-84 

29.11.2019 

Упфилд Еуропе БВ Ротердам, Холандија 

и  Аривија СА, Солун, Грција 

производство и продажба на 

сирење и негови 

алтернативи 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

51 Уп.бр.08-86 

04.12.2019 

Оутотек Ои Еспо, Финска и дел од 

работењето на Метсо Ои, Хелсинки, 

производиство и услуги на 

последователниот пазар за 

опрема за филтрација 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

http://www.kzk.gov.mk/
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1. Решение Уп. бр.08-3 од 30.01.2019 година за концентрација со која ЕБ Ерсте Банк Интернационале 

Бетајлигунген ГмбХ, Виена, Австрија стекнува контрола над ВГ ПРОЕКТИРАЊЕ, инвестирање ин 

инженеринг д.о.о., Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на управување со 

трговски центри. 

 

2. Решение Уп. бр.08-11 од 30.01.2019 година за концентрација со која Мого Финанце С.А. (Mogo Finance 

S.A.) Луксембург стекнува контрола над Друштво за лизинг МОГО ДООЕЛ Скопје Република 

Македонија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на услуги на лизинг. 

 

3. Решение Уп. бр.08-15 од 30.01.2019 година за делумно поништување на Решението на Комисијата за 

заштита на конкуренцијата Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година на барање на Диаверум Шведска АБ, 

Финска 

 

52 Уп. бр.08-93 

26.12.2019 

Јунајтед Груп Бугарија ЕООД, Софија, 

Бугарија, и Вива Телеком Бугарија ООД, 

Софија, Бугарија 

обезбедување услуги на 

фиксна телефонија;мобилна 

телефонија;  широкопојасен 

пристап на интернет; пренос 

и дистрибуција на 

аудиовизуелни содржини 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена 

со обврски) 

53 Уп. бр.08-91 

26.12.2019 

Ромгрин Универзал Лимитед, Никозија, 

Кипар и Елтекс Рисајклинг С.Р.Л., 

Орадеја округот Бихор, Романија 

собирање и преработување 

на отпад 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

54 Уп. бр.08-85 

26.12.2019 

Оушн Рејл Логистикс С.А  Пиреј, Грција 

и лицето А. П. од Грција стекнуваат 

заедничка контрола над Пиреас Европа 

Асиа Раил Логистикс Лимитед, Лондон, 

Обединето Кралство 

обезбедување на 

шпедитерски услуги 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

55 Уп. бр.08-94 

26.12.2019 

АИ Сирона (Луксембург) Аквизишн С.а 

р.л. Луксембурги  Алвоген ЦЕЕ кфт 

Будимпешта, Унгарија 

продажба и дистрибуција на 

фармацевтски производи 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

56 Уп. бр.08-89 

26.12.2019 

Јунајтед Линк д.о.о. Белград Србија и 

Тако Лако Шоп д.о.о., Белград Србија. 

 

трговија на мало со стока за 

широка потрошувачка преку 

интернет 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 

57 Уп. бр.08-90 

26.12.2019 

МК Груп д.о.о. Белград Србија и  

Викториа Груп а.д. Белград Србија 

трговија на големо со 

растително масло за јадење 

во согласност 

со одредбите на 

ЗЗК (одобрена) 
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Шведска. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за продажба, трговија на големо со 

фармацевтски производи и  обезбедување услуги за дијализа. 

 

4. Решение Уп. бр.08-16 од 30.01.2019 година за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске 

кабловске мреже д.о.о. Белград, Србија, стекнува контрола над Претпријатие за информатички 

инженеринг и консалтинг НетЛоџик доо Белград, Србија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е 

пазарот на обезбедување на услуги на фиксен широкопојасен пристап на интернет и обезбедување на веб 

хостинг услуги. 

 

5. Решение Уп. бр.08-1 од 11.02.2019  година со кое е утврдено дека концентрацијата со која Смурфит 

Капа Груп Плц, Даблин  Ирска стекнува контрола над Витавел АД Луковит, Бугарија не потпаѓа под 

одредбите на ЗЗК. 

 

6. Решение Уп. бр.08-2 од 11.02.2019 година со кое е утврдено дека концентрацијата со која Смурфит 

Капа Груп Плц, Даблин Ирска стекнува контрола над Балканпак ООД Казанлак, Бугарија не потпаѓа под 

одредбите на ЗЗК. 

 

7. Решение Уп. бр.08-4 од 11.02.2019  година со кое е утврдено дека концентрацијата со која Чимкомплес 

С.А. Борзести, Онести, Бакау Округ, Романија, стекнува контрола над  Пакети на средства 1-5 и делумно 

Пакет на средства 7 кои припаѓаат на Олтчим СА, Рамнику-Валчеа, Валчеа Округ, Романија не потпаѓа 

под одредбите на ЗЗК. 

 

8. Решение Уп. бр.08-12 од 21.02.2019  година со кое е утврдено дека концентрацијата со која КЈК Фонд 

III С.Ц.А. СИЦАВ-РАИФ Луксембург, Големо Војводство Луксембург стекнува контрола над ЕЛАН 

производња, шпортних изделков, д.о.о. Бегуње на Горењскем, Република Словенија не потпаѓа под 

одредбите на ЗЗК. 

 

9. Решение Уп. бр.08-13 од 21.02.2019 година за концентрација со која ОРБИКО ДОО за трговија Загреб, 

Република Хрватска стекнува контрола над  Интербрендс Маркетинг & Дистрибјушн С.Р.Л., Букурешт 

Романија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е  пазарот на трговија на големо. 

 

10. Решение Уп. бр.08-10 од 21.02.2019 година за концентрација со која Позаваровалница САВА д.д. 

Љубљана, Словенија стекнува контрола над КБМ-ИНФОНД, дружба за управљање доо – Скупина Нове 

КМБ, Марибор, Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на управување со 

инвестициски фондови. 

 

11. Решение Уп. бр.08-21 од 05.03.2019 година за концентрација со која Унитарното претпријатие Велком, 

Минск, Белорусија стекнува контрола над  Ајчина Плус Минск, Белорусија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на  услуги на давање пристап до интернет мрежа. 

 

12. Решение Уп. бр.08-19 од 05.03.2019 година за концентрација со која Унитарното претпријатие Велком, 

Минск, Белорусија стекнува контрола над ТАА Самит, Полок, Витебска област, Белорусија. Пазар на кој 

се однесува концентрацијата е пазарот на  давање на кабелски ТВ услуги (пренос на уадиовизуелни 

содржини до крајни корисници). 

http://www.kzk.gov.mk/
mailto:kzk@kzk.gov.mk


 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
 

Ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54 (6 ти кат), 1000 Скопје 

Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466     www.kzk.gov.mk   e-mail: kzk@kzk.gov.mk 
 

 

21 

 

 

13. Решение Уп. бр.08-14 од 05.03. 2019 година за концентрација со која БИМАЛ Инвест д.о.о. Белград 

Србија стекнува контрола над НОВО СУНЦЕ ДОО, Сомбор Србија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на производство на сирово сончогледово масло, производство на рафинирано 

сончогледово масло за јадење, производство на сирово сојино масло. 

14. Решение Уп. бр.08-24 од 26.03.2019  година со кое е утврдено дека концентрацијата со која Аисле Дач 

ТопКо Б.В. Амстердам, Холандија стекнува контрола над Агролагуна д.д. Пореч, Хрватска не потпаѓа под 

одредбите на ЗЗК. 

15. Решение Уп. бр.08-37 од 03.04.2019 година за концентрација со која ПХЦ Холдингс Цорпоратион (со 

претходен назив Панасониц Хеалтхцаре Цо. ЛТД.) Токио, Јапонија стекнува контрола над Термо Фишер 

Сциентифиц Инц., Валтам САД. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на средства за ин 

витро клиничка дијагноза (“ИВД”) производи и потенцијални под-сегменти. 

16. Решение Уп. бр.08-38 од 03.04.2019 година за концентрација со која Кока-кола Хеленик Ботлинг 

Компани-Србија, Индустрија за безалкохолни пијалаци д.о.о. Белград, Србија стекнува контрола над  

Концерн за производство и промет на кондиторски производи Бамби а.д. Пожаревац, Србија. Пазар на кој 

се однесува концентрацијата е пазарот за продажба, трговија на големо со кондиторски производи. 

