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Бр: 10-38 

Скопје: 07.04.2021 

 

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош 

(“Службен весник на РепубликаМакедонија” бр.145/10),Комисијата за заштита на 

конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и 

Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална 

помош бр.10-38од 25.03.2021година поднесено од страна на Владата на Република 

Северна Македонија како давател на државна помош,за доделување на планирана 

регионална помош на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци, на седницата одржана на 07.04.2021година, го донесе следното 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за 

планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за 

формата за известување за регионална помош бр. 10-38 од 25.03.2021 година поднесено 

од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна 

помош, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство 

на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, како корисник на 

државната помош, утврди дека   

Мерката 

- Исплата на пропорционален дел од платениот данок на личен доход по основ 

на плата на вработените, исклучиво за креираните работни места во 

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци-Подружница Куманово, пресметан и платен 

од корисникот на државна помош согласно Законот за данок на личен доход 

на Република Северна Македонија, за период од 10 (десет) години, 

почнувајќи од датумот на почеток на Договорот 

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за 

контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став 

(1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација 

на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски сетови за 

автомобилската индустрија претставува регионална помош како индивидуална 

помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната 

помош при што доделувањето на истата е дозволено.  

Мерката  

- Исплата на пропорционален дел од платениот данок на добивка, кој се 

однесува и произлегува исклучиво од Инвестицискиот проект, пресметан и 

платен од страна на корисникот на државна помош согласно Законот за 
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данок на добивка на Република Северна Македонија, за период од 10 (десет) 

години, почнувајќи од датумот на почеток на Договорот  
 

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за 

контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став 

(1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација 

на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски сетови за 

автомобилската индустрија претставува регионална помош како индивидуална 

помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната 

помош при што доделувањето на истата е дозволено. 
 

Мерката  

- Исплата кон корисникот на државната помош во форма на готовински 

грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци 

реализирани од корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 

евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на годишно 

ниво, за временски период од 5 (пет) години сметано од датумот на почеток 

на Договорот  
 

 

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за 

контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став 

(1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација 

на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски сетови за 

автомобилската индустрија претставува регионална помош како индивидуална 

помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната 

помош при што доделувањето на истата е дозволено. 

Мерката 

- Исплата кон корисникот на државна помош во форма на готовински грант 

во износ од 2.000 евра во денарска противвредност по среден курс на 

НБРСМ, по вработен, за креирање на нови работни места во  Друштвото за 

производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци-Подружница Куманово, единствено за вработените за кои 

корисникот на државната помош континуирано исплаќа месечна нето плата 

повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата 

пропишана со Законот за минимална плата на Република Северна 

Македонија, за временски период од 5 (пет) години сметано од датумот на 

почеток на Договорот 
 

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за 

контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став 

(1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација 

на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски сетови за 

автомобилската индустрија претставува регионална помош како индивидуална 

помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната 

помош при што доделувањето на истата е дозволено. 

Услов за доделување на државната помош е примателот на помошта да инвестира 

инвестициски трошоци во износ од најмалку 16.000.000 евра  во денарска 
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противвредност за инвестицискиот проект до датумот на завршување на договорот, и да 

создаде најмалку 1.000 нови рабони места за државјани на Република Северна 

Македонија. Корисникот на државната помош ќе достави до давателот на државна 

помош склучен договор за закуп на браунфилд производствен објект, каде закупот треба 

да продолжи за период од најмалку пет години по предвидениот датум за завршување 

на инвестицискиот проект, а цената на закупнината треба да биде утврдена по 

македонски пазарни услови. 

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила 

ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци ќе создаде најмалку 1.000 нови работни места, односно ќе вработи најмалку 

1.000 вработени до датумот на завршување. Корисникот на државната помош се 

обврзува да ги одржи пополнети работните места за кои примил државна помош 

согласно Предлог договорот за доделување на државна помош, и за истите 

континуирано да исплаќа месечна нето плата повисока за најмалку 50% од висината на 

минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата која важела во 

периодот на креирање на работното место, за период од 5 (пет) години сметано од 

Датумот  на завршување. 

