
 

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 
 

 

1 

 

                                           

             

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за работата на 

Комисијата за заштита на 

конкуренцијата  

во 2020 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

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 
 

 

2 

 

 

 

Годишниот извештај за работа на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2020 година 

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

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 2020 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 2020 година на меѓународен план. На крајот од извештајот е даден преглед на 

финансиското работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2020 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 РМ“ 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 РМ“ 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 2020 година, Комисијата има донесено вкупно 87 решение во управна постапка од кои 

62 решенија се однесуваат за контрола на концентрации, а 25 решенија се однесуваат за контрола на 

државна помош.  

Комисијата одобри 60 концентрации односно утврди дека концентрацијата е во согласност со 

одредбите на ЗЗК, додека во 2 решенија КЗК утврди дека концентрацијата не потпаѓа под одредбите на 

ЗЗК. 

Што се однесува до решенијата за контрола на државната помош, во текот на 2020 година, 

вкупниот број на донесени решенија изнесува 25 при што кај 11 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 

РМ“ 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 8 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. Во 11 решенија Комисијата одобри доделување на 

државна помош заради последиците од пандемијата ковид-19, од кои во 7 решенија помошта беше 

одобрена како помош наменета за отстранување на потешкотии во домашното стопанство, а во 4 случаи 

Комисијата оцени дека се работи за помош од мало значење. Дополнително, Комисијата има дадено 7 

мислења согласно ЗЗК и 12 мислења согласно Законот за контрола на државната помош. 

Во текот на 2020 година, Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата, донесе вкупно 3 

решенија во прекршочна постапка и изрече вкупна глоба од 6.773.263,00 денари. Притоа, Комисијата за 

одлучување по прекршок во 2 решенија утврди постоење на усогласено однесување - картел додека во 1 

решение утврди постоење на полесен прекршок. Вкупната глоба изречена за постоење на картел изнесува 

6.713.101,00 денари, вкупната глоба изречена за постоење на полесен прекршок изнесува 60.162,00 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 2020 година. 

Изготвувањето на овој годишен извештај, освен што претставува законска обврска согласно ЗЗК, 
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претставува и корисен начин за обезбедување на транспарентност во работењето на Комисијата, како и за 

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 2020 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, 30 Март 2021 година 

 

 

 

                                     КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

         Проф. д-р Владимир Наумовски - Претседател 

    Димитрија Вревезоски – Член 

                                               Насер Жарку – Член 

    Александар Давчевски - Член 

                                                        Ана Виткова - Член 
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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 РМ“, 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 РМ“ бр. 

136/11) со кој се изврши понатамошно усогласување на Законот за заштита на конкуренцијата („Службен 

весник на РМ“ бр. 145/10) со Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ 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 РМ“ 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 РМ“ 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 РМ“ 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 РМ 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 РМ“ 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 РМ“ 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 

РМ“ бр. 44/12). Со оваа уредба е транспонирана ЕУ регулативата 32010R0267; 

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

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

транспонирана ЕУ регулативата 32004R0772; 
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6. Уредба за групно изземање на одредени видови вертикални договори (,,Службен весник на РМ“, 

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 РМ“ 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 РМ“, 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 РМ“, 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 

 

 

 

 2. Активности на Комисијата во 2020 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. 
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2.1. Прекршочни постапки кои се водени пред Комисијата во 2020 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 

(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.  
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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 2020 година, КОП донесе 3 решенија во прекршочна постапка во кои утврди постоење на 

прекршок и тоа: 

 

Број и дата на 

решение 

Сторител на прекршок Вид на прекршок Износ на глоба во денари 

ПП бр. 09-4/2 од 

27.01.2020  

Печатница ЕВРОПА 92 

ДООЕЛ Кочани и 

ФЕНИКС ПРИНТ ДООЕЛ 

Кочани 

Усогласено однесување - 

картел  

1.438.148,00  денари 

28.188,00 денари 

ПП бр. 09-3/8  од 

25.02.2020  

ПРОМЕДИКА ДООЕЛ 

Скопје и НЕОКОР 

МЕДИКА Скопје  

Усогласено однесување - 

картел  

5.087.820,00 денари 

158.945,00 денари 

ПП. Бр. 09-11/4 

од 10.09.2020 

година 

Здружение на приватни 

лекари на РСМ 

Недоставување на 

податоци побарани со 

заклучок (полесен 

прекршок) 

60.162,00 денари 

Вкупно глоба изречена за забранети договори 6.773.263,00 денари 

 

1. Решение ПП. 09-4/2 од 27.01.2020 година со кое се утврди дека Друштвото за печатење, производство и 

услуги ФЕНИКС ПРИНТ ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. 52 Кочани и Трговско друштво 

за вработување на инвалидни лица за печатење на весници Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани, со 

седиште на ул. Крижевска бр. 52 Кочани како претпријатија кои учествуваат на пазарот на печатење на 

материјали и давање на печатарски услуги на територијата на Република Северна Македонија, од 

09.03.2018 година до денот на донесување на решението континуирано усогласено се однесувале со цел 

координирање на нивното однесување како конкуренти на пазарот - учествувале во картел, на начин што 

без склучување на договор намерно ја замениле состојбата на непречена конкуренција на релевантниот 

пазар со состојба на практична соработка помеѓу претпријатијата со цел нарушување на конкуренцијата, 

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

сторителот Друштвото за печатење, производство и услуги ФЕНИКС ПРИНТ ДООЕЛ Кочани, му се 

изрече санкција - глоба во износ од 28.188,00 денари и на сторителот Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за печатење на весници Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани му се изрече санкција - 

глоба во износ од 1.438.148,00 денари. 
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2.Решение ПП. Бр. 09-3/8 од 25.02.2020 година со кое се утврди дека Друштвото за трговија, 

производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 

Скопје и Друштвото за трговија, производство и услуги НЕОКОР МЕДИКА ДОО со седиште на ул. Св. 

Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје, како претпријатија кои учествуваат на пазарот на трговија на големо 

со медицински средства на територијата на Република Северна Македонија, од 29.09.2016 година до денот 

на донесување на решението, усогласено се однесувале со цел координирање на нивното однесување како 

конкуренти на пазарот - учествувале во картел, на начин што без склучување на договор намерно ја 

замениле состојбата на непречена конкуренција на релевантниот пазар со состојба на практична соработка 

помеѓу претпријатијата со цел нарушување на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 59 став 

(1) точка 1) а во врска со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата, за што на сторителот 

Друштвото за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје му се изрече санкција – 

глоба во износ од 5.087.820,00 денари и на сторителот Друштвото за трговија, производство и услуги 

НЕОКОР МЕДИКА ДОО Скопје му се изрече санкција – глоба во износ од 158.945,00 денари. 

3. Решение ПП. Бр. 09-11/4 од 10.09.2020 година со кое се утврди дека: 

- Здружението на приватни лекари на Република Македонија, ул. Народен фронт бр.21 Скопје, не 

постапило по заклучокот на Генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 

доставување на податоци во определениот рок, , на начин што не ги доставило податоците побарани со 

наведениот заклучок во определениот рок од осум дена, кој рок истекувал на 16.10.2014 година, со што 

сторило прекршок од член 61 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, за што на 

Здружение на приватни лекари на Република Македонија, му се изречe санкција - глоба во износ од 30.081 

денар. 

-Здружението на приватни лекари на Република Македонија, ул. Народен фронт бр.21 Скопје,  при 

постапувањето по Заклучокот за поведување на прекршочна постапка на Комисијата за одлучување по 

прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата, со кој е побарано и  доставување на податоци во 

смисла на член 40 од Законот за заштита на конкуренцијата, доставило нецелосни податоци, односно 

податоци кои може да ја доведат во заблуда Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за 

заштита на конкуренцијата, со што сторило прекршок од член 61 став (1) точка 2) од од Законот за заштита 

на конкуренцијата, за што на Здружение на приватни лекари на Република Македонија, му се изречe 

санкција - глоба во износ од 30.081 денар. 

 

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; 
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 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 2020 година КЗК не донесе решенија во прекршочна постапка за постоење на злоупотреба 

на доминантна позиција. 

 

Во 2020 година, КОП донесе 1 заклучок за отфрлање на барање за поведување на прекршочна 

постапка и тоа:  

 

1.Заклучок ПП бр. 09-10/1 од 27.01.2020 година со кој барањето за поведување на прекршочна постапка, 

поднесено од страна на Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Лондонска“ бр.8, Скопје  против Регулаторна 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со седиште на ул. „Македонија“ 

бб, Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти спрат, Скопје, бидејќи Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија донела Одлука за определување на надоместокот за услуга 

дистрибуција на топлинскла енергија  за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран  максимален приход за 

вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на 

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје, со која Одлука предвидела и дека одобрената цена на топлинска енергија од 

нерегулираниот производител на топлинска енергија е за 15% помала од цената на регулираниот 

производител“ СЕ ОТФРЛА согласно член 37 став (2) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, 

бидејќи не постојат законски услови за поведување на прекршочна постапка, бидејќи Регулаторна 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија не е претпријатие во смисла на 

Законот за заштита на конкуренцијата и оттука дејствието опишано во барањето не е прекршок од член 59 

став (1) точка 2) од истиот Закон. 

 

2.2. Управни постапки кои се водени пред Комисијата во 2020 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: 

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 
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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 2020 година до Комисијата беа поднесени 58 известувања за концентрации. Во 2020 година 

Комисијата донесе 62 решенија.  

 

Постапки по однос на поднесени известувања за концентрации 

Број на поднесени известувања 58 

Донесени решенија – вкупно 62 

- Безусловно одобрени концентрации (е во согласност со ЗЗК) 58 

- Условно одобрени концентрации 2 

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

- Концентрацијата не потпаѓа под одредбите на ЗЗК 2 

- Делумно поништени решенија со кои претходно е одобрена 

концентрација 

/ 

- Известувањето за концентрација е нецелосно и со решение истото е 

отфрлено. 

/ 

- Подносителот го повлекол известувањето за концентрација / 

 

Во 2020 година, Комисијата во 60 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, додека во 

2 решенија утврди дека концентрацијата на потпаѓа под одредбите на ЗЗК. 