17. Решение Уп. бр.08-41 од 08.05.2019 година за концентрација со која Штајермаркише Банк унд 

Шпаркасен АГ Грац, Австрија стекнува контрола над Охридска Банка АД Скопје  Република Македонија. 

Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за обезбедување на банкарски услуги и на пазарот на 

дистрибуција на животно осигурување.  

 

18. Решение Уп. бр.08-45 од 08.05.2019 година за концентрација со која Еусидер С.п.А., Милано, Италија 

стекнува контрола над Профилмерц С.п.А Торино, Италија и Финтреби С.р.Л Торино Италија. Пазар на 

кој се однесува концентрацијата е пазарот, на производсто и продажба на електрично заварени челични 

цевки, челични калеми и ленти, машини за производство на цевки и работа на челичен лим. 

 

19. Решение Уп. бр.08-46 од 08.05.2019 година за концентрација со која Галена Ресоурце Еквитис 

Лимитед, Кајмански Острови стекнува контрола над Еуромакс Ресоурцес Лтд., Ванкувер Канада. Пазар на 

кој се однесува концентрацијата е пазарот за експлоатација и продажба на суровини на бакар и злато. 

 

20. Решение Уп. бр.08-47 од 08.05.2019 година за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В 

Амстердам, Холандија стекнува контрола над дел од друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. 

Будимпешта, Унгарија. Пазар на кој се однесува концентрцијата е пазарот за неживотно и животно 

осигурување. 

 

21. Решение Уп. бр.08-50 од 08.05.2019 година за концентрација со која ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ 

СЕРВИСЕС АГ,Германија Брауншвајг,Германија стекнува контрола над ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ  

Ешборн, Германија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот  на услуги за факторинг и 

издавање на картички за гориво/патарини. 
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22. Решение Уп. бр.08-49 од 23.05.2019 година за концентрација со која се создава заедничко вложување 

помеѓу Фолксваген Фајненс Луксембург С.А. Луксембург, Мобилај Вижн Технолоџис Лтд. Ерусалим, 

Израел, и Чемпион Моторс Лтд. Бнеи Брак  Израел. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за 

услуги на повикување на возила. 

 

23. Решение Уп. бр.08-51 од 23.05.2019 година за концентрација со која Линк Мобилити Груп АС  Осло, 

Норвешка стекнува контрола над Тера Комуникејшанс АД, Бугарија и Теравојс ЕАД, Софија, Бугарија. 

Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на услуги поврзани со мобилни известувања и 

премиум СМС / премиум гласовни услуги. 

 

24. Решение Уп. бр.08-52 од 23.05.2019 година за концентрација со која Сауди Арабијан Оил Компани 

Дахран Кралството Саудиска Арабија стекнува контрола над Сауди Бејсик Индустрис Корпорејшн, Ријад, 

Кралството Саудиска Арабија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот запродажба на 

полиетилен, етилен гликол и полипропилен. 

 

25. Решение Уп. бр.08-54 од 12.06.2019 година за концентрација со која СИНОТ В, а.с. Ухерске 

Храдиште, Чешка стекнува контрола над ТХЕ-СЛОТС ДОО Скопје, Република Македонија. Пазар на кој 

се однесува концентрацијата е пазарот за игри на среќа во автомат клубови. 

 

26. Решение Уп. бр.08-55 од 12.06.2019 година за концентрација со која ТП Груп Плц, друштво со 

ограничена одговорност, Хемпшир, Обединето Кралство стекнува контрола над Сапиенза Консалтинг 

Холдинг Б.В. Катбајк, Холандија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за обезбедување 

работна сила, инженеринг услуги и IT решенија за секторот вселена и одбрана во Европа. 

 

27. Решение Уп. бр.08-53 од 26.06.2019 година за заедничко вложување на Даимлер АГ Штутгарт, и 

Жејанг  Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., Хангжоу Сити, Народна Република Кина. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот за производство и продажба на патнички автомобили. 

 

28. Решение Уп. бр.08-58 од2 6.06.2019 година за концентрација со која Грацер Векселзајтиге 

Осигурително Акционерско Друштво, Грац Австрија, стекнува контрола над Друштво за осигурување 

Еуросиг Акционерско Друштво Скопје,  Република Македонија. Пазар на кој се однесува концентрацијата 

е пазарот на неживотно осигурување. 

 

29. Решение Уп. бр.08-56 од 17.07.2019 година за концентрација со која Принжорн Холдинг ГмбХ, Виена, 

Австрија стекнува контрола над  ДОО СФТ Групп,  Москва, Русија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот за собирање и снабдување со хартија за рециклирање, производство и набавка 

на материјали од брановиден картон за кутии, собирање, третман и препродажба на тврд отпад. 

 

30. Решение Уп. бр.08-57 од 17.07.2019 година за концентрација со која Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ 

Питен, Австрија стекнува контрола над  З К.Ф. д.о.о. Загреб, Хрватск. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот за собирање, обработка и препродажба на неопасен отпад. 
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31. Решение Уп. бр.08-61 од 17.07.2019 година за концентрација со која Метсо Ои Хелсинки, Финска, 

стекнува контрола над  МекКлоски Интернешнал Лимитед Онтарио, Канада. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на мобилна опрема за скрининг и дробење. 

 

32. Решение Уп. бр.08-59 од 31.07.2019 година за концентрација со која Словениа Бродбенд С.а.р.л., 

Луксембург стекнува контрола над трговското друштво Теле2 д.о.о. за телекомуникациски услуги, Загреб, 

Хрватска. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за обезбедување на мобилни 

телекомуникациски услуги. 

 

33. Решение Уп. бр. 08-63 од 31.07.2019 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., 

Луксембург стекнува контрола над Трговското друштво И.Р.В. Инвестиции, Развој и Унапредување д.о.о, 

Радомље, Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за обезбедување услуги за 

интернет огласување. 

 

34. Решение Уп. бр. 08-64 од 31.07.2019 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна 

комуникација, д.о.о. Љубљана, Словенија стекнува контрола над СКАЈЛАЈН КЕЈБЛ телекомуникациски 

услуги д.о.о. Љубљана, Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е малопродажниот пазар за 

обезбедување услуги на фиксна телефонија;  широкопојасен пристап на интернет; пренос и дистрибуција 

на аудиовизуелни содржини. 

35. Решение Уп. бр. 08-65 од 31.07.2019 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна 

комуникација, д.о.о. Љубљана, Словенија стекнува контрола над ЕВЈ ЕЛЕКТРОПРОМ трговија, 

производство, инсталација д.о.о., Кисовец, Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е 

малопродажниот пазар за обезбедување услуги на фиксна телефонија; широкопојасен пристап на 

интернет; пренос и дистрибуција на аудиовизуелни содржини. 

36. Решение Уп. бр. 08-67 од  27.08.2019 година за концентрација со која ДАКР Холдингс Лимитед 

Никозија, Република Кипар стекнува контрола над  Дентотал ПротектС.р.л. Букурешт, Романија. Пазар на 

кој се однесува концентрацијата е пазарот за дистрибуција на опрема и потрошен материјал за 

стоматолошка техника и стоматолошки ормани-витрини. 

37. Решение Уп. бр. 08-70 од  27.08.2019 година за концентрација со која СПИКА Клермон-Феран, 

Франција и ФАУРЕЦИА ЕКЗОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Нантер, Франција, стекнуваат заедничка контрола 

над Симбио Фонтен, Франција. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот на развој и 

производство на водородни горивни ќелии за автомобилскиот сектор. 

 

38. Решение Уп. бр. 08-68 од 04.09.2019 година за концентрација со која Карр Холдингс Лимитед 

Никозија, Кипар, Г-н Ф. Р Романија, и Г-н М.С Романија, стекнуваат заедничка контрола над Глобал 

Техникал Сервицес СРЛ Букурешт, Романија,  Глобал Техникал Системс СРЛ Букурешт, Романија, 

Глобал Оперејшн Центер СРЛ Букурешт, Романија, и ГТС Глобал Интелиџенс СРЛ Букурешт, Романија. 

Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за инсталација на електрична опрема. 

 

39. Решение Уп. бр. 08-71 од  04.09.2019 година за концентрација со која ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. 