Корисникот на државната помош се обврзува да ја задржи инвестицијата, што значи да 

ги задржи средствата (постројки, изнајмената и/или изградена зграда, опрема) во 

производствена, оперативна и употребна состојба за период од најмалку 5 (пет) години 

сметано од датумот на завршување на инвестицискиот проект, што е во согласност со 

член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош 

(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 109/13). Согласно Известувањето за 

планирано доделување на помош, инвестицискиот проект е наменет за производство на 

жичани кабелски сетови за автомобилската индустрија. Во рамките на инвестицискиот 

проект се започнува со работа на нов производствен погон во Куманово, набавка на 

целосно нова опрема и креирање на работни места како и проширување со нова 

производствена линија во постоечкиот производствен погон во Кавадарци преку 

набавка на нова опрема. 

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25%  од оправданите 

инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета 

страна во форма која не претставува државна помош. 

Kумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 

50% од неприговерениот и потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци 

реализирани до датумот на завршување, вклучувајќи ги и оправданите инвестициски 

трошоци реализирани до датата на завршување кои го надминуваат минималниот 

договорен износ за инвестирање утврден во Договорот за државна помош. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник 

на РепубликаМакедонија,, бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 

натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, 

односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на 

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

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

државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова 

или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како 

индивидуална помош или како шема на помош. 

Постапувајќи во согласност со обврската за известување Владата на Република Северна 

Македонија, како давател на државната помош,достави Известување за планирано 

доделување на помош, Известување за дополнителни информации за формата за 

известување за регионална помош на корисник во  индустриска зона Телот Кавадарци, 

Кавадарци на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за 

моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци бр. 10-38 од 25.03.2021година (во натамошниот текст 

известувања), Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за 

производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, 

Заклучок по точка 36 од 57-та Седница на Владата на Република Северна Македонија, 

одржана на 23.03.2021 година, писмо  на намери, деловен план, копија од тековна 

состојба од централен регистер  како и копија од Договор за закуп на деловен простор и 

Анекс 1 и 2 кон Договорот и Извештај за проценка на закупнина од овластен 

проценител.  

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

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

помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010) како ден на прием на 

уредно известување се смета 25.03.2021 година. 

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања, Предлог 

договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство на 

електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, Заклучок по точка 

36 од од 57-та Седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 

23.03.2021 година, писмо  на намери, деловен план, копија од тековна состојба од 

централен регистер  како и копија од Договор за закуп на деловен простор и Анекс 1 и 2 

кон Договорот и Извештај за проценка на закупнина од овластен проценител и ја утврди 

следната фактичка состојба: 

- Давател на државна помош е: Владата на РепубликаСеверна Македонија,; 

- Корисник на државната помош е: Друштвото за производство на 

електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци со 

седиште на адреса индустриска зона Телот Кавадарци, Кавадарци; 

- Правен основ за доделување на државната помош претставува правниот акт 

врз основа на која се доделува помошта– Заклучок по точка 36 од од 57-та 

Седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23.03.2021 

година за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на 

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци и Предлог Договорот за доделување на државна помош на 

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци 
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- За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната 

помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на 

кумулативен начин следните четири критериуми: 

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства; 

- Да биде селективна; 

- Да претставува економска поволност за примателот и 

- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата 

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја 

анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири 

кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека: 

Мерката: Исплата на пропорционален дел од платениот данок на личен доход по 

основ на плата на вработените, исклучиво за креираните работни места во 

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-

извоз Кавадарци-Подружница Куманово, пресметан и платен од корисникот на 

државна помош согласно Законот за данок на личен доход на Република Северна 

Македонија, за период од 10 (десет) години, почнувајќи од датумот на почеток на 

Договорот предвидена во член 4 од Предлог договорот за доделување на државна 

помош 

претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни 

услови: 

  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци; 

 

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

едно конкретно претпријатие- на Друштвото за производство на електрична и 

електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, поради што 

доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијата и нивните конкуренти. 

Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на 

државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – на Друштвото 

за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои 

постојат и делуваат на истиот пазар за производство на жичани кабелски сетови 

за автомобилската индустрија. На овој начин, со доделувањето на државна 

помош за оваа мерка, на Друштвото за производство на електрична и 

електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци се наоѓа во 

селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи 

на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит; 
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- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно 

претпријатие – на Друштвото за производство на електрична и електронска 

опрема за моторнивозила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци и неговото производство на 

жичани кабелски сетови за автомобилската индустрија, која што поволност ова 

претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови; 

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

Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е 

инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат 

и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата 

преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие –

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци. КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка 

претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за 

реализација на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски 

сетови за автомобилската индустрија,претставува регионална помош согласно 

член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи 

истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна 

Македонија за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или 

отворање на работни места поврзани со инвестициите. 