 

Бр. Број и дата 

на решение 

Учесници во концентрацијата Релевантен пазар Решение 

1 Уп.08-6 

22.01.2020 

ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес, Северна 

Македонија и ГМ АМ ЛОГИСТИК ЦЕНТЕР СРЛ, 

Клуж-Напока, Романија 

Tрговија со резервни 

делови за специфични 

машини за надворешно 

чистење на улици 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 
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2 Уп. бр.08-16 

22.01.2020 

ЕКСОР H.B, Амстердам, Холандија и ГЕДИ 

Группо Едиториале С.п.А,  Рим, Италија 

Медиумски услуги 

(издавачка дејност, 

дигитална комуникација, 

радио и телевизија) 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

3 Уп. бр.08-17 

22.01.2020 

ПЕТРОЛ Словенска енергетска дружба д.д. 

Љубљана, Словенија и  ПЕТРОЛ ЛПГ доо 

Белград-Раковица,  Република Србија 

Tечен нафтен гас во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

4 Уп. бр.08-1 

30.01.2020 

СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА КАБЛОВСКА 

МРЕЖА  д.о.о. Белград,  Белград-Вождовац, 

Република Србија и  ПАНТИЌ ЕЛЕКТРОНИК 

КАБЛЕ ТЕЛЕВИСИОН ДОО РИТОПЕК,  

Белград, Република Србија 

Малопродажен пазар на 

давање на услуги на 

дистрибуција на 

медиумска содржинаи 

услуги на широкопојасен 

пристап на интернет. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

5 Уп. бр.08-5 

30.01.2020 

Онтарио Инк,  Торонто, Онтарио, Канада и  

Континентал Голд Инк.,  Торонто, Канада 

Производство и продажба 

на големо на благородни 

метали 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

6 Уп. бр.08-7 

30.01.2020 

Генерали СЦФ С.а р.л,  Луксембург и Унион 

Инвестмент Реал Естате ГмбХ,  Хамбург, 

Германија  над Сарагоса Пропертиес СОЦИМИ, 

С.А., Мадрид, Шпанија 

Пазар на недвижности за 

продажба на мало 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

7 Уп. бр.08-18 

10.02.2020 

Друштво за реосигурување Сава, АД Љубљана, 

Словенија и НЛБ Вита, друштво за животно 

осигурување АД, Љубљана, Словенија 

Услуги на осигурување во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

8 Уп. бр.08-19 

26.02.2020 

Порше Информатик Гезелшафт м.б.Х, Салцбург, 

Австрија и ДАСОФ Трговско 

инсторитвеноподјетије, д.о.о, Љубљана, 

Словенија 

Развој на софтвер во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

9 Уп. бр.08-22 

26.02.2020 

Генерали Реал Естате ГмбХ, Трст, Италија и 

Аплеона Реал Естате ГмбХ, Ној-Изенбург, 

Германија стекнуваат заедничка контрола врз 

Санса Бетеилигунгсвервалтунгс ГмбХ, Виена, 

Австрија 

Пазар на услуги со 

недвижнини 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

10 Уп. бр.08-24 Велвет Кеар сп. з.о.о. Клуче, Република Полска и 

МОРАЦЕЛ с.р.о. Жабчице, Чешката Република 

Пазар за производство на 

крајни производи 

направени од ткиво 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 
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26.02.2020 хартија. (одобрена) 

11 Уп. бр.08-23 

12.03.2020 

Грацер Векселзајтиге Ферзихерунг Грац, Австија 

и Еуролинк осигурување АД Скопје, Скопје, 

Република Северна Македонија 

Услуги на осигурување во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

12 Уп. бр.08-25 

12.03.2020 

Миомир Николиќ и Ловорка Николиќ, Белград, 

Република Србија и Индустриаимпорт- 

Индустриаимпекс а.д. Подгорица, Република 

Црна Гора, преку Фармалогист Хилдинг д.о.о, 

Белград, Република Србија над Друштвото за 

увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА 

ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија и 

над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, 

Република Црна Гора 

Големопродажба на 

фарммацевтски 

производи и медицински 

средства 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

13 Уп. бр.08-26 

12.03.2020 

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт, 

Штутгарт, Германија и Мунхенер 

Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт, 

Минхен, Германија 

Пазар за IT 

консултантски услуги. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

14 Уп. бр.8-37 

25.03.2020 

Јунајтед Линк, онлајн маркетинг д.о.о. Љубљана – 

Чрнуче, Словенија, и ИДЕО ПЛУС онлајн 

продажба д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија 

Трговија на мало со 

производи за широка 

потрошувачка по пат на 

интернет. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

15 Уп. бр.08-38 

25.03.2020 

Телемах, широкопојасна комуникација,д.о.о. 

Љубљана – Чрнуче, Словенија и КРС – 

ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за 

телекомуникација, Љубљана, Словенија 

Телекомуникациски 

услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

16 Уп. бр.08-41 

23.06.2020 

Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. 

Љубљана – Чрнуче, Словенија, и Елкател, 

друштво за електронски инженеринг, маркетинг и 

продажба, д.о.о. Пиран, Словенија 

Телекомуникациски 

услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

17 Уп. бр.08-42 

23.06.2020 

Заедничко вложување на Зенит Електроникс 

ЛЛЦ, Милбрук, САД и Луксофт САД Инк., 

Њујорк, САД 

пазари на: оперативни 

системи; систем за 

забавно-информативна 

програма, и  ИТ услуги 

поврзани со софтвер 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

18 Уп. бр.08-43 Асахи Касеи, Корп., Токио, Јапонија и Тајгер, 

Плимаут, Соединетите Американски Држави 

Пазарот за ткаенини за 

автомобили 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 
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23.06.2020 (одобрена) 

19 Уп. бр.08-44 

23.06.2020 

ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. 

Љубљана, Словенија, и Е3, ЕНЕРГЕТИКА, 

ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА ДОО, Нова Горица, 

Република Словенија 

Пазар на електрична 

енергија 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

20 Уп. бр.08-45 

23.06.2020 

А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. 

Љубљана, Словенија, и Студио Протеус 

продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна, 

Словенија 

Малопродажен пазар на 

услуги за пристап на 

широкопојасен интернет, 

Пазар на услуги за 

емитување телевизија, 

Пазар на услуги за 

фиксна телефонија. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

21 Уп. бр.08-46 

23.06.2020 

МЕССЕР Гроуп ГмбХ Таунус, Германија, преку 

Мессер Техногас с.р.о, Прага, Чешка Република 

над Аир Ликуиде ЦЗ,  с.р.о. Прага, Чешка 

Република и преку Мессер Татрагас, 

д.о.оБратислава, Словачка Република над АИР 

ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Трнава, Словачка 

Република 

Производство и 

дистрибуција на 

индустриски гасови 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

22 Уп. бр.08-49 

23.06.2020 

Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, Словенија 

и Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија 

Пазар на банкарски 

услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

23 Уп. бр.08-50 

23.06.2020 

Линде Гмбх, Пулах, Германија и ПАО Северстал, 

Череповец, Руска Федерација над Линде 

Северстал ЛЛЦ, Санкт Петерсбург, Руска 

Федерација 

/ 
не потпаѓа 

под 

одредбите на 

ЗЗК 

24 Уп. бр.08-51 

23.06.2020 

Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о. 

Љубљана – Чрнуче, Словенија и Ансат 

инсталација и одржување на електронски уреди 

д.о.о. Кршко, Словенија 

Телекомуникациски 

услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

25 Уп. бр.08-59 

23.06.2020 

ALFI PE d.o.o specialni investicijski sklad k.d. 

Љубљана, Словенија над BABY CENTER trgovina 

d.o.o. Љубљана, Словенија,  APOLLO proizvodnja, 

trgovina in druge storitve d.o.o. Птуј, Словенија и 

PIKAPOKA vse za otroka d.o.o. Птуј, Словенија 

Продажба на 

непрехранбени производи 

за трудници и деца до 8 

години. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

26 Уп.бр.08-4 Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Трговско 
Пазар на вулканска туф 

во согласност 

со одредбите 
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02.07.2020 друштво ИД Компани ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, (вклучувајќи ја и 

опалската бреча) 

на ЗЗК 

(одобрена со 

обврски) 

27 Уп. бр.08-62 

02.07.2020 

Јунајтед Груп Б.В. Амстердам, Холандија 

иХеленик Телекомуникации и Телематска 

примена С.А., Палини од Атика, Грција 

Телекомуникациски 

услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

28 Уп. бр.08-64 

02.07.2020 

САЛУС, Љубљана, д.д., Љубљана, Словенија и 

друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, Србија 
Дополнителни услуги за 

фармацевтската 

индустрија 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

29 Уп. бр.08-60 

08.07.2020 

ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ Виена, 

Австрија и Бореалис АГ, Виена, Австрија 

Пазари за продажба на  

полиетилен,полипропиле

н, ѓубрива и  АдБлу 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

30 Уп. бр.08-70 

21.08.2020 

С&Т АГ, Линц, Австрија над ФинТел Холдинг 

д.о.о, Крањ, Словенија и над ФинТел Холдинг 

д.о.о& цок.д. Крањ, Словенија 

Хардверски и софтверски 

базирани 

телекомуникациски 

решенија и услуги за 

производство 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

31 Уп. бр.08-71 

21.08.2020 

Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. Амстердам, 

Холандија и Ред Сендс Лајф Ашуранс Компани 

(Јуроп) Лимитед 

Пазар за животно 

осигурување 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

32 Уп. бр.08-73 

21.08.2020 

Друштво со ограничена одговорност за увоз, 

извоз, производство, промет и услуги во промет 

ДАСТО-СЕМТЕЛ Бјелина, Босна и Херцеговина 

и НОВА БХ друштво со ограничена одговорност 

Сараево, Босна и Херцеговина над Мултиплекс 

Сервис БХ Друштво со ограничена одговорност 

Сараево, Босна и Херцеговина 

Пазар на обезбедување 

услуги на управување со 

користење на 

радиофреквенциски 

спектар за потребите на 

дистрибуција и 

емитување дигитален 

телевизиски програм 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

33 Уп. бр.08-72 

01.09.2020 

Јунајтед Медиа С.а.р.л., Луксембург над Рими 

Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО Матрикс 

Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о. Ниш, Србија, 

ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора и 

Максим Медиа Плус,Белград, Србија со 

зависните друштва 

Производство и 

емитување на радио 

програма и продажба на 

огласен простор на радио 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

http://www.kzk.gov.mk/
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34 Уп. бр.08-74 