Загреб, Хрватска стекнува контрола над Пословни системи Меркатор д.д. Љубљана, Словенија. Пазар на 
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кој се однесува концентрацијата е пазарот за неспецијализирана трговија на мало со прехранбени 

производи и стоки за општа потрошувачка. 

 

40. РешениеУп. бр. 08-72 од 04.09.2019 година за концентрација со која Асикурациони Џенерали Социета 

пер Ациони Трст, Италија ќе стекне контрола над Сегурадорас Унидас С.А., Лисабон, Португалија и Калм 

Игл Португал, Социедаде Унипессоал, Лда, Лисабон, Португалија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на осигурување и пазарот на проценка на ризик и управување со осигурување. 

 

41. Решение Уп. бр. 08-74 од 25.09.2019 година со кое е утврдено дека концентрација со која Телемах, 

Друштво за пружање услуги во областа на телекомуникации д.о.о. Сараево, Босна и Херцеговина 

стекнува контрола над ТРИОН ТЕЛ д.о.о. Бања Лука, Босна и Херцеговина не потпаѓа под одредбите на 

ЗЗК. 

 

42. Решение Уп. бр. 08-73 од 02.10.2019 година за концентрација со која ГР.Сарантис С.А, Атина, Грција 

стекнува  контрола над ПЗ Кусон (Интернешнал) Лимитед, Манчестер Обединето Кралство и ПЗ Кусон 

Полска С.А., Варшава, Полска. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за проджба на 

производи за капење и за туширање. 

 

43. Решение Уп. бр. 08-75 од 02.10.2019 година за концентрација со која РИДГ Холдинг С.Р.О. Прага, 

Чешка стекнува контрола над ВИПАП Видем Кршко д.д., Кршко, Словенија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на производство на хартија. 

 

44. Решение Уп. бр. 08-76 од 16.10.2019 година за заедничко вложување на Позаваровалница Сава, 

д.д.Љубљана, Сковенија и Заваровалница Триглав д.д. Љубљана, Словенија во Кардиал специјалистична 

амбулантна дејавност д.о.о. Љубљана, Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за 

здравствено осигурување, здравствени услуги. 

 

45. Решение Уп. бр. 08-77 од 16.10.2019 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна 

комуникација, д.о.о. Љубљана, Словенија стекнува контрола над трговското друштво ФМЦ, Системски 

Интегратор д.о.о Љубљана, Словенија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за 

обезбедување на дата центар (cloud) услуги и поврзани услуги. 

 

46. Решение Уп. бр. 08-82 од 07.11.2019 година за концентрација со која Хјундаи Мотор Компани од 

Словенија, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт од  Германија, Даимлер АГ од Германија, Форд 

Мотор Компани од САД и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт од Германија ќе стекнат заедничка 

контрола над Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ од Германија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е 

пазарот за воспоставување, управување и одржување на јавно достапна инфраструктура за полнење на 

електрични возила на батерии. 

 

47. Решение Уп. бр. 08-78 од 13.11.2019 година за концентрација со која Гринтех С.А. Бузау, Романија 

стекнува контрола над ГринТех Балтик, УАБ, Вилнус, Република Литванија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот засобирање и преработка на отпад. 
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48. Решение Уп. бр. 08-80 од 13.11.2019 година за концентрација со која Гринтех С.А. Бузау, Романија, г-

дин М.Ф, Словачка и г-дин Л.Ч. Словачка стекнуваат заедничка контрола над Еколуми, с.р.о. Банска 

Бистрица, Словачка. Пазар на кој се однесува концентарцијата е пазарот за собирање и преработка на 

отпад. 

 

49. Решение Уп. бр. 08-83 од 29.11.2019 година за концентрација со која Генерали Осигурање д.д. Загреб,  

Хрватска ќе се стекне со дел од Извор Осигурање д.д. Загреб, Хрватска. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на услуги на сигурување. 

 

50. Решение Уп. бр. 08-84 од 29.11.2019 година за концентрација со која Упфилд Еуропе БВ Ротердам, 

Холандија стекнува контрола над  Аривија СА, Солун, Грција. Пазар на кој се однесува концентрацијата е 

пазарот за производство и продажба на сирење и негови алтернативи. 

 

51. Решение Уп. бр. 08-86 од  04.12.2019 година за концентрација со која Оутотек Ои Еспо, Финска 

стекнувадел од работењето на Метсо Ои, Хелсинки, Финска. Пазар на кој се однесува концентрацијата е 

пазарот за производиство и услуги на последователниот пазар за опрема за филтрација. 

 

52. Решение Уп. бр. 08-93 од 26.12.2019 година за концентрација со која Јунајтед Груп Бугарија ЕООД, 

Софија, Бугарија,  стекнува контрола над  Вива Телеком Бугарија ООД, Софија, Бугарија. Пазар на кој се 

однесува концентрацијата е пазарот за обезбедување услуги на фиксна телефонија; мобилна телефонија;  

широкопојасен пристап на интернет; пренос дистрибуција на аудиовизуелни содржини. 

 

53. Решение Уп. бр. 08-91 од 26.12.2019 година за концентрација со која Ромгрин Универзал Лимитед, 

Никозија, Кипар стекнува контрола над Елтекс Рисајклинг С.Р.Л., Орадеја округот Бихор, Романија. Пазар 

на кој се однесува концентрцијата е пазарот за собирање и преработување на отпад. 

 

54. Решение Уп. бр. 08-85 од 26.12.2019 година за концентрација со која Оушн Рејл Логистикс С.А  Пиреј, 

Грција и лицето А. П. од Грција стекнуваат заедничка контрола над Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс 

Лимитед, Лондон, Обединето Кралство. Пазар на кој се однесува концентрацијата е пазарот за 

обезбедување на шпедитерски услуги.  

 

55. Решение Уп. бр. 08-94 од 26.12.2019 година за концентрација со која АИ Сирона (Луксембург) 

Аквизишн С.а р.л. Луксембург стекнува контрола над Алвоген ЦЕЕ кфт Будимпешта, Унгарија. Пазар на 

кој се однесува концентрацијата е пазарот на продажба и дистрибуција на фармацевтски производи. 

 

56. Решение Уп. бр. 08-89 од 26.12.2019 година за концентрација со која Јунајтед Линк д.о.о. Белград 

Србија стекнува контрола над Тако Лако Шоп д.о.о., Белград Србија. Пазар на кој се однесува 

концентрацијата е пазарот на трговија на мало со стока за широка потрошувачка преку интернет. 

 

57. Решение Уп. бр. 08-90 од 26.12.2019 година за концентрација со која МК Груп д.о.о. Белград Србија 

стекнува контрола над Викториа Груп а.д. Белград Србија. Пазар на кој се однесува концентрацијата е 

пазарот на трговија на големо со растително масло за јадење. 
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2.3. Дадени мислења од страна на Комисијата 

 

Комисијата, согласно ЗЗК, дава мислења по предлог закони и други акти со кои се уредуваат 

прашања што се однесуваат на економската активност, а кои можат да имаат влијание на конкуренцијата 

на пазарот. Во насока на реализација на ова овластување, а воедно и јакнење на меѓуресорската соработка 

со надлежните органи и институции во Република Северна Македонија, Комисијата даде: 

 Мислење по предлог Закон за енергетска ефикасност, 

 Мислење по однос на одредби од Кривичниот Законик, 

 Мислење по предлог мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија, 

 Мислење по однос на претставка доставена од ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола,  

 Доставени мислења до АЕК: 

- Мислење по дефинирање на релевантен пазар – големопродажен пазар за услуги за 

завршување на повик во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи, 

- Мислење по дефинирање на релевантен пазар – пристап и започнување на услуги во јавни 

мобилни електронски комуникациски мрежи, 

- Мислење по Нацрт документ за анализа на пазар 6 – Услуга  за транзитирање во јавна фиксна 

телефонска мрежа  

2.4. Соработка на Комисијата со регулаторни тела и други државни органи 

 

Согласно ЗЗК, Комисијата при извршување на своите надлежности соработува со други државни 

органи и тела за прашањата кои се во врска со заштитата на конкуренцијата. Комисијата и регулаторните 

тела се должни да разменуваат податоци и информации што им се потребни за вршење на своите 

надлежности, чиј обем на размена на информации е ограничен на податоци и информации што се 

соодветни и пропорционални на целите за коишто се разменуваат.  