КЗК исто така утврди  дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

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

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

обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК. 

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали 

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

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

Македонија“бр.109/13). 

Во Предлог договорот за државна помош е наведено дека Друштвото за производство на 

електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ќе инвестира 

вкупен износ од најмалку 16.000.000 евра во денарска противвредност како оправдани 

инвестициски трошоци до датумот на завршување. 

Заради добивање на исплата на државна помош, корисникот на државната помош ќе 

поднесува до давателот на државна помош барање за исплата во рок од 45 дена по 

завршувањето на секоја календарска година, за плаќањата на корисникот на државната 

помош во претходната календарска година. Корисникот на државната помош, ќе 

поднесува документација утврдена во Предлог договорот за државна помош со цел 

добивање на исплата на државната помош. 

Мерката: Исплата на пропорционален дел од платениот данок на добивка, кој се 

однесува и произлегува исклучиво од Инвестицискиот проект, пресметан и платен 

од страна на корисникот на државна помош согласно Законот за данок на добивка 

на Република Северна Македонија, за период од 10 (десет) години, почнувајќи од 

датумот на почеток на Договорот предвидена во член 4 од Предлог договорот за 

доделување на државна помош 
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претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни 

услови: 

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци;  

 

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

едно конкретно претпријатие –Друштвото за производство на електрична и 

електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци поради што 

доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијата и нивните конкуренти. 

Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на 

државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај –Друштвото за 

производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои 

постојат и делуваат на истиот пазар за производство на жичани кабелски сетови 

за автомобилската индустрија. На овој начин, со доделувањето на државна 

помош за оваа мерка, Друштвото за производство на електрична и електронска 

опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци се наоѓа во селективна положба, 

со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов 

најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;    

- Мерката економска поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на 

конкретно претпријатие – Друштвото за производство на електрична и 

електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарции неговото 

производство на жичани кабелски сетови за автомобилската индустрија, која што 

поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;  

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

Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е 

инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат 

и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата 

преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие –

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци. КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка 

претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за 

реализација на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски 

сетови за автомобилската индустрија, претставува регионална помош согласно 

член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи 

истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна 

Македонија за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или 

отворање на работни места поврзани со инвестициите. 

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

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

обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК. 

Заради добивање на исплата на државна помош, корисникот на државната помош ќе 

поднесува до давателот на државна помош барање за исплата во рок од 60 дена по 

истекот на законскиот рок за поднесување годишна сметка и на даночен биланс до 

Управата за јавни приходи. Пропорционалниот дел од платениот данок на добивка кој 

ќе биде предмет на државна помош  ќе се пресметува по взаемно пропишана и 

усогласена методологија, која е во прилог на Предлог договорот за државна помош. 

Корисникот на државната помош, ќе поднесува документација утврдена во Предлог 

договорот за државна помош со цел добивање на исплата на државната помош. 

Мерката: Исплата кон корисникот на државната помош во форма на готовински 

грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци 

реализирани од корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 евра во 

денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на годишно ниво , за 

временски период од 5 (пет) години сметано од датумот на почеток на Договорот, 

предвидена во член 4 од Предлог договорот за доделување на државна помош 

 

претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни 

услови: 

  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци;  

 

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

едно конкретно претпријатие –Друштвото за производство на електрична и 

електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, поради што 

доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијата и нивните конкуренти. 

Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на 

државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај –Друштвото за 

производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои 

постојат и делуваат на истиот пазар за производство на жичани кабелски сетови 

за автомобилската индустрија. На овој начин, со доделувањето на државна 

помош за оваа мерка Друштвото за производство на електрична и електронска 

опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци се наоѓа во селективна положба, 

со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов 

најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;    

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно 

претпријатие – Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторнивозила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци и неговото производство на жичани кабелски 
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сетови за автомобилската индустрија, која што поволност ова претпријатие нема 

да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;  

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

Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е 

инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат 

и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата 

преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие –

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за 

моторнивозила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци. КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка 

претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за 

реализација на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски 

сетови за автомобилската индустрија, претставува регионална помош согласно 

член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи 

истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна 

Македонија за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или 

отворање на работни места поврзани со инвестициите. 