01.09.2020 

Гранд Слем Груп д.о.о. Белград, Србија и Гранд 

Продакшн д.о.о. Белград, Србија 

Пазар на производство и 

емитување на 

телевизиски канали; 

пазар на издавање на 

музика; и  пазар на 

снимање звук 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

35 Уп. бр.08-75 

01.09.2020 

БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед, Гернзи, , БЦ 

Партнерс Менаџмент XI Лимитед  Гернзи, како и 

девет холдинг друштва контролирани од 

членовите на Ваки, Скевина и Малаголи 

семејствата - 4емме С.р.л., Болоња, Италија, Алва 

С.п.А., Болоња, Италија, Амка С.р.л., Болоња , 

Италија, Кофива С.А. Луксембург, 

Фариниундичи С.п.А., Милано,Италија, 

Иперкубо С.р.л., Болоња, Италија, Лефа С.р.л., 

Болоња, Италија, Мефа С.р.л., Болоња, Италија, и 

П.М. Инвестментс С.р.л., Модена, Италија, над 

Сочета Финанциариа Макине Аутоматике С.п.А., 

Болоња, Италија („СОФИМА“)и И.М.А 

Индустриа Макине Аутоматике С.п.А., Озано 

дел’Емилија, Италија 

Пазар за развој и 

производство на машини 

и опрема за автоматско 

процесирање и пакување 

на фармацевтски 

производи, козметика, 

чај, кафе, храна и 

тутунски производи, 

вклучувајќи услуги на 

последователни 

продажби за таквите 

машини. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

36 Уп. бр.08-78 

23.09.2020 

Хермес Парцелнет Лимитед, Лидс, Западен 

Јоркшир, Обединетото Кралство  преку Адвент 

Интернационал Корпорејшн, Бостон, САД врз 

Хермес Германија ГмбХ Хамбург, Германија од 

Адвент Интернационал Корпорејшн Бостон, САД 

или негови филијали и Отто (ГмбХ и Ко КГ), 

Хамбург, Германија 

Услуги за достава на 

домашни мали пакувања 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

37 Уп. бр.08-79 

23.09.2020 

ПЕТРОЛ д.д. Љубљана, Словенија и ПЕТРОЛ-

ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.ЦФуше, Косово 

Складирање на нафта и 

нафтени деривати 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

38 Уп. бр.08-80 

23.09.2020 

Сан Вали д.о.о. Белград, Србија,Викториа Оил 

д.о.о. Шид, Србија и физичкото лице г. Ваја 

Енриковиќ Јаши, државјанин на САД 

Производство и 

големопродажба на сурови 

масла од семиња, 

рафинирани масла од 

семиња,  крмни смеси за 

исхрана на животни кои не 

содржат житарици и 

биогориво компатибилно 

на дизел 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

http://www.kzk.gov.mk/
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39 Уп. бр.08-81 

07.10.2020 

Кингспан Холдинг Холандија Б.В., друштво Тиел, 

Холандија и Тримо, архитектонски решенија 

д.о.о. Требиње, Словенија 

 

Производство и продажба 

на сендвич панели со 

минерални влакна 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

40 Уп. бр.08-85 

07.10.2020 

Аспире Глобал плц, Малта иБтоБет Лимитед, 

Гибралтар 

Пазар на деловен софтвер во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

41 Уп. бр.08-83 

21.10.2020 

Еуроимпекс ДОО увоз-извоз Скопје, Република 

Северна Македонија и Опел Аутомотив С д.о.о. 

Белград, Србија 

Продажба на 

автомобилски возила 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

42 Уп. бр.08-84 

21.10.2020 

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

д.о.о., Белград, Србија 

Пазар на издавање и 

продажба на големо на 

печатени дневни весници 

(тираж) , книги и други 

публикации, продажба на 

простор за огласување во 

печатени медиуми 

огласување на интернет 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

43 Уп. бр.08-88 

21.10.2020 

Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., Блед, 

Словенија и ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ 

РОЖНА ДОЛИНА д.о.о., Љубљана, Словенија 

Пазар на здравствено 

осигурување и пазар на 

даватели на здравствени 

услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

44 Уп. бр.08-89 

21.10.2020 

Гиесеке+ДевриентГезелшафт мит 

бешренктерХафтунг, Минхен, Германија, и 

Нетцетера Гроуп АГ, Цирих, Швајцарија 

Обезбедување услуги за 

дигитално плаќање 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

45 Уп. бр.08-36 

28.10.2020 

Фиат Крајслер Аутомобилс Н.В.Амстердам, 

Холандија и Пежо С.А. Руел-Малмесон, Франција 

Производство и 

снабдување со 

автомобилски возила 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена со 

обврски) 

46 Уп. бр.08-90 

04.11.2020 

АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје,Република Северна 

Македонија иДруштвото за производство, 

трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, 

Пазар на откуп на 

материјали и суровини за 

производство на 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

http://www.kzk.gov.mk/
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Самоков, Македонски Брод, Република Северна 

Македонија 

муниција и воена опрема, 

пазар на производство и 

продажба на заштитна 

опрема наменета за војска 

и полиција, на муниција и 

на машински склопови. 

(одобрена) 

47 Уп. бр.08-91 

04.11.2020 

Мавасон Лимитед, Никозија, Република Кипар и 

Р2Г Полска Сп. з.о.о., Варшава, Полска 

Пазар за обезбедување на 

услуги на посредување 

при организирање на 

транспорт на курирски, 

експрес и пакет (СЕР) 

пратки 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

48 Уп. бр.08-92 

04.11.2020 

Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, 

Република Северна Македонија и Друштвото за 

управување со инвестициски фондови Илирика 

Фунд Менаџмент АД Скопје, Република Северна 

Македонија 

Пазарот на дејности со 

управување со 

инвестициски фондови 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

49 Уп. бр.08-93 

04.11.2020 

Кредит Агриколе Ассуранце СА со Париз, 

Франција, преку Пацифика,Париз, Франција и 

Еуроп Асистанце Холдинг, Париз, Франција врз 

Еуроп Асистанце Франс, Геневилиерс, 

ФранцијаиВиавита,Париз, Франција 

Пазарот на услуги за 

помош и пазарот на 

лични услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

50 Уп. бр.08-87 

11.11.2020 

Фолксваген АГ, Волфсбург, Германија и ХЕЛЛА 

Аглаиа Мобиле Висион ГмбХ, Берлин, Германија 

Хардвер за системите за 

поддршка на возачот 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

51 Уп. бр.08-94 

11.11.2020 

ДАИМЛЕР АГ, Штутгарт, Германија и АБ 

ВОЛВО, Гетеборг, Шведска 

Развој, производство и 

продажба и по продажба 

на системи за горивни 

ќелии за камиони 

влекачи. 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

52 Уп. бр.08-95 

25.11.2020 

Чешка спорителна, а.с., Прага, Република Чешка 

и Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, Цветл, 

Австрија 

Банкарски услуги во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

53 Уп. бр.08-96 САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s., Прага, 

Република Чешка и Остерреицхисцхе 

Пазарот за работа со 

услуги за игри на среќа  

во согласност 

со одредбите 

http://www.kzk.gov.mk/
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25.11.2020 Бетеилигунгс АГ Виена, Австрија врз Цасинос 

Аустриа АГ Виена, Австрија 

на ЗЗК 

(одобрена) 

54 Уп. бр.08-99 

25.11.2020 

KKCG Technologies s.r. Прага, Република Чешка 

иSeavus Group Holding B.V. Amsterdam,Холандија 

Услуги од информатичка 

технологија (ИТ) 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

55 Уп. бр.08-98 

02.12.2020 

Кеар&Рипеар д.о.о. Белград, Република Србија и 

Друштво за трговија и услугиСистем Оне д.о.о.  

Белград, Република Србија 

Пазар на IT услуги, 

односно одржување на 

хардвер 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

56 Уп. бр.08-97 

09.12.2020 

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГЕрланген, 

Германија и Вариан Медикал Системс Инк., Пало 

Алто, Калифорнија, САД 

Пазар за интервентни 

решенија за онкологија 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

57 Уп. бр.08-

100 

09.12.2020 

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

Магазин Руларта д.о.о. Белград, Србија 

Издавање и продажба на 

големо на списанија, 

продажба на простор за 

огласување во печатени 

медиуми и на интернет 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

58 Уп. бр.08-

102 

09.12.2020 

ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ 

Б.В.Амстердам,Холандијаи Санео С.А. Познањ, 

Полска 

Организација и на 

медицински, 

дијагностички или други 

услуги поврзани со 

превенција на болести и 

здравствена заштита и 

интеграција на ИТ 

системи на медицински 

и/или телемедицински 

даватели на услуги 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

59 Уп. бр.08-

104 

23.12.2020 

Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ, Бад 

Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија 

над Ханс Милер ХМП Медицинтехник Гмбх 

Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс 

Милер медицинише унд технише гасе 

ГмбХНирнберг, Сојузна Република Германија 

Пазар на медицински 

гасови 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

60 Уп. бр.08-

107 

Трговско друштво за производство, услуги и 

промет ПЕЈТОН ДООЕЛ Скопје, Република 

Северна Македонијаи Друштво за производство, 

Посредување при 

малопродажба при 

електронска трговија 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

http://www.kzk.gov.mk/
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1.Решение Уп. бр. 08-6 од 22.01.2020 година за концентрација со која ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес, 

Северна Македонија стекнува самостојна контрола над ГМ АМ ЛОГИСТИК ЦЕНТЕР СРЛ, Клуж-Напока, 

Романија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

трговија со резервни делови за специфични машини за надворешно чистење на улици. 

2.Решение Уп. бр. 08-16 од 22.01.2020 година за концентрација со која ЕКСОР H.B, Амстердам, Холандија 

ќе стекне самостојна контрола над ГЕДИ Группо Едиториале С.п.А,  Рим, Италија. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е медиумски услуги (издавачка 

дејност, дигитална комуникација, радио и телевизија). 