Со цел размена на податоци, искуства, знаења, едукација и усовршување на кадри Комисијата и 

Министерството за внатрешни работи во 2019 година потпишаа Mеморандум за соработка. 

 

Б.  ДРЖАВНА ПОМОШ 

 

3. Правна рамка 

 

Правната рамка во контролата на државната помош ја сочинува Законот за контрола на државната 

помош и подзаконските акти потребни за негова примена.  

 

3.1 Закон за контрола на државната помош 

 

Законот за контрола на државната помош е донесен на 28 октомври 2010 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 145/10). Законот влезе во сила на 13.11.2010 година. 

Со донесувањето на Законот за контрола на државната помош се изврши  понатамошно 

хармонизирање на македонското законодавство во оваа област со законодавството на ЕУ и тоа: членовите 

107-109 од Договорот за функционирање на ЕУ и ЕУ регулативите 32001R0069 и 31999R0659. Воедно се 

унапреди законитоста и ефикасноста во постапувањето на Комисијата преку усогласување на одредбите 
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од Законот за контрола на државната помош со Законот за општа управна постапка и со Законот за 

заштита на конкуренцијата. Со тоа се овозможува поедноставна управна постапка пред Комисијата во 

предметите кои се однесуваат на државна помош, која постапка истовремено ќе биде појасна и 

транспарентна за сите заинтересирани страни. 

 

3.2 Подзаконски акти кои прозлегуваат од Законот за контрола на државната   помош 

 

- Уредба за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/11) 

 Со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) детално 

се уредуваат условите и постапката за доделување на помошта од мало значење (de minimis). Исто така, со 

оваа Уредба утврдени се условите за доделувањето на помошта, односно под кои услови може да се 

додели истата како и максимално дозволените износи на de minimis помошта. Воедно, се уредува и 

пресметувањето на износот на помошта како и кумулацијата и евидентирањето на помошта. 

Донесувањето на Уредбата е со цел усогласување на условите и постапката за доделување на помош од 

мало значење (de minimis) со барањата на ЕУ acquis. 

 - Уредба за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна 

помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 142/11) 

 Законодавството за државна помош е усогласено со европското законодавство и во делот на 

известувањето за доделување на државна помош како и во делот на постапката за вршење надзор на 

постојната државна помош преку донесувањето на оваа Уредба. Со донесувањето на оваа Уредба детално 

се уредуваат начинот и постапката за поднесување на известување до Комисијата од страна на давателите 

на државната помош, постапката за оцена на дозволеноста на доделувањето на државната помош како и 

постапката за вршење надзор на постојната државна помош, односно обврската на давателите на државна 

помош за доставување на годишни извештаи до Комисијата за доделената дозволена државна помош во 

претходната година. Во рамките на оваа Уредба содржани се и Образецот за известување за планираното 

доделување на помош, Образецот за поедноставено известување како и Образецот за поднесување на 

годишен извештај за доделена дозволена државна помош во претходната година.  

- Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 109/13) 

 Со Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош детално се уредуваат 

условите и постапката за доделување на регионална помош. Воедно, се уредуваат прашањата од особено 

значење за ефикасно вршење на оцена над планираното доделување на регионална помош, како и 

условите и постапката за доделување на истата во Република Македонија од страна на Комисијата. Истата 

е усогласена со европското законодавство во областа на доделување на регионална помош. Со оваа уредба 

се прецизираат условите и постапката за доделување на регионална помош, што е од значење за правилна 

и навремена оцена на дозволеноста или недозволеноста за доделувањето на истата, а со што се 

овозможува ефикасно спроведување на надлежноста на Комисијата при надзорот и контролата на 

доделувањето на регионалната државна помош. Донесувањето на Уредбата е со цел усогласување на 

условите и постапката за доделување на регионална помош со барањата на ЕУ acquis. Со донесување на 

оваа Уредба престана да важи Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на 

регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03 и 118/09).  
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- Уредба за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 03/14).  

 Со оваа уредба детално се уредуваат прашањата од особено значење за ефикасно вршење на оцена 

на планираното доделување на хоризонтална помош, како и условите и постапката за доделување на 

истата во Република Македонија од страна на Комисијата. Воедно, со оваа Уредба се пропишуваат 

условите и постапката за доделување на државна помош во областите за истражување и развој и 

иновации, заштита на животната средина, вработување, обука, вршење на услуги од општ економски 

интерес и мали и средни претпријатија во кој било облик, вклучувајќи го и обликот на ризичен капитал, 

што е од значење за правилна и навремена оценка на дозволеноста или недозволеноста на доделувањето 

на помошта во овие области. На овој начин се постигнува поголем степен на усогласеност на 

македонското законодавство со ЕУ acquis од областа на државната помош. Со донесување на оваа Уредба 

престана да важи Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 157/07).  

  - Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и 

реконструкција на претпријатијата со потешкотии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03 

и 83/07). Со оваа Уредба детално се утврдуваат условите и постапката за доделување на помошта за спас 

и реконструкција на претпријатијата со потешкотии.  

   Комисијата ќе продолжи со понатамошно усогласување на законодавството за државна помош со 

европското законодавство за државна помош. 

 

 4.  Методолошки принципи 

 

4.1. Закон за контрола на државната помош  

 

Методолошката основа на државната помош воспоставена со Законот за државната помош 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и подзаконските акти се надградува 

и со Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10).  

При анализата и оцената на доставените податоци за можните случаи на државна помош, 

Комисијата и понатаму тргнува од основните критериуми кои ја дефинираат државната помош и тоа дали:  

- се работи за мерки кои вклучуваат трансфер на државни средства (вклучувајќи национални и 

локални), 

- дадената помош претставува економска предност за примателот на помошта, 

- дадената помош е селективна и 

- помошта има влијание врз конкуренцијата и трговијата.  

Според член 6 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 145/10), давател на државна помош е Владата на Република Македонија, органите на 

државната управа, единиците на локалната самоуправа како и секој друг орган или правно лице кои 

доделуваат или планираат да доделат државна помош. 

При дефинирањето на финансиските инструменти се имаа во предвид следните групи: 

- Инструменти во група А, кои се делат на две подгрупи, при што во подгрупата А1 влегуваат 

неповратните средства во облик на дотации, субвенции на камати, отпишување на долгови на 

деловни претпријатија од кредити, наплата од присилно порамнување, а во подгрупата А2 влегуваат 

олеснување и ослободување од плаќање на даноци и придонеси за социјално осигурување; 
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- Инструменти во група B, во која влегуваат финансиски трансфери на државата во облик на 

капитални вложувања. Во оваа група покрај класичните капитални вложувања се вбројуваат и 

конверзијата на побарувања на капитално учество и поволно продавање на државен имот; 

- Инструменти во група C, во која влегуваат сите трансфери во кои елементот на државна помош 

претставува користа од камата. Овие трансфери се или поволни позајмици (група C1) или одложено 

плаќање на даноци со пониска камата (група C2),  

-  Инструменти во група D во која влегуваат гаранциите како обезбедување на комерцијален и 

некомерцијален ризик. 

 

5. Активности на Комисијата  

  

Комисијата и во 2019 година продолжи со спроведување на одредбите од Законот за контрола на 

државната помош, особено со обврската која произлегува од член 13 од Законот во кој се предвидува сите 

даватели на државната помош (Владата на Република Македонија, органите на државната управа, 

единиците на локалната самоуправа и секој друг орган или правно лице кои доделуваат или планираат да 

доделат државна помош) до Комисијата да доставуваат известување за секој план за доделување на нова 

или измена на постојната државна помош, како и за забраната планираната државна помош да биде 

доделена на корисник во периодот додека Комисијата не ја одобри со свое решение, односно додека не 

измине рокот во кој Комисијата треба да донесе решение за оцена на помошта. Воедно, Комисијата и во 

2019 им укажуваше на сите даватели на државната помош за обврската која произлегува од член 24 од 

Законот за контрола на државната помош според која секој давател на државна помош е должен најдоцна 

до 1 март во тековната година да достави до Комисијата годишен извештај за доделената дозволена 

државна помош во претходната година и на обврската од истиот член за секој давател и корисник на 

државна помош да води прецизна евиденција за доделената, односно примена државна помош, како и за 

доделената, односно примена помош од мало значење (de minimis). 