КЗК исто така утврди  дека горенаведената мерка претставува индивидуална помош 

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

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

обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК. 

Заради добивање на исплата на државна помош, корисникот на државната помош ќе 

поднесува до давателот на државна помош барање за исплата во рок од 60 дена по 

завршување на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на 

државната помош, со детална и комплетна документација која го потврдува износот  на 

реализираните оправдани инвестициски трошоци согласно Предлог договорот за 

државна помош. Корисникот на државната помош, ќе поднесува документација 

утврдена во Предлог договорот за државна помош со цел добивање на исплата на 

државната помош. 

 

Мерката: Исплата кон корисникот на државна помош во форма на готовински 

грант во износ од 2.000 евра во денарска противвредност по среден курс на 

НБРСМ, по вработен, за креирање на нови работни места во  Друштвото за 

производство наелектрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци-Подружница Куманово, единствено за вработените за кои корисникот 

на државната помош континуирано исплаќа месечна нето плата повисока за 

најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за 

минимална плата на Република Северна Македонија, за временски период од 5 

(пет) години сметано од датумот на почеток на Договорот, предвидена во член 4 од 

Предлог договорот за доделување на државна помош 

 

претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на 

државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни 

услови: 

  

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што 

средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна 
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Македонија на Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци;   

 

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

едно конкретно претпријатие –Друштвото за производство на електрична и 

електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР 

МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, поради што 

доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијата и нивните конкуренти. 

Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на 

државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај –Друштвото за 

производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ 

ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 

Кавадарци, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои 

постојат и делуваат на истиот пазар за производство на жичани кабелски сетови 

за автомобилската индустрија. На овој начин, со доделувањето на државна 

помош за оваа мерка Друштвото за производство на електрична и електронска 

опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци се наоѓа во селективна положба, 

со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов 

најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;      

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно 

претпријатие – Друштвото за производство на електрична и електронска опрема 

за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци и неговото производство на жичани кабелски 

сетови за автомобилската индустрија, која што поволност ова претпријатие нема 

да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;   

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

Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е 

инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат 

и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата 

преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие –

Друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни 

возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Кавадарци. КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка 

претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за 

реализација на инвестицискиот проект за производство на жичани кабелски 

сетови за автомобилската индустрија, претставува регионална помош согласно 

член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи 

истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна 

Македонија за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или 

отворање на работни места поврзани со инвестициите.  

КЗК исто така утврди  декагоренаведената мерка претставува индивидуална помош 

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

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

обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК. 

Заради добивање на исплата на државна помош, корисникот на државната помош ќе 

поднесува до давателот на државната помош барање за исплата, во период од 45 дена по 

завршување на секоја календарска година за новокреираните работни места во 



11 

 

претходната календарска година. Корисникот на државната помош, ќе поднесува 

документација утврдена во Предлог договорот за државна помош со цел добивање на 

исплата на државната помош. 

Корисникот на државната помош се обврзува да ја задржи инвестицијата, што значи да 

ги задржи средствата (постројки,изнајмената и/или изградена зграда, опрема) во 

производствена, оперативна и употребна состојба за период од најмалку 5 (пет) години 

сметано од датумот на завршување на инвестицискиот проект, што е во согласност со 

член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош 

(,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 109/13). Ако корисникот на државната 

помош не ја одржи инвестицијата согласно Предлог договорот, ќе го врати вкупниот 

износ на примената државна помош според Предлог договорот со вклучена казнена 

каматна стапка во согласност со законите и прописите на Република Северна 

Македонија, за периодот почнувајќи од првата направена исплата од давателот на 

државната помош на корисникот на државната помош сé до моментот кога корисникот 

на државната помош ќе ја врати вкупната добиена сума на сметката на давателот на 

државната помош. 

Kумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 

50% од неприговерениот и потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци 

реализирани до датумот на завршување, вклучувајќи ги и оправданите инвестициски 

трошоци реализирани до датата на завршување кои го надминуваат минималниот 

договорен износ за инвестирање утврден во Договорот за државна помош. 

 

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 

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

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

за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, 

освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на 

незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
         

          ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 

                                                                                           Проф. д-р Владимир Наумовски 
 

 