3.Решение Уп. бр.08-17од 22.01.2020 година за концентрација со која ПЕТРОЛ Словенска енергетска 

дружба д.д. Љубљана, Словенија ќе стекне целосна контрола над ПЕТРОЛ ЛПГ доо Белград-Раковица, 

Република Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

течен нафтен гас. 

 

4. Решение Уп. бр. 08-1 од 30.01.2020 година за концентрација со која СРБИЈА БРОАДБЕНД-СРПСКА 

КАБЛОВСКА МРЕЖА д.о.о. Белград, Белград-Вождовац, Република Србија стекнува единствена контрола 

над ПАНТИЌ ЕЛЕКТРОНИК КАБЛЕ ТЕЛЕВИСИОН ДОО РИТОПЕК, Белград, Република Србија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е малопродажен пазар на 

давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина и услуги на широкопојасен пристап на 

интернет. 

 

23.12.2020 трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз 

Скопје, Република Северна Македонија 

(одобрена) 

61 Уп. бр.08-

108 

30.12.2020 

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

Бродкастинг Груп ЕООД, Софија, Бугарија 

Производство и 

емитување на 

телевизиски канали и на 

радио програма 

во согласност 

со одредбите 

на ЗЗК 

(одобрена) 

62 Уп. бр.08-

110 

30.12.2020 

Друштвото 

завработувањенаинвалидизапроизводство, 

трговија и услуги ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје, 

Република Северна Македонија и Друштво за 

производство, трговија и услуги СЕРТА 

КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје, Република Северна Македонија 

/ не потпаѓа 

под 

одредбите на 

ЗЗК 
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5. Решение Уп. бр. 08-5 од 30.01.2020 година за концентрација со која Онтарио Инк, Торонто, Онтарио, 

Канада стекнува самостојна контрола над Континентал Голд Инк. Торонто, Канада. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е производство и продажба на 

големо на благородни метали. 

 

6. Решение Уп. бр.08-7 од 30.01.2020 година за концентрација со која  Генерали СЦФ С.а р.л,  Луксембург 

и Унион Инвестмент Реал Естате ГмбХ,  Хамбург, Германија стекнуваат заедничка контрола над Сарагоса 

Пропертиес СОЦИМИ, С.А., Мадрид, Шпанија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа 

под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се 

однесува концентрaцијата е пазар на недвижности за продажба на мало. 

 

7. Решение Уп. бр. 08-18 од 10.02.2020 година за концентрација со која Друштво за реосигурување Сава, 

АД Љубљана, Словенија стекнува контрола над НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД, 

Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е 

во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

услуги на осигурување. 

 

8. Решение Уп. бр. 08-19 од 26.02.2020 година за концентрација со која Порше Информатик Гезелшафт 

м.б.Х, Салцбург, Австрија стекнува контрола надДАСОФ Трговско инсторитвеноподјетије, д.о.о, Љубљана, 

Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

развој на софтвер. 

 

9. Решение Уп. бр. 08-22 од 26.02.2020 година за концентрација со која Генерали Реал Естате ГмбХ, Трст, 

Италија и Аплеона Реал Естате ГмбХ, Ној-Изенбург, Германија, стекнуваат заедничка контрола над Санса 

Бетеилигунгсвервалтунгс ГмбХ, Виена Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа 

под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој 

се однесува концентрaцијата е пазар на услуги со недвижнини. 

 

10. Решение Уп. бр. 08-24 од 26.02.2020 година за концентрација со која Велвет Кеар сп. з.о.о. Клуче, 

Република Полска и МОРАЦЕЛ с.р.о. Жабчице, Чешката Републикастекнува самостојна контрола над. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар за производство на 

крајни производи направени од ткиво хартија. 

 

11. Решение Уп. бр.  08-23 од 12.03.2020 година за концентрација со која Грацер  Векселзајтиге 

Ферзихерунг, Грац, Австија ќе стекне контрола над Еуролинк осигурување АД Скопје, Скопје, Република 

Северна Македонија,. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и 

е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата 

е услуги на осигурување. 

12. Решение Уп. бр.08-25од 12.03.2020 година за концентрација со која Миомир Николиќ и Ловорка 

Николиќ, Белград, Република Србија и Индустриаимпорт- Индустриаимпекс а.д. Подгорица, Република 
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Црна Гора, преку Фармалогист Хилдинг д.о.о, Белград, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола 

над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје, Република Северна 

Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, Република Црна Гора. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е големопродажба на 

фарммацевтски производи и медицински средства. 

 

13. Решение Уп. бр. 08-26 од 12.03.2020 година за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше 

Акциенгезелшафт, Штутгарт, Германија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенгезелшафт, 

Минхен, Германија создаваат целосно функционално друштво за заедничко вложување. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар за ИТ консултантски 

услуги. 

14. Решение Уп. бр. 08-37 од 25.03.2020 година за концентрација со која Јунајтед Линк, онлајн маркетинг 

д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над ИДЕО ПЛУС онлајн продажба 

д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под 

одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се 

однесува концентрaцијата е трговија на мало со производи за широка потрошувачка по пат на интернет. 

15. Решение Уп. бр.  08-38 од 25.03.2020 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна 

комуникација,д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија ќе стекне самостојна контрола над КРС – 

ШТЕПАЊСКО НАСЕЉЕ завод за телекомуникација Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е телекомуникациски услуги. 

16. Решение Уп. бр. 08-41 од 23.06.2020 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна 

комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Елкател, друштво 

за електронски инженеринг, маркетинг и продажба, д.о.о. Пиран, Словенија. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е телекомуникациски услуги. 

 

17. Решение Уп. бр. 08-42 од 23.06.2020 година за концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ Милбрук, 

САД и Луксофт САД Инк., Њујорк, САД планираат да воспостават заедничко вложување. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазари на: оперативни системи; 

систем за забавно-информативна програма, и  ИТ услуги поврзани со софтвер. 

 

18. Решение Уп. бр. 08-43од 23.06.2020 година за концентрација со која Асахи Касеи, Корп., Токио, 

Јапонијаиндиректно стекнува единствена контрола врз бизнисот со ткаенини Тајгер, Плимаут, 

Соединетите Американски Држави. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите 

на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува 

концентрaцијата е пазарот за ткаенини за автомобили. 
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19. Решение Уп. бр. 08-44 од 23.06.2020 година за концентрација со која ПЕТРОЛ Словенечко енергетско 

друштво а.д. Љубљана, Словенија, ќе стекне контрола над Е3, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА 

ДОО, Нова Горица, Република Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под 

одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се 

однесува концентрaцијата е пазар на електрична енергија. 

 

20. Решение Уп. бр.  08-45 од 23.06.2020 година за концентрација со која А1 Словенија, 

телекомуникациске сторитве д.д. Љубљана, Словенија, стекнува единствена контрола врз друштвото 

Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна, Словенија. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е малопродажен пазар на услуги за пристап на 

широкопојасен интернет, пазар на услуги за емитување телевизија, пазар на услуги за фиксна телефонија. 

 

21. Решение Уп. бр. 08-46 од 23.06.2020 година за концентрација со која МЕССЕР Гроуп ГмбХ Таунус, 

Германија, преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. Прага, Чешка Република ќе стекне 

контрола над Аир Ликуиде ЦЗ,  с.р.о. Прага, Чешка Република и преку Мессер Татрагас,, д.о.о, Братислава, 

Словачка Република контрола над АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Трнава, Словачка Република. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е производство и 

дистрибуција на индустриски гасови. 

 

22. Решение Уп. бр. 08-49 од 23.06.2020 година за концентрација со која Нова Љубљанска Банка д.д. 

Љубљана Словенија стекнува самостојна контрола врз Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар на банкарски 

услуги. 

 

23. Решение Уп. бр. 08-50 од 23.06.2020 година за концентрацијата со која Линде Гмбх, Пулах, Германија и 

ПАО Северстал, Череповец, Руска Федерација ќе стекнат заедничка контрола над Линде Северстал ЛЛЦ, 

Санкт Петерсбург, Руска Федерација, не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.  

 

24.Решение Уп. бр. 08-51 од 23.06.2020 година за концентрација со која Телемах, широкопојасна 

комуникација, д.о.о. Љубљана – Чрнуче, Словенија, ќе стекне самостојна контрола над Ансат инсталација 

и одржување на електронски уреди д.о.о. Кршко, Словенија. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е телекомуникациски услуги. 

 

25. Решение Уп. бр. 08-59 од 23.06.2020 година за концентрација со која ALFI PE d.o.o specialni investicijski 

sklad k.d. Љубљана, Словенија стекнува контрола надBABY CENTER trgovina d.o.o. Љубљана, Словенија, 

APOLLO proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o. Птуј, Словенија и PIKAPOKA vse za otroka d.o.o. Птуј, 

Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

продажба на непрехранбени производи за трудници и деца до 8 години. 
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26. Решение Уп.бр.08-4 од 02.07.2020 година за концентрација со која Цементарница УСЈЕ АД Скопје ќе 

стекне контрола надТрговско друштво ИД Компани ДООЕЛ увоз-извоз Кочани.Со решението е утврдено 

дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена со обврски.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар на вулканска 

туф (вклучувајќи ја и опалската бреча). 

 

27. Решение Уп. бр. 08-62 од 02.07.2020 година за концентрација со која Јунајтед Груп Б.В. Амстердам, 

Холандија ќе стекне контрола над трговското друштво Хеленик Телекомуникации и Телематска примена 

С.А. Палини од Атика, Грција. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на 

Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува 

концентрaцијата е телекомуникациски услуги. 

 

28. Решение Уп. бр. 08-64 од 02.07.2020година за концентрација со којаСАЛУС, Љубљана, д.д., Љубљана, 

Словенија ќе стекне контрола над друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, Србија. Со решението е утврдено 

дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.Пазар на кој се однесува концентрaцијата е дополнителни услуги за 

фармацевтската индустрија. 