 

5.1 Донесени одлуки/решенија за одобрена државна помош во 2019 година 

 

Во текот на 2019 година, вкупниот број на донесени решенија од страна на Комисијата изнесува 

24 при што кај 18 решенија се утврдува дека мерките содржани во известувањата доставени до 

Комисијата од страна на давателите на државна помош претставуваат државна помош во смисла на 

Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10), кај 3 

решенија Комисијата утврди дека дел од мерките содржани во известувањето претставуваат помош од 

мало значење (de minimis помош) и кај 3 решенија Комисијата утврди дека претставуваат помош од мало 

значење (de minimis помош) односно доделена помош која не надминува по корисник 200.000 евра за 

период од три години. 

 

2019 година 

 Број на решение 

Вид на помош 

Давател на 

државна помош 

Цел Износ во денари Износ во евра 

1 10-9 од 16.01.2019  

Помош за 

заштита на 

животната 

Министерство за 

животна средина 

и просторно 

планирање 

Програма за инвестирање во 

животна средина за 2019 година 

4.000.000 65.040 
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средина 

2 10-7 од 23.01.2019 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Измени и дополнувања на 

Оперативниот план за активни 

програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот 

на труд за 2018 година    

11.959.500/  

113.041.500 

194.463      / 

1.838.073 

3 10-6 од 23.01.2019 

Помош за 

заштита на 

животна средина 

Министерство за 

економија 

Уредба за мерките на поддршка 

на производство на електрична 

енергија од обновливи извори 

/ / 

4 10-8А од 

30.01.2019 

де 

минимис/хоризон

тална помош 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2018 година, област А – 

поддршка и развој на микро, 

мали и средни предпријатија и 

занаетчиство 

37.400.000/ 

1.600.000 

608.130/26.016 

5 10-8Б од 

30.01.2019 

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2018 година, област Б – 

имплементација на индустриска 

политика 

1.200.000 19.512 

 

6 10-8В од 

30.01.2019 

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2018 година, област В – 

поддршка и развој на здруженија 

на кластери 

7.000.000 113.821 

7 10-8Г од 

30.01.2019 

хоризонтална 

помош  

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2018 година, област Г- 

општествена одговорност 

1.200.000 19.512 

8 10-22 од 21.02.2019 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Оперативен план за активни 

програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот 

на труд за 2019 година   

482.000.000 

361.568.466 

7.837.398/ 

5.879.162 

9 

 

10-17 од 05.03.2019  

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за развој на туризмот 

за 2019 година  

8.000.000 130.081 

10 10-39од 26.03.2019  

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони  

Инвестиција на Балканлар 

Пластик во ТИРЗ Бунарџик 1 

 

123.000.000 2.000.000 

11 10-43 од 03.04.2019 

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Инвестиција на Зенит 

Интернатионал во ТИРЗ  

Бунарџик 1 

 

76.875.000 1.250.000 

12 10-44од 03.04.2019 
Агенција за  

Програма за промоција и 100.118.000 1.627.935 
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Чл.8(2)б) од ЗДП промоција и 

поддршка на 

туризмот 

поддршка на туризмот за 2019 

година  

13 10-81 од 16.10.2019  

Чл.8(2)б) од ЗДП Влада 
Одложено плаќање на данок на 

фирмата ТЕ-ТО АД Скопје  

962.197.347 15.645.485 

14 10-79од 22.10.2019 

Хоризонтална 

помош- помош за 

индустриско 

истражување 

Фонд за иновации 

и технолошки 

развој 

Правилникот за инструментот за 

поддршка –кофинансирани 

грантови за комерцијализација 

на иновации  

768.750.000 12.500.000 

15 10-87 од 19.11.2019 

регионална 

помош 

Влада, министер 

без ресор Зорица 

Апостолска  

Инвестиција на Кромберт & 

Шуберт Македонија ДООЕЛ 

БИТОЛА 

 

504.300.000 8.200.000 

16 10-88Од 

19.11.2019 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Измени и дополнување на 

Оперативниот план за активни 

програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот 

на труд за 2019 година  

66.576.000 1.082.537 

17 10-81од 29.11.2019 

Чл.8(2)б) од ЗДП Влада 
Одложено плаќање на месечни 

аконтации на данок на фирмата 

ТЕ-ТО АД Скопје 

  

18 10-92 од 29.11.2019 

Хоризонтална 

помош 

(индустриско 

истражување)/ 

регионална 

помош 

Дирекција за 

ТИРЗ 

Инвестиција за КЕССЛЕР 

Македонија во ТИРЗ Бунарџик 

  

19 10-96 од 16.12.2019 

регионална 

помош 

Влада, министер 

без ресор Зорица 

Апостолска 

Инвестиција на ЛОКО  ТРАНС 

ЛОГИСТИК Скопје  

461.250.000 7.500.000 

20 10-97 од 26.12.2019 

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Инвестиција за Зенит  

Интернатионал во ТИРЗ 

Бунарџик 2 

461.250.000 7.500.000 

21 10-98 0д 26.12.2019 

Помош за 

заштита на 

животна средина  

Министерство за 

животна средина 

и просторно 

планирање 

Програма за инвестирање во 

животна средина за 2020 година  

7.000.000 113.821 

22 10-99 од 26.12.2019 

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Инвестиција на КОСТАЛ 

Македонија Охрид 2 

  

23 10-103 од 

27.12.2019 

регионална 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

Инвестиција на ДУРА 

АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС 

Илинден во ТИРЗ Бунарџик 2 
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помош  развојни зони 

24 10-104 од 

27.12.2019 

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Инвестиција на ДУРА 

АУТОМОТИВЕ ЕКСТРУЖОНС 

Илинден во ТИРЗ Бунарџик 2 

  

 ВКУПНО/ 

ВКУПНО-

deminimis 

  6.779.864.722/ 

547.559.500 de 

minimis 

110.241.703/ 

8.903.407 de 

minimis 

 

Податоците за 2019 година, дадени во табелата, ја покажуваат вкупната сума на одобрена 

планирана државна помош за 2019 година и тоа во различни категории, искажани во денари и во евра. 

Категориите за кои е доделена државна помош во 2019 година се: заштита на животната средина, 

поддршка и развој на мали и средни претпријатија, имплементација на индустриска политика, поддршка и 

развој на кластерското здружување, туризам, вработување, регионална политика, иновативност, како и 

планирано доделување на државна помош за унапредување на остварувањето на проекти од значаен 

економски интерес на Република Македонија (чл. 8(2)б) од Законот за контрола на државната помош).  

Вкупниот износ на одобрена државна помош во 2019 година е 6.779.864.722 денари. Од 

наведените податоци може да се заклучи дека учеството на доделената државна помош во 2019 

година во однос на БДП (претходен податок – 684.079.088 илјади денари) е 0,99 % (процентот не е 

финален бидејќи финалниот БДП за 2019 би бил познат при крајот на 2020 година).    

Исто така, од податоците за 2019 година може да се заклучи дека со давателите на државната 

помош е воспоставен континуитет на соработка во исполнување на обврските кои произлегуваат од 

имплементирањето на законодавството за државна помош, а со тоа е овозможено и непрекинато 

оценување, контрола и надзор од страна на Комисијата на таквата доделена државна помош во тие 

области. 

 

5.2. Доделена државна помош во 2019 година 

ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ НА СТРАНСКИ КОМПАНИИ ЗА 2019 година 

1. Доделена државна помош за 2019 година од страна на ДТИРЗ 

Грант за 

креирање на 

нови рабо. 

