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 Уп. бр. 10-106 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и 

член 124 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.124/15) постапувајќи по службена должност на седница одржана на ден 05.01.2021 година, го 

донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп. бр. 10-81 од 16.10.2019 година, со 

кое што е дозволено доделување на државна помош од страна на Владата на Република Северна 

Македонија како давател на државна помош на Друштвото за производство на електрична и 

топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје како корисник на државната помош, како помош за 

унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република 

Македонија, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош 

(„Службен весник на Република Македонија“бр.145/10), СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО 

БИДЕЈЌИ НЕГОВОТО ИЗВРШУВАЊЕ ВООПШТО НЕ Е МОЖНО.  

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 

Владата на Република Северна Македонија, на ден 11.12.2020 година достави до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата допис бр.44-11524/1 и 44-11524/2 од 01.12.2020 година (наш број 10-

106 од 11.12.2020) за извршување на Одлуката за едностран раскин на Договорот за доделување 

на државна помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република 

Северна Македонија, како давател на државна помош и Друштвото за производство на 

електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како корисник на државна помош и 

Одлуката за едностран раскин на Анекс на Договорот за доделување на државна помош, Бр. 08-

2909/21 од 06.12.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како 

давател на државна помош и Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-

ТО АД Скопје, како корисник на државната помош, донесени од Владата на Република Северна 

Македонија, под бр.44-11524/1 и 44-11524/2 од 1 декември 2020 година. 

 

Во дописот на Владата на Република Северна Македонија, во прилог е Одлуката за едностран 

раскин на Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година, 

склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош и 

Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како 
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корисник на државна помош. Во оваа Одлука, во член 1 е наведено дека со оваа одлука 

Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година, склучен помеѓу 

Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош и Друштвото за 

производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како корисник на државна 

помош, еднострано се раскинува од страна на давателот на државната помош. 

 

Планираната државна помош во Договорот за доделување на државна помош Бр.08-2909/12 од 

28.10.2019 година е одобрена од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата со Решение 

УП бр.10-81 од 16.10.2019 година. 

 

Поради ова, Владата на Република Северна Македонија за извршување ја достави Одлуката за 

едностран раскин на Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 

година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна 

помош и Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како 

корисник на државна помош.  

 

По разгледување на Одлуката за едностран раскин на Договорот за доделување на државна 

помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна 

Македонија, како давател на државна помош и Друштвото за производство на електрична и 

топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје,  Комисијата утврди дека:    

 

Комисијата со Решение Уп.бр.10-81 од 16.10.2019 година утврдила дека износот од 962.197.347 

денари, односно 15.645.485 евра, што претставува пресметана камата на износот од 872.741.363 

денари, од кои 829.207.946 денари како главен долг - данок на добивка за 2018 година и 

43.533.417 пресметана камата од доспеаноста на главниот долг (15.04.2019 година), за периодот 

од 22.10.2019 година до 22.10.2028 година за кој се планира одлагање на доспеаноста на неплатен 

долг за 2018 година на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО 

АД Скопје со седиште Ул.„ 515“ бр.8, 1000 Скопје према Управата за јавни приходи претставува 

индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2, член 5 став (1) и член 5 став (2) 

алинеја 3 од Законот за контрола на државната помош како помош за унапредување на 

остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија, согласно 

член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на 

истата е дозволено.  

Во Одлуката за едностран раскин на Договорот за доделување на државна помош, Бр.08-2909/12 

од 28.10.2019 година е наведено дека со оваа Одлука Договорот за доделување на државна 

помош, Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година склучен помеѓу Владата на Република Северна 

Македонија, како давател на државна помош и Друштвото за производство на електрична и 

топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, како корисник на државна помош, еднострано се 

раскинува од страна на давателот на државната помош. Комисијата ова го прифаќа како 

причина поради која Решението на Комисијата Уп. бр. 10-81 од 16.10.2019 година не може 

воопшто да се изврши и истото го огласува за НИШТОВНО. 

 

Врз основа на горенаведеното Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
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Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на 

управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. Тужбата не 

го одлага извршувањето на решението. 

 

 

 

 

 

 

 
                

                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ  

                                                                               НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                    Проф. Д-р Владимир Наумовски 
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