 

29. Решение Уп. бр. 08-60 од 08.07.2020 година за концентрација со која ОМВ прекуОМВ Рефининг & 

Маркетинг ГмбХ, Виена, Австрија превзема единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, Виена, 

Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

пазари за продажба на  полиетилен,полипропилен, ѓубрива и  АдБлу. 

 

30.Решение Уп. бр. 08-70 од 21.08.2020 година за концентрација со која С&Т АГ, Линц, Австрија ќе стекне 

единствена контрола над ФинТел Холдинг д.о.оКрањ, Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о& цок.д. 

Крањ, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

хардверски и софтверски базирани телекомуникациски решенија и услуги за производство. 

 

31.Решение Уп. бр. 08-71 од 21.08.2020 година за концентрација со која Генерали ЦЕЕ Холдинг Б.В. со 

Амстердам, Холандија, стекнува единствена контрола над портфолиото за животно осигурување на Ред 

Сендс Лајф Ашуранс Компани (Јуроп) Лимитед. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа 

под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој 

се однесува концентрaцијата епазар за животно осигурување. 

 

32. Решение Уп. бр. 08-73 од 21.08.2020 година за концентрација со која Друштво со ограничена 

одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина, и 

“НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево, Босна и Херцеговина, стекнуваат заедничка 

контрола над „Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево, Босна и 

Херцеговина. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

пазар на обезбедување услуги на управување со користење на радиофреквенциски спектар за потребите на 

дистрибуција и емитување дигитален телевизиски програм. 
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33.Решение Уп. бр. 08-72 од 01.09.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л. со, 

Луксембург ќе стекне контрола над трговските друштва Рими Медиа Груп д.о.о. Белград, Србија, ДОО 

Матрикс Д Чачак, Србија, Радио Севенд.о.о., Ниш, Србија, ТДИ Радио д.о.о. Подгорица, Црна Гора и 

Максим Медиа Плус Белград, Србија со зависните друштва. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е производство и емитување на радио програма и 

продажба на огласен простор на радио. 

34. Решение Уп. бр. 08-74 од 01.09.2020 година за концентрација со која Гранд Слем Груп д.о.о. Белград, 

Србија стекнува самостојна контрола Гранд Продакшн д.о.о. Белград, Србија. Со решението е утврдено 

дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар на производство и 

емитување на телевизиски канали; пазар на издавање на музика; и  пазар на снимање звук. 

 

35.Решение Уп. бр.08-75 од 01.09.2020 година за концентрација која се однесува на стекнувањето на 

заедничка контрола од страна на БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед, Гернзи, , БЦ Партнерс Менаџмент XI 

Лимитед  Гернзи, како и девет холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки, Скевина и Малаголи 

семејствата - 4емме С.р.л., Болоња, Италија, Алва С.п.А., Болоња, Италија, Амка С.р.л., Болоња , Италија, 

Кофива С.А. Луксембург, Фариниундичи С.п.А., Милано,Италија, Иперкубо С.р.л., Болоња, Италија, Лефа 

С.р.л., Болоња, Италија, Мефа С.р.л., Болоња, Италија, и П.М. Инвестментс С.р.л., Модена, Италија, над 

Сочета Финанциариа Макине Аутоматике С.п.А., Болоња, Италија („СОФИМА“)и И.М.А Индустриа 

Макине Аутоматике С.п.А., Озано дел’Емилија, Италија. Со решението е утврдено дека концентрацијата 

потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар 

на кој се однесува концентрaцијата е пазар за развој и производство на машини и опрема за автоматско 

процесирање и пакување на фармацевтски производи, козметика, чај, кафе, храна и тутунски производи, 

вклучувајќи услуги на последователни продажби за таквите машини. 

 

36.Решение Уп. бр. 08-78 од 23.09.2020 година за концентрација со која Хермес Парцелнет Лимитед, Лидс, 

Западен Јоркшир, Обединетото Кралство преку средства управувани од Адвент Интернационал 

Корпорејшн Бостон, САД или негови филијали  и стекнување на заедничка контрола врз Хермес Германија 

ГмбХ Хамбург, Германија од страна на Адвент Интернационал Корпорејшн Бостон, САД или негови 

филијали и Отто (ГмбХ и Ко КГ), Хамбург, Германија. Со решението е утврдено дека концентрацијата 

потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар 

на кој се однесува концентрaцијата е услуги за достава на домашни мали пакувања. 

 

37.Решение Уп. бр.  08-79 од 23.09.2020година за концентрација со која ПЕТРОЛ д.д. Љубљана, Словенија 

ќе стекне контрола над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Фуше Косово. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е складирање на нафта и нафтени деривати. 

 

38.Решение Уп. бр. 08-80 од 23.09.2020 година за концентрација со која Сан Вали д.о.о. Белград, Србија 

стекнува целосна контрола над друштвото Викториа Оил д.о.о. Шид, Србија, при што и физичкото лице г. 

Ваја Енриковиќ Јаши, државјанин на САД, стекнува индиректна контрола над Викториа Оил д.о.о.Шид. Со 
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решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е производство и 

големопродажба на сурови масла од семиња, рафинирани масла од семиња,  крмни смеси за исхрана на 

животни кои не содржат житарици и биогориво компатибилно на дизел. 

 

39.Решение Уп. бр. 08-81 од 07.10.2020година за концентрација со којаКингспан Холдинг Холандија Б.В. 

Тиел, Холандија ќе стекне директна целосна контрола над Тримо, архитектонски решенија д.о.о., Требиње, 

Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

производство и продажба на сендвич панели со минерални влакна. 

40.Решение Уп. бр. 08-85 од 07.10.2020 година за концентрација со која Аспире Глобал плц, Малта ќе 

стекне контрола над БтоБет Лимитед, Гибралтар. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа 

под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се 

однесува концентрaцијата е пазар на деловен софтвер. 

41.Решение Уп. бр. 08-83 од 21.10.2020 година за концентрација со која Еуроимпекс ДОО  увоз-извоз 

Скопје, Република Северна Македонија ќе стекне контрола над Опел Аутомотив С д.о.о. Белград, Србија. 

Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со 

истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е продажба на 

автомобилски возила. 

 

42.Решение Уп. бр. 08-84 од 21.10.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., 

Луксембург стекнува самостојна контрола над трговското друштво Дан Граф д.о.о., Белград, Србија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар на издавање и 

продажба на големо на печатени дневни весници (тираж), книги и други публикации, продажба на простор 

за огласување во печатени медиуми огласување на интернет. 

 

43.Решение Уп. бр. 08-88 од 21.10.2020 година за концентрација со која Дијагностички центар Вила 

Богатин д.о.о., Блед, Словенија стекнува контрола над ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА 

д.о.о., Љубљана, Словенија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на 

Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува 

концентрaцијата е пазар на здравствено осигурување и пазар на даватели на здравствени услуги. 

 

44.Решение Уп. бр. 08-89 од 21.10.2020 година за концентрација со која Гиесеке+ДевриентГезелшафт мит 

бешренктерХафтунг, Минхен, Германија, ќе стекне контрола (негативна контрола) над Нетцетера Гроуп 

АГ, Цирих, Швајцарија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот 

и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува 

концентрaцијата е обезбедување услуги за дигитално плаќање. 

 

45. Решение Уп. бр. 08-36 од 28.10.2020 година за концентрација која ќе настане преку спојување на Пежо 

С.А. Руел-Малмесон, Франција со и во Фиат Крајслер Аутомобилс Н.В.Амстердам, Холандија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 
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односно концентрацијата е одобрена со обврски.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е производство 

и снабдување со автомобилски возила. 

 

46.Решение Уп. бр. 08-90 од 04.11.2020 година за концентрација со која АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, 

Република Северна Македонија стекнува директна контрола над Друштвото за производство, трговија и 

услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, Самоков, Македонски Брод, Република Северна Македонија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар на откуп на 

материјали и суровини за производство на муниција и воена опрема, пазар на производство и продажба на 

заштитна опрема наменета за војска и полиција, на муниција и на машински склопови. 

 

47.Решение Уп. бр. 08-91 од 04.11.2020 година за концентрација со којаМавасон Лимитед, Никозија, 

Република Кипар стекнува директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о., Варшава, Полска. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар за обезбедување на 

услуги на посредување при организирање на транспорт на курирски, експрес и пакет (СЕР) пратки. 

 

48.Решение Уп. бр. 08-92 од 04.11.2020година за концентрација со којаДруштвото за управување со 

инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје, Република Северна Македонија има намера да 

го преземе Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, 

Република Северна Македонија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на 

Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена. Пазар на кој се однесува 

концентрaцијата е пазарот на дејности со управување со инвестициски фондови. 

 

49.Решение Уп. бр. 08-93 од 04.11.2020 година за концентрација со која Кредит Агриколе Ассуранце СА, 

Париз, Франција, преку Пацифика СА, Париз, Франција и Еуроп Асистанце Холдинг, Париз, Франција, 

стекнува заедничка контрола врз Еуроп Асистанце Франс, Геневилиерс, Франција,а истовремено Еуроп 

Асистанце Франс ќе стекне 100% од акциите воВиавита, Париз, Франција. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазарот на услуги за помош и пазарот на лични 

услуги. 

 

50.Решение Уп. бр. 08-87 од 11.11.2020 година за концентрација со која Фолксваген АГ Волфсбург, 

Германија стекнува самостојна контрола над работењето поврзано со софтвер за камери (вклучувајќи 

тестирање и валидација) во сопственост на ХЕЛЛА Аглаиа Мобиле Висион ГмбХ, Берлин, Германија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е хардвер за системите за 

поддршка на возачот. 

 

51. Решение Уп. бр. 08-94 од 11.11.2020 година за концентрација со која се основа целосно функционално 

заедничко вложување од ДАИМЛЕР АГ, Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО,Гетеборг, Шведска за развој, 

производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 
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концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е развој, производство и продажба 

и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи. 

 

52.Решение Уп. бр. 08-95 од 25.11.2020 година за концентрација со којаЧешка спорителна, а.с., Прага, 

Република Чешка стекнува единствена контрола врз одредени средства од малопродажните и 

комерцијалните банкарски активности на Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, Цветл, Австрија. Со решението 

е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е банкарски услуги. 