места 

Поврат на 

платени 

придонеси и 

даноци од 

раб.однос 

10% од ОИТ 

набавка на нови 

машинии /или 

зграда во Зоната  

Дополнителна 

државна помош 

10% ОИТ по 

исполнување 

посебни услови  

Градежен грант царина Персонален 

данок на 

доход 

 

Данок на доа  данок на добивка  

167.471.088 ден 

2.723.107еур 

99.421.863 ден 

1.616.615 еур 

91.959.794 ден 

1.495.281 еур 

6.902.262 ден 

112.232 еур 

18.447.780 ден 

299.964 еур 

16.857.820 ден  

274.111 еур 

 / / 
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Вкупно доделена државна помош во 2019 = 401.060.607ден/ 6.521.311еур 

Доделената државна помош за 2019 година е за (Гентерм  Северна Македонија, Џојсон Сејфти 

Систем Македонија, Техникал Текстил, Џонсон Мети ДООЕЛ Скопје (втор договор), Макдиа ДОО 

Илинден, ОДВ- Електрик, ОДВ- Електрик (втор договор), Аптив Сервисес Македонија, Хај Тек, 

Адиент Аутомотиве Струмица, Ван Хол Македонија (втор договор), Џагатај, Дура Аутомотиве 

ДООЕЛ Илинден, Баумер ДООЕЛ Скопје, Костал Македонија ДООЕЛ Охрид, Витек Македонија 

ДОО Илинден (втор договор), Мурат Виринг Системс Македонија, Гересхајмер, Адиент Сеатинг 

ДООЕЛ Штип (втор договор), Глас Флекс ДООЕЛ Тетово) 

2. Доделената државна помош за 2019 година од страна на АСИПИРМ e само по основ на 

царински ослободувања и изнесува 22.756.033 ден/ 370.017 еур  

 

3. Доделена државна помош за 2019 година од страна на Влада на Република Северна 

Македонија, министер без ресор задолжен за странски инвестиции Елвин Хасан 

 

 

Грант за креирање 

на нови работни 

места 

 Поврат на 

персонален данок 

на доход 

Данок на добивка  

 

Создавање на нови 

работни позиции  

1.721.809 ден  

27.997 еур 

5.083.262 ден 

82.655 еур 

38.872.578 ден 

632.074 еур 

57.039.151 ден 

927.466 еур 

 

 

Вкупно доделена помош во 2019 година е 102.716.800 ден/ 1.670.192 еур 

Доделената државна помош за 2019 година е за (Маркарт Македонија ДООЕЛ Скопје и КОНДЕВО 

МК ДОО Штип) 

4. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија, 

министер без ресор задолжен за странски инвестиции Хисен Џемаили 

 ДПТУ ЛУТЕКС ДООЕЛ Велес во износ од  425.853 ден/ 6.924 еур за рефундирање на средства 

по основ на платен данок на добивка и 1.410.285 ден/ 22.931 еур за грант на ново 

полновремени работни позиции; 

 ДММ Дрекселмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци во износ од 102.508.212 

ден/ 1.666.800 еур за персонален данок на доход и платите на вработените и 30.848.359 ден/ 

501.599 еур за корпоративен данок на добивка  

Вкупно доделена помош во 2019 година е 135.192.709 ден/2.198.255 еур 

5. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија, 

министер без ресор задолжен за странски инвестиции Зорица Апостолска 
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 КРОМБЕРТ & ШУБЕРТ во износ од 455.282.032 ден/ 7.402.960 еур за ослободување од 

персонален данок на доход и 50% ослободување од вкупниот износ на сите задолжителни 

социјални надоместоци и придонеси  и вкупен износ од 113.592.350 ден/ 1.847.030 еур за 

исплата на готовински грант за креирање на нови реботни места, готовински грант во износ до 

10% од износот на оправдани инвестициски трошоци и дополнителна помош од 10% од 

оправданите инвестициски трошоци; 

 ВИК Македонија во вкупен износ од 69.340.934 ден/ 1.127.495 еур за исплата на готовински 

грант во износ од 10% од износот за набавка на машини и опрема и исплата на дополнителна 

помош од 10% од оправданите инвестициски трпшоци; 

 Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје во вкупен износ од 61.982.827 ден/ 1.007.851 еур за грант 

за креирање нови работни места и готовински грант од 10% од оправдани инвестициски 

трошоци; 

 Телемон – Европа ДООЕЛ Скопје во вкупен износ од 19.013.272 ден/ 309.159 еур за исплата на 

персонален данок на доход, готовински грант од 10% од оправдани инвестициски трошоци и 

дополнителна помош од 10% од оправдани инвестициски трошоци. 

Вкупно доделена помош во 2019 година е 719.211.415 ден/ 11.694.495 еур 

6. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија, 

министер без ресор задолжен за странски инвестиции Бардуљ Даути  

 Доделена е  државна помош на компанијата ЕНДАВА ДООЕЛ Скопје во износ од 7.001.989 

ден/ 113.853 еур за Грант за создавање нови полновремени работни позиции 

 

7. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија- 

Генерален Секретаријат  

 Доделена е  државна помош на компанијата ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Тетово во износ од 25.877.097 ден/ 420.766 еур средства за создавање на нови полновремено 

еквивалентни работни позиции. 

 

 

ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА 

ПОДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  

 

8. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија-

министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициска клима за 

домашните претпријатија  Хисен Џемаили  

 

 

Финансиска поддршка за инвестициите  Финансиска поддршка на конкурентност 

62.467.710 ден/ 1.015.735 еур 56.739.878 ден/ 922.600 еур 
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Вкупно доделена помош во 2019 година е 119.207.588 ден/ 1.938.335 еур 

9. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија-

министер без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Бардуљ Даути 

 

Финансиска поддршка за инвестициите  Финансиска поддршка на конкурентност 

34.083.520 ден/ 554.204 еур 22.833.949 ден/ 371.284 еур 

 

Вкупно доделена помош во 2019 година е 56.917.469 ден/ 925.487 еур 

  

10. Доделена државна помош за 2019 година од Влада на Република Северна Македонија-

министер без ресор задолжен привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска  

Вкупно доделената помош за 2019 година за финансиска подршка на инвестициите  изнесува 

171.037.889 ден/ 2.781.104 еур 

 

11. Доделена државна помош во 2019 година од Влада на Република Северна Македонија-

министер без ресор задолжен привлекување на странски инвестиции Елвин Хасан 

 

Финансиска поддршка за инвестициите  Финансиска поддршка на конкурентност 

45.879.285 ден/ 746.005 еур 22.957.822 ден/ 373.298 еур 

 

          Вкупно доделена помош за 2019 година е 68.837.107 ден/ 1.119.303 еур 

Вкупен износ на доделена државна помош во 2019 година од страна на Генералниот секретаријат на 

Владата и од страна на министрите без ресор (Зорица Апостолска, Хисен Џемаили, д-р Елвин Хасан 

и д-р Бардуљ Даути) изнесува  1.406.000.063 ден/ 22.861.790 еур 

Доделена државна помош од страна на давателите на државната помош согласно програми и 

оперативни планови за 2019 година 

 

 Број и датум на 

решение 

Вид на помош 

Давател на 

државна помош 

Цел Износ во денари Износ во евра 

1 10-9 од 16.01.2019 

Помош за 

заштита на 

животната 

средина 

Министерство за 

животна средина 

и просторно 

планирање 

Програма за инвестирање во 

животна средина за 2019 

година 

  

2 10-6 од 23.01.2019 

Помош за 

заштита на 

Министерство за 

економија 

Уредба за мерки на поддршка 

на производство на електрична 

енергија од обновливи извори 

Нема доделено 

државна помош 

Нема доделено 

државна помош 
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животната 

средина 

3 10-8А од30.01.2019 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво 

за 2018 година, област А – 

поддршка и развој на микро, 

мали и средни претпријатија и 

занаетчиство 

35.621.453 / 1.173.725 579.211  / 19.085 

4 10-8Б од 

30.01.2019 

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво 

за 2018 година,област Б –  

имплементација на 

индустриска политика 

1.187.560 19.310 

5 10-8В од 

30.01.2019 

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво 

за 2018 година, област В – 

поддршка и развој на 

здруженија на кластери  

6.181.592 100.514 

6 10-8Г од 

30.01.2019 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

економија 

Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво 

за 2018 година, област Г – 

општествена одговорност 

75.600 1.229 

7 10-22 од 

21.02.2019 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Оперативен план за активни 

програми и мерки за 

вработување и услуги на 

пазарот на трудот за 2019 

година 

94.116.214   / 

477.284.406 

Податоците го 

вклучуваат и 

решението бр. 10-88 

од 19.11.2019 година 

1.530.345   / 

7.760722 

8 

 

10-17 од 

05.03.2019  

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за развој на 

туризмот за 2019 година 

6.579.495 106.984 

9 10-44 од03.04.2019 

чл. 8(2) б) од ЗДП 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Програма за промоција и 