 

53.Решение Уп. бр. 08-96 од 25.11.2020 година за концентрација со којаСАЗКА Груп а.с. (а.д.), 

Прага,Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ Виена, Австрија стекнуваат заедничка 

контрола над Цасинос Аустриа АГ, Виена, Австрија. Со решението е утврдено дека концентрацијата 

потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар 

на кој се однесува концентрaцијата е пазарот за работа со услуги за игри на среќа. 

 

54.Решение Уп. бр. 08-99 од 25.11.2020 година за концентрација со која KKCG Technologies s.r.o Прага, 

Република Чешка стекнува самостојна контрола над Seavus Group Holding B.V. Амстердам,Холандија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е услуги од информатичка 

технологија (ИТ). 

 

55.Решение Уп. бр. 08-98 од 02.12.2020 година за концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград, 

Република Србија стекнува контрола над Друштво за трговија и услугиСистем Оне д.о.о. Белград, 

Република Србија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во 

согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата 

епазар на IT услуги, односно одржување на хардвер. 

 

56.Решение Уп. бр. 08-97 од 09.12.2020година за концентрација со којаСИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, 

Ерланген, ГерманијаиВариан Медикал Системс Инк. Пало Алто, Калифорнија, САД. Со решението е 

утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно 

концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар за интервентни решенија за 

онкологија. 

 

57.Решение Уп. бр. 08-100 од 09.12.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., 

Луксембург ќе стекне самостојна контрола над работењето на списанието и интернет порталот „Сити 

Магазин“, под контрола на трговското друштво Сити Магазин Рулартад.о.о. Белград, Србија. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е издавање и продажба на 

големо на списанија, продажба на простор за огласување во печатени медиуми и на интернет. 

 

58.Решение Уп. бр. 08-102 од 09.12.2020 година за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. 

Амстердам,Холандијаќе стекне индиректна единствена контрола врз Санео С.А., Познањ, Полска. Со 

решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, 

односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е организација и на 
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медицински, дијагностички или други услуги поврзани со превенција на болести и здравствена заштита и 

интеграција на ИТ системи на медицински и/или телемедицински даватели на услуги. 

 

59.Решение Уп. бр. 08-104 од 23.12.2020година за концентрација со којаМесер Медикал Хоумкеар 

Холдинг ГмбХ, Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер 

ХМП Медицинтехник Гмбх Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинише унд 

технише гасе ГмбХНирнберг, Сојузна Република Германија. Со решението е утврдено дека 

концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со истиот, односно концентрацијата е 

одобрена. Пазар на кој се однесува концентрaцијата е пазар на медицински гасови. 

 

60.Решение Уп. бр. 08-107 од 23.12.2020 година за концентрација со која Трговско друштво за 

производство, услуги и промет ПЕЈТОН ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија ќе стекне 

контрола над Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје, Република 

Северна Македонија. Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е 

во согласност со истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е 

посредување при малопродажба при електронска трговија. 

 

61.Решение Уп. бр. 08-108 од 30.12.2020 година за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., 

Луксембург, ќе стекне контрола над трговското друштво Нова Бродкастинг Груп ЕООД, Софија, Бугарија. 

Со решението е утврдено дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот и е во согласност со 

истиот, односно концентрацијата е одобрена.  Пазар на кој се однесува концентрaцијата е производство и 

емитување на телевизиски канали и на радио програма. 

 

62.Решение Уп. бр. 08-110 од 30.12.2020 година за концентрацијата со која Друштвото 

завработувањенаинвалидизапроизводство, трговија и услуги ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје, Република 

Северна Македонија се присоединува кон Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ 

Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Република Северна Македонија, не потпаѓа под одредбите од 

Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

 

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 дека ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје е директно изложен на конкуренција на релевантниот 

пазар на трговија со електрична енергија и на релевантниот пазар  на снабдување со електрична 

енергија, 

 Мислење по барање на Државна Комисија за жалби по јавни набавки за огласот за доделување на 

договор за јавна набавка по отворена постапка бр. 15192/2019 година на АД ЕСМ Скопје 

(подружница РЕК Битола) 
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 Мислење по барање на Државна Комисија за спречување на корупција за огласот за доделување на 

договор за јавна набавка по отворена постапка бр. 11/2018 година на Агенцијата за планирање на 

просторот 

 Мислење по барање на Државна Комисија за спречување на корупција за огласот за доделување на 

договор за јавна набавка по отворена постапка бр. 6/2019 година на ЈЗУ Универзитетска Клиника за 

кардиологија 

 Мислење по барање на Државна Комисија за жалби по јавни набавки за докажување на техничка и 

професионална способност со авторизација од производителот (MAF) документ издаден од 

производителот 

 Мислење по барање на ДЕРМАТЕКС Крзно ДООЕЛ Делчево во врска со огласот бр. 07403/2020 

објавен од страна на Општина Аеродром за доделување на договор за јавна набавка на стоки – 

набавка на училишна облека за учениците од основните училишта на територијата на Општина 

Аеродром 

  Мислење во врска со член 140 од Законот за безбедност на сообраќајот 

 

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.  

 

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 РМ“ 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 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. 
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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 РМ“ 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 РМ“ 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 РМ“ 

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 РМ 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 РМ“ бр. 

81/03 и 118/09).  

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

РМ“ 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 РМ од страна на Комисијата. Воедно, со оваа Уредба се пропишуваат условите и постапката за 
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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 РМ“ 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 РМ“ 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 РМ“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и подзаконските акти се надградува и со Законот за 

контрола на државната помош („Службен весник на РМ“ 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 РМ“ бр. 145/10), 

давател на државна помош е Владата на РМ, 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; 

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

некомерцијален ризик. 

 

5. Активности на Комисијата  

  

Комисијата и во 2020 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 РМ, 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 2020 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 2020 година 

 

Во текот на 2020 година, вкупниот број на донесени решенија од страна на Комисијата изнесува 25 

при што кај 11 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 РМ“ бр. 145/10), кај 3 решенија Комисијата утврди дека дел од 

мерките содржани во известувањето претставуваат помош од мало значење (de minimis помош), кај 8 

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, со 2 решенија 

Комисијата прогласи ништовност на претходно планирана државна помош и со 1 решение Комисијата 

утврди дека мерките содржани во известувањето не претставуваат државна помош. Треба да се напомене 

дека во 11 решенија Комисијата одобри доделување на државна помош заради последиците од пандемијата 

ковид-19, од кои во 7 решенија помошта беше одобрена како помош наменета за отстранување на 

потешкотии во домашното стопанство а во 4 случаи Комисијата оцени дека се работи за помош од мало 

значење. 

 

 

2020 година 

 

 Број на решение 

Вид на помош 

Давател на 

државна 

помош 

Цел Износ во 

денари 
Износ во 

евра 

1 10-12 од 22.01.2020 

де минимис/ 

хоризонтална 

Министерство 

за економија 
Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2020 година, област А – поддршка 

29.540.000 / 

1.700.000 

 

480.325/ 

27.642 
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помош и развој на микро, мали и средни 

претпријатија и занаетчиство   

2 10-13 од 22.01.2020 

де минимис 

Министерство 

за економија 
Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2020 година, област Б –  

имплементација на индустриска 

политика 

2.700.000  

 

43.902 

3 10-14 од 22.01.2020   

де минимис 

Министерство 

за економија 
Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2020 година, област В – поддршка 

и развој на здруженија на 

кластери  

 

5.000.000 

 

  
81.301 

4 10-15 од 22.01.2020  

хоризонтална 

помош  

Министерство 

за економија 
Програма за конкурентност, 

иновации и претприемништво за 

2020 година, област Г – 

општествена одговорност 

1.000.000 16.260 

5 10-2 од 22.01.2020 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

* де 

минимис/хоризон

тална/не е 

државна помош 

Министерство 

за труд и 

социјална 

политика 

Оперативен план за активни 

програми и мерки за вработување 

и услуги на пазарот на трудот за 

2020 година 

91.097.738 

/1.003.818.588  

1.481.264 / 

16.322.253 

6 10-11 од 10.02.2020 

де минимис/не е 

државна помош 

Министерство 

за економија 

Програма за развој на туризмот 8.000.000 

 

130.081 

7 10-21 од 26.02.2020 

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Инвестиција на Пурпласт во 

ТИРЗ Бунарџик 1 

76.875.000 

(мин.) 

1.250.000 

(мин.) 

8 10-52 од 05.05.2020 

де минимис 

Развојна банка Бескаматни кредити за 

справување со КОВИД – 19 

кризата 

16.605.000  270.000 

9 10-53 од 06.05.2020 

де минимис 

Развојна банка Бескаматни кредити за 

справување со КОВИД – 19 

кризата, втор сет мерки 

44.280.000  720.000 

10 10-54 од 11.05.2020 

чл. 8 (2) б) 

Агенција за 

млади и спорт 

Помош за спортисти за 

справување со КОВИД – 19 

кризата, втор сет мерки 

30.000.000   487.805 

11 10-55 од 11.05.2020 

де минимис 

Министерство 

за култура 

Помош за уметници за 

справување со КОВИД – 19 

кризата, втор сет мерки 

4.089.000 66.390   

 

12 10-57 од 11.05.2020 

чл. 8 (2) б) 

Влада Финансиска поддршка на 

правните субјекти од приватниот 

сектор погодени од здравствено-

економската криза предизвикана 

од вирусот КОВИД-19, втор сет 

мерки 

8.976.000.000  145.951.220  

13 10-56 од 14.05.2020 

чл. 8 (2) б) 

Министерство 

за труд и 

Субвенционирање на исплатата 

на придонеси од задолжително 

482.850.000  7.851.220 

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 
 

 

36 

 

социјална 

политика 

социјално осигурување за време 

на вонредна состојба 

14 10-61 од 22.06.2020 

чл. 8 (2) б) 

Министерство 

за економија 

Предлог-Програма за 

конкурентност, иновации и 

претприемништво КОВИД 19 

40.000.000  650.407 

15 10-63 од 22.06.2020 

чл. 8 (2) б) 

Фонд за 

иновации и 

технолошки 

развој 

Правилник за инструмент за 

поддршка – Кофинансирани 

грантови за технолошки развој за 

надминување на последиците од 

КОВИД 19 

200.000.000  3.252.033 

16 10-65 од 22.06.2020 

чл. 8 (2) б) 

Министерство 

за економија 

Уредба со законска сила за 

финансиска поддршка за 

зајакнување на конкурентноста 

на деловните субјекти во текот на 

пост КОВИД 19 

1.200.000.000  19.512.195 

17 10-48 од 23.06.2020 

чл. 8 (2) б) 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Програма за промоција и 

поддршка на туризмот за 2020 

година 

80.000.000 1.300.813 

18 10-66 од 08.07.2020 

регионална 

помош 

Кабинет Мин. 

Апостолска 

Реализација на втор 

инвестициски проект на 

компанијата ВИК Алинци 

76.875.000 

(мин.) 

1.250.000 

(мин.) 

19 10-68 од 22.07.2020 

поништување 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Решение за поништување на 

Решението на КЗК бр. 10-73 од 

17.12.2015 (Јуроп Шок Абсорберс) 

/ / 

20 10-77 од 01.09.2020 

регионална 

помош 

Дирекција за 

технолошки 

индустриски 

развојни зони 

Инвестиција на Ипротекс 

Технички Текстил ДООЕЛ 

Илинден во ТИРЗ 

115.312.500 

(мин.) 

1.875.000 

(мин.) 

21 10-86 од 30.09.2020 

де минимис 

Фонд за 

иновации и 

технолошки 

развој 

Правилник за доделување 

финансиски средства преку 

иновациски ваучери 

15.000.000 243.902 

22 10-61 од 30.09.2020 

поништување 

Министерство 

за економија 

Предлог-Програма за 

конкурентност, иновации и 

претприемништво КОВИД 19 

/   

23 10-82 од 30.09.2020 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

* де 

минимис/хоризон

тална/не е 

државна помош 

Министерство 

за труд и 

социјална 

политика 

Оперативен план за активни 

програми и мерки за вработување 

и услуги на пазарот на трудот за 

2020 година (Ревидиран 

септемвриски план) 

167.678.000 

/258.584.383 

(зголемување 

во однос на 

10-2) 

2.726.472 / 

4.204.624 

24 10-103 од 

02.12.2020 

де минимис 

Развојна банка Бескаматни кредити за 

справување со КОВИД – 19 

кризата, трет сет мерки 

115.853.820  1.878.000 

25 10-67 од 10.12.2020 

не е државна 

помош 

Министерство 

за образование 

и наука 

Конкурс за доделување стипендии 

на Шефилд Универзитет во Солун 

/ / 
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 ВКУПНО/ 

ВКУПНО-

deminimis 

  12.543.015.47

1/ 

849.922.562 

de minimis 

203.951.471

/ 13.819.879 

de minimis 

 

Податоците за 2020 година, дадени во табелата, ја покажуваат вкупната сума на одобрена 

планирана државна помош за 2020 година и тоа во различни категории, искажани во денари и во евра. 

Категориите за кои е доделена државна помош во 2020 година се: поддршка и развој на микро, 

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

на кластерското здружување, општествена одговорност, туризам, вработување, регионална политика, 

иновативност, како и планирано доделување на државна помош за отстранување на потешкотиите во 

домашното стопанство (чл. 8(2)б) од Законот за контрола на државната помош) а со цел справување со 

состојбата предизвикана од епидемијата на коронавирусот КОВИД-19. 

Вкупниот износ на одобрена државна помош во 2020 година е 12.543.015.471 денар. Од 

наведените податоци може да се заклучи дека учеството на доделената државна помош во 2020 

година во однос на БДП (претходен податок – 653.295.529 илјади денари) е 1.92% (процентот не е 

финален бидејќи финалниот БДП за 2020 би бил познат при крајот на 2021 година).    

Исто така, од податоците за 2020 година може да се заклучи дека со давателите на државната 

помош е продолжен континуитетот 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 2020 година 

ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ НА СТРАНСКИ КОМПАНИИ ЗА 2020 година 

1. Доделена државна помош за 2020 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 донок данок на добивка 

 

добивка 

108.787.079 ден 

1.768.895,60еур 

121.600.361 ден 

1.977.241,65 еур 

256.627.713 ден 

4.172.808,34 еур 

100.788.681 ден 

1.638.840,34 еур 

12.339.000 ден 

200.634,14 еур 

71.684.791 

ден  

1.165.606,35 

еур 

 / / 

 

Вкупно доделена државна помош во 2020= 671.827.625ден/ 10.924.026,42еур 
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Доделената државна помош за 2020 година е за (Гентерм Северна Македонија, Џојсон Сејфти 

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

Илинден, ОДВ- Електрик (прв договор), 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 (прв 

договор), Костал Македонија ДООЕЛ Охрид (втор договор), Витек Македонија ДОО Илинден (втор 

договор), Мурат Виринг Системс Македонија, Гересхајмер, Адиент Сеатинг ДООЕЛ Штип (втор 

договор), Глас Флекс ДООЕЛ Тетово), Балканлар Пластик Производство ДОО увоз-извоз Скопје, 

Дура Аутомотиве Екстружонс ДООЕЛ Илинден, Дура Аутомотиве Стрекчерс ДООЕЛ Илинден , 

Ипротекс Технички текстил ДООЕЛ Илинден  

2. Доделената државна помош за 2020 година од страна на АСИПИРМ e само по основ на 

царински ослободувања и изнесува 14.999.016 ден/ 243.886,43 еур  

 

3. Доделена државна помош за 2020 година од страна на Влада на Република Северна 

Македонија, кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжена за економски прашања , 

координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи 

 

Вкупно доделена државна помош во 2020 година е 915.957.161ден/14.893.612,35еур 

 

 КРОМБЕРТ & ШУБЕРТ Македонија ДООЕЛ Битола во износ од 328.347.635 ден/ 5.338.985,10 еур 

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

задолжителни социјални надоместоци и придонеси   

 ВИК Македонија во вкупен износ од 27.798.721ден/452.011,80еур поединечно по мерки: 

12.404.656ден/201.734.25еур за реализирани почетни или дополнителни инвестици вложувања за набавка 

на нови машини и опрема; 15.392.065ден/250.277,50еур дополнителна помош во износ од 10% од износот 

на оправданите инвестициски трошоци. 

 Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје во вкупен износ од 24.085.497ден/ 391.634,09 еур  поединечно 

по мерки : 2.337.000ден/38.000еур за готовински грант за нови работни места и 21.748.497 ден/ 

353.634,097еур за исплата на готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски 

трошоци. 

 Телемон – Европа ДООЕЛ Скопје во вкупен износ од 14.459.575 ден/ 235.115,04 еур  поединечно 

по мерка : 2.888.701ден/ 49.970,74 еур за персонален данок на доход, 5.043.000ден/82.000 еур за готовински 

грант за нови работни места, 3.263.936ден/ 53.072,13 еур за исплата на готовински грант во износ од 10% 

од износот на оправданите инвестициски трошоци, и 3.263.936ден/53.072,17 еур за исплата на 

дополнителна помош од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци. 

 Кромберт и Шуберт во вкупен износ од 358.499.937ден/5.829.267,27 еур исплата на готовински 

грант за креирање на нови работни места , готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите 

инвестициски трошоци и дополнителна пимош во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски 

трошоци (дел се однесува за барање на доплата на износ за 2018 година). 

 ДММ Дрекселмајер Мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Кавадарци во вкупен износ од 

124.703.179ден/2.027.693,97еур ,поединечно по мерки : 93.859.857 ден/ 1.526.176,53 еур персонален данок 

на доход, 30.843.322ден/501.517,43еур за исплата на данок на добивка . 
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 Маркарт Македонија ДООЕЛ с.Долно Каласлари Велес во вкупен износ 35.825.517 

денари/582.528,73 еур поединечно по мерки: 13.585.089 ден/220,895.75 еур данок на доход по основ на 

плата, 22.240.428ден/361.632,97еур, исплата на данок на добивка и 11.574.616 ден/188.205, 13 еур. 

 ДПТУ ЛУТЕКС ДООЕЛ Велес во вкупен износ 1.839.967ден/29.918,16 еур, по мерки 

812.546ден/13.212,13 еур за исплата на данок на добивка , 1.027.421ден/ 16.706,032 еур за креирање на 

нови работни места. 

 Кондево МК ДОО Штип во вкупен износ од 397.133 ден/6.457 еур за креирање на нови работни 

места. 

 

ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА 

НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  

 

4. Доделена државна помош за 2020 година од Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони согласно Законот за финансиска подршка на инвестиции. 

 Финансиска подршка за нови вработувања 28.800.000ден/468.292еур 

 Финансиска подршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и 

истражување 15.736.242 ден/255.873,90еур 

 Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи- 287.257.167 ден/4.670.848,24 

еур 

 Финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за РСМ – 

148.321.131 ден/2.411.725,70 еур 

 Финансиска поддршка за зголемување на конкурентноста на пазарот 258.237.472 ден/4.198,983,28 

еур 

 Финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба – 6.724.468 

ден/109,340.94 еур 

Вкупно доделена државна помош 716.305.280 ден /11.647.240 еур  

Вкупно доделена државна помош 1+2+3+4 = 2.319.089.082 ден. (37.708.766 еур.) 

 

5. Доделена државна помош од мало значење (de minimis) од страна на Развојна банка  

 

- По Решение на Комисијата бр. 10-52 од 05.05.2021 година  

5.039.320 ден. (81.940 еур.) 

 

- По Решение на Комисијата бр. 10-53 од 06.05.2021 година 

7.171.215 ден. (116.605 еур.) 

 

Вкупно 12.210.535 ден. (198.545 еур.) 