поддршка на туризмот за 2019 

година 

101.849.500 (заедно 

со решенијата за 

претходните години, 

само за Решението за 

2019 година 

9.699.070) 

1.656.089 

(заедно со решенијата 

за претходните 

години, само за 

Решението за 2019 

година 157.708) 

10 10-79 од 

22.10.2019 

хоризонтална 

помош – помош 

за индустриско 

истражување 

Фонд за иновации 

и технолошки 

развој 

Правилник за инструментот за 

поддршка –Кофинансирани 

грантови за комерцијализација 

на иновации 

281.380.160 4.575.287 

11 10-67 од 

19.09.2018 година 

Министерство за 

труд и социјална 

Закон за измена на Законот за 

минимална плата  

10.970.913  

 

178.389 
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Член 8 (2) б) од 

ЗДП 

политика 

 

  Фонд за иновации 

и технолошки 

развој 

Помош од мало значење 

доделена во 2019 година  

49.841.777 810.435 

 Вкупно програми 

и оперативни 

планови de 

minimis/ државна 

помош 

  193.528.091/ 

879.313.799 

 

Вкупно 

1.072.841.890 

3.146.798/ 14.297.785 

 

 

Вкупно  

17.444.584 

 

 

Вкупно доделената државна помош во 2019 година изнесува 2.902.658.593 денари (47.197.701 

евро). Учеството на доделената државна помош во 2019 година во однос на БДП (претходен податок 

– 684.079.088 илјади денари) е 0,42 % (процентот не е финален бидејќи финалниот БДП за 2019 

година би бил готов при крајот на 2020 година). 

5.3 Државна помош по инструменти 

 

Во однос на инструментите со кои е доделена државната помош за која се доставени известувања 

– нотификации и која е одобрена со решение од Комисијата во периодот 2019 година може да се заклучи 

дека државната помош доделена во 2019 година се доделувала преку инструментите од групите А1, А2 и 

С2.  

 

5.4 Мислења од страна на Комисијата 

 

Во 2019 година бројот на дадени мислења од страна на Комисијата е 25. Продолжен е трендот на 

голем број на мислења кои Комисијата ги има донесено што е резултат на потребата на давателите на 

државната помош да добиваат мислење од Комисијата уште во фазата на подготовка на правните акти кои 

можат во себе да содржат елементи на државна помош, како и на потребата од оценување на предлог 

договорите за доделување регионална државна помош на потенцијалните корисници.  

 

6. Коментари и заклучоци 

 

И во текот на 2019 година забележлив е трендот на континуирано барање на мислења и на 

доставени известувања – нотификации кои доаѓаат од страна на министерствата, што е резултат на 

значителното подигнување на свеста за важноста на оваа област. Воедно, Комисијата е во секојдневна 

неформална комуникација со сите даватели на државна помош кои имаат потреба од било каква 

информација во врска со планираните мерки за доделување на државна помош од страна на давателите. 

Не помало е и значењето на правилното спроведување на законодавството за државна помош за 

европските интеграции.  

Податоците за доделената државна помош во Република Македонија во 2019 година говорат дека 

државна помош во голема мера се доделувала за поддршка на проекти кои имаат директно влијание врз 
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развојот на економијата во државата, а особено преку реализирање на проекти со кои се отстрануваат 

потешкотиите во домашното стопанство и се унапредува остварувањето на проекти од значаен економски 

интерес за Република Македонија.  

Од друга страна, преку развојните програми државата учествувала преку механизмот на државна 

помош  во поддршката и развојот на туризмот, каде како даватели се сретнуваат Министерството за 

економија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Исто така, државата преку доделување на 

државна помош помагаше и во дел од мерките од Оперативниот план за активните програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година, каде што како давател се јавува 

Министерството за труд и социјална политика. Во овој контекст, државата преку доделување на државна 

помош од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, помогна за заштита на 

животната средина преку реализација на конкретни мерки, составен дел на Програмата за инвестирање во 

животната средина за 2019 година. Исто така, Министерството за економија преку Предлог – Програмата 

за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година се појавува како давател на државната 

помош за поддршка и развој на мали и средни претпријатија, имплементација на индустриска политика, 

како и за поддршка и развој на кластерското здружување. Државата преку доделување на државна помош 

помогна во подобрување на иновативноста преку Правилникот за инструменти за поддршка-

кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, каде како давател се јавува Фондот за 

иновации и технолошки развој. Во текот на 2019 година се продолжи со планирано доделување на 

регионална државна помош, која како таква е во согласност со целите на регионална политика на 

Република Македонија и со која се поддржуваат продуктивни почетни инвестиции или отворање на 

работни места, поврзани со инвестициите. Сето ова е со цел подобрување, побрз раст и развој на 

економијата во земјата.  

И во текот на 2019 година, од страна на потенцијалните даватели на државна помош редовно беа 

повикувани претставници од Комисијата при подготовка на правни акти.  

Давателите на државна помош покажаа подготвеност, преку консултации со Комисијата на 

секојдневна основа, навремено и точно да ги доставуваат известувањата до Комисијата. 

 

В.  ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

Во продолжение се опишани активностите на Комисијата од областа на меѓународната соработка 

во 2019 година, врзани за процесот на приближување кон Европската Унија, како и билатерална и 

мултилатерална соработка и учество на вработените во Комисијата на меѓународни семинари и 

конференции. 

             

7. Интеграција во ЕУ 

 

Комисијата е носител на НПАА Работната група 3.08 Политика на конкуренција и во тоа 

својство e одговорна за спроведување на потребните активности на законодавен и институционален план 

за поглавјето 08 Политика на конкуренција во насока на исполнување на условите за членство на 

Република Северна Македонија во ЕУ. Комисијата редовно го информираше СЕП за постигнатиот 

напредок на планот на усогласување на националното законодавство со ЕУ acquis и јакнење на 

административните капацитети за спроведување на законодавството, како и за степенот на реализација на 

предвидените активности во поглавјето 08 на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ. 
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Комисијата до СЕП редовно ги доставуваше потребните извештаи за постигнатиот напредок во поглавјето 

08 (месечни, тримесечни и полугодишни). 

 

  8. Меѓународна соработка 

 

Во текот на 2019 година продолжена е и надградена соработката со телата надлежни за примена на 

конкурентското законодавство во земјите од регионот и државите членки на ЕУ, започната во 

претходните години. 

 

8.1. Билатерална соработка 

 

Во текот на 2019 година билатералната соработка со телата за заштита на конкуренцијата на 

земјите од регионот интензивно се остваруваше и понатаму претставува важен елемент на меѓународната 

соработката на Комисијата, базирано на размена на различни искуства по прашања на пристапувањето на 

тие земји во ЕУ, но и на процесите и прилагодувањата на пазарната економија во поширока смисла.  

 

Со цел унапредување на билатералната соработка со телата за заштита на конкуренцијата на 

земјите од регионот, во 2019 година беа склучени Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка со 

Агенцијата за заштита на конкуренцијата на Црна Гора и со Конкурентски совет на Романија. 

 

8.2. Мултилатерална соработка  

 

Во  Февруари 2005 година е формиран ОЕЦД - Регионален центар за конкуренција (РЦК) во 

Будимпешта, Република Унгарија во рамките на кој се организираат семинари и обуки за вработените од 

надлежните органи за конкуренција во земјите на Југоисточна Европа. Вработени од Комисијата во 2019 

година учествуваа на 4 семинари/работилници организирани од ОЕЦД – РЦК на одделни теми од областа 

на заштитата на конкуренцијата.  

Република Северна Македонија е членка на ИЦН (Меѓународната мрежа за конкуренција) и во 

текот на 2019 година Комисијата зеде активно учество во работата на ИЦН и учествуваше на годишната 

конференција. ИЦН помага за доближување на позициите на развиените и земјите во развој за прашања 

кои ја засегаат важноста за ефективно регулирање на конкурентските односи за успешен развој на 

националните економии, привлекување на инвестиции во земјите и целосно исполнување на барањата на 

потрошувачите, а со посебен осврт на потребата од продолжување на подигање на конкурентската 

култура и сите активности кои го промовираат конкурентското право и политика преку неприсилни 

механизми и соодветна едукација и специјализација на судството во оваа област. 