 

6.          Доделена државна помош од страна на давателите на државната помош согласно 

програми и оперативни планови за 2020 година  
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 Број и датум на 

решение 

Вид на помош 

Давател на 

државна помош 

Цел Износ во 

денари 

Износ во евра 

1 10-98 од 

26.12.2019 

Помош за 

заштита на 

животната 

средина 

Министерство за 

животна средина 

и просторно 

планирање 

Програма за 

инвестирање во животна 

средина за 2020 година 

7.000.000 113.821 

2 10-6 од 23.01.2019 

Помош за 

заштита на 

животната 

средина 

Министерство за 

економија 

Уредба за мерки на 

поддршка на 

производство на 

електрична енергија од 

обновливи извори 

 69.865 1.136 

3 10-12 од 

22.01.2020 

де минимис/ 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

економија 

Програма за 

конкурентност, 

иновации и 

претприемништво за 

2020 година, област А – 

поддршка и развој на 

микро, мали и средни 

претпријатија и 

занаетчиство 

29.137.818/ 

38.614.956 

473.786/ 

627.885 

4 10-13 од 

22.01.2020 

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за 

конкурентност, 

иновации и 

претприемништво за 

2020 година,област Б –  

имплементација на 

индустриска политика 

3.671.832 

 

59.705 

5 10-14 од 

22.01.2020 

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за 

конкурентност, 

иновации и 

претприемништво за 

2020 година, област В – 

поддршка и развој на 

кластерското 

здружување  

/ / 

6 10-15 од 

22.01.2020 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

економија 

Програма за 

конкурентност, 

иновации и 

претприемништво за 

2020 година, област Г – 

општествена одговорност 

358.429 

 

5.828 

7 10-2 од 22.02.2020 

де минимис/ 

хоризонтална 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Оперативен план за 

активни програми и 

мерки за вработување и 

68.236.250 / 

155.507.177 

1.109.533 / 

2.528.572 
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помош услуги на пазарот на 

трудот за 2020 година 

 

8 

 

10-11 од 

10.02.2020  

де минимис 

Министерство за 

економија 

Програма за развој на 

туризмот за 2020 година 

1.510.000 24.553 

9 10-48 од 

23.06.2020 

чл. 8(2) б) од ЗДП 

Агенција за 

промоција и 

поддршка на 

туризмот 

Програма за промоција и 

поддршка на туризмот за 

2020 година 

59.505.985 967.577 

10 хоризонтална 

помош – помош 

за индустриско 

истражување 

Фонд за иновации 

и технолошки 

развој 

Правилник за 

инструментот за 

поддршка –

Кофинансирани 

грантови за 

комерцијализација на 

иновации 

451.794.744 7.346.256 

11 10-82 од 

30.09.2020 

de minimis / 

хоризонтална 

помош 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

 

Ревидиран септемвриски 

Оперативен план за 

активни програми и 

мерки за вработување и 

услуги на пазарот на 

трудот за 2020 година 

9.999.500 / 

1.488.000 

  

162.593 / 24.195 

12  Фонд за иновации 

и технолошки 

развој 

Помош од мало значење 

доделена во 2020 година  

260.670.919  4.238.552 

 Вкупно програми 

и оперативни 

планови de 

minimis/ државна 

помош 

  373.226.319/ 

714.339.156 

6.068.721/ 

11.615.271 

 

Вкупно доделена државна помош 1+2+3+4+5+6 = 3.040.428.238 ден. (49.437.858 еур.) 

 

Вкупно доделената државна помош во 2020 година изнесува 3.040.428.238 денари (49.437.858 

евра). Учеството на доделената државна помош во 2020 година во однос на БДП (претходен податок 

– 653.295.529 илјади денари) е 0.47% (процентот не е финален бидејќи финалниот БДП за 2020 година 

би бил готов при крајот на 2021 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 2020 година може да се заклучи 

дека државната помош доделена во 2020 година се доделувала преку инструментите од групите А1, А2 и 

С2.  
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5.4 Мислења од страна на Комисијата 

 

Во 2020 година бројот на дадени мислења од страна на Комисијата е 12. Бројот на мислења кои 

Комисијата ги има донесено зависи од 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 2020 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 Северна Македонија во 2020 година 

говорат дека државна помош во голема мера се доделувала за поддршка на проекти кои имаат директно 

влијание врз развојот на економијата во државата. Поради светски настанатата здравствено-економска 

криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, се доделувала државна помош преку реализирање на проекти 

со кои се отстрануваат потешкотиите во домашното стопанство. Беа реализирани поголем број на проекти 

од страна на давателите на државната помош  поврзани со надминувањето на последиците од КОВИД-19.  

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 2020 година, каде што како давател се јавува 

Министерството за труд и социјална политика. Исто така, Министерството за економија преку Предлог – 

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година се појавува како давател на 

државната помош за поддршка и развој на микро, мали и средни претпријатија, имплементација на 

индустриска политика, поддршка и развој на кластерското здружување како и за општествена одговорност. 

Државата преку доделување на државна помош помогна во подобрување на иновативноста преку 

Правилникот за доделување финансиски средства преку иновациски ваучери, каде како давател се јавува 

Фондот за иновации и технолошки развој. Во текот на 2020 година се продолжи со планирано доделување 

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

Република Северна 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 2020 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. 
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В.  ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

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

во 2020 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. 

Комисијата до СЕП редовно ги доставуваше потребните извештаи за постигнатиот напредок во поглавјето 

08 (месечни, тримесечни и полугодишни). Комисијата учествуваше на 15-от поткомитет за внатрешен 

пазар и конкуренција, кој се одржа во Брисел на 13.02.2020 година. 

 

  8. Меѓународна соработка 

 

Во текот на 2020 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 2020 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.  

 

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 2020 

година учествуваа на неколку онлајн 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 2020 година Комисијата зеде активно учество во работата на ИЦН. ИЦН помага за доближување 

на позициите на развиените и земјите во развој за прашања кои ја засегаат важноста за ефективно 
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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. 

 

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 31.12.2020 година, бројот на вработени во Комисијата изнесува 27 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 24 извршители во стручната служба, 20 се со високо образование, 3 со средна стручна 

спрема и 1 со основно образование.  

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

Комисијата, изнесува 10 лица односно 41,67%. 

 

Д. ЗАКЛУЧОК 

 

Комисијата во рамките на своите овластувања во 2020 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. 
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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. 

 

Ѓ. ФИНАНСОВ   ИЗВЕШТАЈ   

За    период 01 - 01 до  31 - 12 2020  за  

Комисија  за заштита  на  конкуренцјата 

на буџетска сметка   20056013563716 

 

    Планиран Буџет на КЗК за  2020 година К.З.К.                    24.400.000,00               

1. Одобрен буџет по Ребаланс за 2020 година К.З.К                 23.365.000,00 

2. Вкупно Расходи    од 01.01.2020  до  31.12.2020                      20.845.733,00 

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.С.М и трезорската канцеларија  . 

Комисијата  за заштита на конкуренцијата,во текот на своето работење во 2020 година од 01.01.2020 до  31. 

12. 2020 ги има направено следните трошоци, кои  се платени од расположивите средства што ги имаше на 

буџетската сметка. 

1.       ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ОД  БУЏЕТОТ  НА  Р. С.МАКЕДОНИЈА 

 Одобрани Средства  за основни плати и 

придонеси за социјално осугур. 

18.695.000,00 

 Одобрени Средства за патни и дневни расходи 640.000,00 

 Одобрени Средства за Комунални услуги 1.700.000,00 
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греење,комуникација транспорт 

 Одобрени Средства за материјали и ситен 

инвентар  

   135.000,00 

 Одобрени Средства за  поправка и тековно  

одржување 

170.000,00 

 Одобрени Средства за Договорни  услуги 1.090.000,00 

 Одобрени Средства за Други тековни расходи 240.000,00 

 Одобрени Средства за разни трансфери 125.000,00 

 Одобрени Средства за Купување на опрема и 

машини 

370.000,00 

 Одобрени Средства за Купување на мебел 200.000,00 

Вкупно  Одобрени Средства за 2020 по Ребаланс                             23.365.000,00 

 

  2.     РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА              

401 Основни  плати и наемнини 12.332.194,00 

402 Придонес  за социјални oсигур. 4.786.034,00 

420 Патни и дневни расходи 201.752,00 

421  1.344.806,00 

421110 Ком. услуги струја 479.061,00 

421120 Ком. Усл.  Водовод 130.671,00 

421130 Губретарина 48.753,00 

421190 Други  комунални  такси 27.780,00 

421210 Парно  греење 228.905,00 

421310 Трошок птт 4.794,00 

421320 Телефон 276.348,00 

421410 Горива  и  масла 30.000,00 
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421420 Технички преглед 7.628,00 

421440 Транспорт  на лица 110.866,00 

   

423                85.010,00 

423110 Канцел  материјал 30.687,00 

423120 Средства за списаниа 15.500,00 

423320 Обувки 5.080,00 

423710 Средсва за хигиена                 24.383,00 

423810 Ситен инвентар                 6.910,00 

423990 Други материјали            2.450,00 

   

424                157.437,00 

424110 Поправка И сервис  на возила                56.961,00 

424210 Тековно одржување на згради                62.030,00 

424420 Поправка И одрзув на софтвер                28.260,00 

424430 Поправка И одрзув на машини                4.380,00 

424440 Поправка И одрзув на друга опрем                8.806,00 

   

425                1.152.518,00 

425130 Изнајмување  друг тип на простор               219.893,00 

425220 Банкарска  провизија                 7.011,00 

425490 Други здравствени услуги 13.500,00 

425920 Печатење 4.568,00 

425990 Други договорни услуги               907.546,00 
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Вкупно:  планиран  буџет....................................................          24.400.000,00    

 Вкупно: одобрен буџет по Ребаланс.................................           23.365.000,00    

 Вкупно:  реализација на одобрените средства...............           20.845.733,00 

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

изнесува 89,22%. 

426                50.461,00 

426210 репрезентации 6.794,00 

426310 Обуки 5.841,00 

426410 Огласување во весници                20.185,00 

426990 Други оперативни  расходи              17.641,00 

   

464                123.824,00 

464940 Отпремнини 108.824,00 

464990 Други трансфери 15.000,00 

   

480  475.255,00 

480110 Купување на канцелариска опрема 60.000,00 

480140 Купување информатичка опрема 344.585,00 

480150 Купување на кујнска опрема  4.199,00 

480160 Купување опрема за греење и лад. 66.471,00 

   

483  136.442,00 

483110 Купување на канцелариски мебел 122.504,00 

483190 Купување на дриг мебел 13.938,00 

   

 Вкупно расходи за 2020година         20.845.733.00 

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