 

9. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

 Заради обезбедување на транспарентност во своето работење, Комисијата сите свои правосилни 

решенија ги објавува во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страната на 

Комисијата. Веб страната на Комисијата редовно се ажурира. 

 Комисијата превзема и активности со кои ја подигнува свеста за потребата од заштита на 

конкуренцијата преку учество на национални конференции и тркалезни маси, преку информирање на 

медиумите за својата работа итн. 
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Г. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЈАТА 

 

Стручната служба на Комисијата врши стручни, нормативно-правни, управни, управно-надзорни, 

материјално-финансиски, сметководствени, информатички и други работи и други административно - 

технички работи.  

На 31.12.2019 година, бројот на вработени во Комисијата изнесува 26 вклучувајќи ги и 

Претседателот и двајца членови, кои се професионално ангажирани во работата на Комисијата. 

Вработените во стручната служба имаат статус на административни службеници и помошно технички 

персонал. Од вкупно 23 извршители во стручната служба, 16 се со високо образование, 1 со вишо 

образование, 5 со средна стручна спрема и 1 со основно образование.  

Вкупниот број на припадници на заедниците во Република Северна Македонија, вработени во 

Комисијата, изнесува 11 лица односно 42,3%. 

 

Д. ЗАКЛУЧОК 

Комисијата во рамките на своите овластувања во 2019 година и покрај недоволниот број на 

извршители во стручната служба и недоволните финансиски средства, успешно ги заврши работите на 

усогласување и прилагодување на законодавството од областа на конкуренцијата со правото на ЕУ. 

Заштитата на конкуренцијата претставува правна проблематика која константно се менува и 

дополнува и во ЕУ, па оттука следењето и прилагодувањето на македонското законодавство со ЕУ 

законодавството, претставува непрекинат процес и задача на оваа Комисија, се до стекнувањето на 

членство во ЕУ.  

Втората, не помалку важна задача на Комисијата, е примената и спроведувањето на усвоените 

правила на начин со кој се овозможува воспоставување на пазарна економија во која важат истите 

правила за сите економски субјекти на македонскиот пазар, без разлика на нивната економска моќ. 

Одговорноста за ефикасното спроведување на веќе усогласеното законодавство од областа на 

конкуренцијата не ја има само Комисијата, туку и Управниот Суд кој одлучува за законитоста на 

нејзините одлуки. 

Комисијата мора и во иднина да ги извршува поставените задачи врзани за определувањето на 

Република Северна Македонија да стане полноправна членка на ЕУ, бидејќи областа на заштита на 

конкуренцијата и спроведувањето на таа гранка на правото во практика, е примарна цел во Европската 

Унија. Во врска со тоа, потребно е континуирано институционално зајакнување на Комисијата, пред се, 

преку зголемување на бројот на вработени. Сите вработени во оваа Комисија мораат непрекинато да се 

усовршуваат, односно да стекнуваат нови знаења како би можеле уште денес, во конкретните постапки 

кои ги водат, да ги применуваат европските стандарди. Комисијата има потреба од континуирано 

зголемување на бројот на високо образуван кадар, пред се од областите на правни и економски науки, кој 

ќе има добро познавање на европското право и практика во областа на конкуренцијата и познавање на 

англискиот јазик, а заради успешно остварување на поставените цели и задачи во поефикасна заштита на 

конкуренцијата на пазарот.  

Досега кажаното го потврдуваат и мислењата на Европската Комисија изразени во разни прилики 

со претставници на Република Северна Македонија, дека во врска со прашањата од областа на 

конкуренцијата направен е значителен напредок, но тоа не значи дека не треба и понатаму да се 

вложуваат напори со цел усогласување со правото на ЕУ и исполнување на одредбите од Спогодбата за 

Стабилизација и Асоцијација. 

  Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од Буџетот на РМ. 
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Ѓ. ФИНАНСОВ   ИЗВЕШТАЈ   

За    период 01 - 01 до  31 - 12 2019  за  

Комисија  за заштита  на  конкуренцјата 

на буџетска сметка   20056013563716 

 

Планиран Буџет на КЗК за  2019 година К.З.К.                22.173.000,00               

1. Одобрен буџет по план од 01.01.2019  до  31.12.2019     21.340.595,00 

2. Вкупно Расходи    од 01.01.2019  до  31.12.2019               20.945.623,00 

 

Остварени приходи  по одобрените планови од буџетот  на Р.М. и трезорската канцеларија. 

Според одобрениот план напоменуваме дека расходите се реализирани според потребите, а спрема 

контата одобрени по плановите од Буџетот  на Р.М и трезорската канцеларија. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, во текот на своето работење во 2019 година од 

01.01.2019 година до 31.12.2019 година ги има направено следните трошоци, кои се платени од 

расположивите средства што ги имаше на буџетската сметка. 

 

1. ПРИХОДИ ОД БУЏЕТОТ НА Р. МАКЕДОНИЈА 

 Приходи  за плати 16.380.595,00 

 Приходи за пат. и дневници 900.000,00 

 Комунални трошоци 1.730.000,00 

 Приходи за разни материјали     150.000,00 

 Тековно  одржување 150.000,00 

 Договорни  услуги 970.000,00 

 Други тековни расходи 430.000,00 

 Купување на опрема и машини 380.000,00 

 Купување на мебел 250.000,00 

Вкупно  Приходи за 2019            21.340.595,00 

  

 2.РАСХОДИ                  

401 Основни  плати и наемнини 11.882.694,00 

402 Придонес  за социјални oсигур. 4.497.901,00 

420 Патни и дневни расходи 899.736,00 

   

421110 Ком. услуги струја 450.452,00 

421120 Ком. Усл.  Водовод 106.144,00 

421130 Губретарина 50.752,00 

421190 Други  комунални  такси 5.350,00 

421210 Парно  греење 227.028,00 

421310 Трошок птт 9.022,00 

421320 Телефон 348.855,00 

421410 Горива  и  масла 20.000,00 

421420 Технички преглед 7.620,00 

421440 Транспорт  на лица 208.189,00 
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 Вкупно планиран  буџет.................................                22.173.000,00    

 Вкупно одобрен буџет по план......................                21.340.595,00    

421  1.433.412,00 

   

423110 Канцел  материјал 40.068,00 

423120 Средства за списаниа 50.899,00 

423210 Материјали за АОП 19.512,00 

423710 Средсва за хигиена                 11.367,00 

423810 Ситен инвентар                 3.000,00 

423990 Други материјали            19.114,00 

423                143.960,00 

   

424110 Поправка и сервис  на возила                63.571,00 

424210 Тековно одржување на згради                47.701,00 

424230 Дезинфекција,дезиндекција                2.360,00 

424420 Поправка и одрзув на софтвер                36.280,00 

424                149.912,00 

 

 

  

425130 Изнајмување  друг тип на простор               190.862,00 

425220 Банкарска  провизија                 24.184,00 

425490 Други здравствени услуги 27.550,00 

425910 Преведувачки услуги 21.662,00 

425920 Печатење 19.722,00 

425990 Други договорни услуги               685.973,00 

425                969.953,00 

   

426210 репрезентации 32.487,00 

426310 Онуки 9.440,00 

426410 Огласување во весници                372.485,00 

426990 Други оперативни  расходи              14.340,00 

426                428.752,00 

   

480140 Купување информатичка опрема 137.696,00 

480190 Купување на друга опрема  242.249,00 

480  379.945,00 

   

483110 Купување на канцелариски мебел 159.358,00 

483  159.358,00 

   

 Вкупно расходи за 2019 година         20.945.623.00 
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 Вкупни расходи.......................................................         20.945.623,00 

          

 Реализација на расходи од приходи по вкупно одобрен буџет по план  искажано  во 

проценти  изнесува 98,15%. 

 

НАПОМЕНА: Во тековната 2019 година Комисијата до 31.12.2019 година ги нема подмирено обврските 

спрема следните добавувачи  со вкупен  долг во износ од 70.598,00 ден. 

 

Назив на  добавувачот Износ 

Комунална хигиена Скопје 3.904,00 

Водовод и канализација Скопје 13.640,00 

И-12 Софт 2.800,00 

Адванс медија Скопје 9.443,00 

Ваш Еко-дом 647,00 

Атлантис Струмица 14.664,00 

Смарт консалтинг солушнс 25.500,00 

Вкупен долг за 2019 70.598,00 
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