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Вовед 
Основна цел на прирачникот е да обезбеди насоки за пратениците како и за вработените
во собраниските служби во врска со нивните надлежности за парламентарен надзор и конт-
рола врз спроведувањето на политиката на заштита на конкуренцијата и контрола на
државната помош во РС Македонија. 
Прирачникот во првиот дел содржи преглед на институционалната структура, клучна за спро-
ведување на политиката на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош во РС
Македонија, со особен осврт на Собранието и улогата на собраниските комисии во парламен-
тарниот надзор. Исто така, даден е преглед на тековната состојба на националното законодав-
ство од областа на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош како и резиме
на ЕУ acquis од овие области. Прирачникот содржи и осврт на најновите случувања во ЕУ од
овие области со цел да се акцентираат актуелните теми и случувања како битен патоказ за тоа
во која насока РС Македонија треба да се движи со цел да постигне усогласување со ЕУ acquis.
Вториот дел од прирачникот содржи анализа на судски спорови - судската пракса на Ев-
ропскиот суд на правдата како и на општиот суд преставува значаен извор на правото на
ЕУ и следењето на судските одлуки е од големо значење за правилно спроведување на за-
конодавство за заштитата на конкуренцијата и контролата на државната помош.
Третиот дел од прирачникот содржи компаративен преглед на улогата на Парламентите на
земјите од регионот за парламентарен надзор и контрола на политиката на заштита на конку-
ренцијата и контрола на државната помош како и некои најдобри практики од овие области.
Дополнително како анекс на овој документ може да се најде листа на можни прашања
кои пратениците може да ги користат во текот на разгледувањето на извештаите за рабо-
тата поднесени до Собранието и дискусијата по истите. 
Со овој прирачник, сегашните и идните пратеници во Собранието на РС Македонија како
и вработените во собраниските служби, треба да добијат едноставни и брзи информации
за нивните надлежности во врска со парламентарниот надзор и контрола врз спроведува-
њето на политиката на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош во РС
Македонија како и за добрите пракси во примената на оваа политика. Затоа, на крајот од
прирачникот се дадени и можни прашања кои пратениците би можеле да ги поставуваат
за да добијат дополнителни информации во врска со заштитата на конкуренцијата и конт-
ролата на државната помош. 

1. Институционална и правна поставеност на Поглавјето 08: Политика на заштита
на конкуренцијата 
Во ова поглавје ќе може да се запознаете со улогата на институциите во врска со заштитата
на конкуренцијата и контролата на државната помош и тоа Владата, Комисијата за заштита
на конкуренцијата и Комисијата за економски прашања при Собранието.  Исто така презен-
тирана е и правната рамка и најновите случувања во ЕУ за поглавјето 08: Политика на за-
штита на конкуренцијата. Илустрирана е и тековната состојба на националното законодавство
и тоа посебно за заштитата на конкуренцијата и посебно за контрола на државната помош.
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1.1. Институционална рамка за поглавјето 08 Политика на заштита 
на конкуренцијата

Политиката на заштита на конкуренцијата1 вклучувајќи ја и контролата на државната помош
опфаќа активности кои се во надлежност на голем број на институции. Носител на полити-
ките е Владата која е одговорна за креирање на политиките од областа на заштита на кон-
куренцијата и контролата на државната помош. Комисијата за заштита на конкуренцијата
(КЗК) е клучна институција за примена/имплементација на правилата за заштита на конку-
ренцијата и контрола на државната помош. Собранието има значајна надзорна улога во облас -
та на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош која што е доста битна.
Улогата на Собранието во парламентарниот надзор и контрола врз поглавјето 08 Политика
на заштита на конкуренцијата треба значително да се зајакне. Надлежните судови и други
релевантни институции и тела имаат своја улога и одговорност во оваа област.

1.1.1 Влада
Владата на РС Македонија е носител на извршната власт и согласно Уставот на Република
Македонија е одговорна за формулирање и имплементирање на политиките во државата.
Во член 4 од Законот за Владата е пропишано: “Bo рамките на правата и должностите ут-
врдени со Уставот и со закон, Владата ја утврдува економската и развојната политика на
државата, утврдува мерки за нејзино остварување и му предлага мерки на Собранието за
остварување на политиката што се од негова надлежност; ја утврдува политиката на из-
вршување на законите и други прописи на Собранието, го следи нивното извршување и
врши други работи утврдени со закон”.2

Министерства и останатите органи на извршната власт учествуваат во креирање на вла-
дината политика преку подготовка на нацрт-закони, други прописи и општи акти и пред-
лагаат развојни стратегии.3 Постојат значителен број на стратешки документи на ниво на
централната власт поврзани со политиката на заштита на конкуренцијата но, не постои
еден сеопфатен документ кој се однесува специфично и исклучиво на стратешките пла-
нови и приоритети од областа на политиката на заштита на конкуренцијата и контрола на
државната помош, хоризонтално или по сектори.
Секретаријатот за европски прашања (СЕП) е посебна стручна служба на Владата на Ре-
публика Македонија со мисија да обезбеди стручна поддршка и координација на работата
на органите на државната управа и на другите органи и институции за подготовка на РС
Македонија за членство во Европската Унија. На чело на СЕП е член на Владата задолжен
за европски прашања кој има права и должности на функционер кој раководи со орган на
државната управа. СЕП има хоризонтална координативна функција за прашањата поврзани
со подготовката за членство на РС Македонија во Европската Унија.

1) За повеќе детали види: Студија на јавни политики, Политика за заштита на конкуренцијата: Kлуч за пазарна
економија, ЦЕА, https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/0.-FINALFINAL-POLICY-STUDY-Ch-8-Regu-
latory-Instit-CIP-w-design-21042020.pdf 

2) Закон за Владата, чл. 4 и 8, Службен весник на РМ (59/00, 26/01, ...98/19), https://bit.ly/394Z5Gi 
3) Закон за организација и работа на органите на државната управа Службен весник на РМ (58/2000, ...96/19),

https://bit.ly/2GODvKj
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Во врска со поглавјето 08 Политика на заштита на конкуренцијата, СЕП е дел од Поткоми-
тетот за внатрешен пазар и конкуренција, и е главната контакт точка во врска со усогла-
сувањето на националното законодавство со ЕУ acquis. СЕП е во постојана комуникација
со Комисијата за заштита на конкуренцијата (КЗК) во врска со степенот на имплементација
на предвидените активности за усогласување на националното законодавство со ЕУ acquis
во Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) каде носител на работната
група за поглавјето 08 (3.08) е КЗК до 2019 година. Во 2019 година беа креирани нови ра-
ботни групи и носител на ова поглавје е Министерството за економија.
Во СЕП постојат интерни процедури и процес на редовно следење на усогласеноста и сте-
пенот на спроведување на планираните активности на нацрт планот на НПАА за 2019-2021
година (кој не е усвоен од Владата) меѓутоа и извештаите не се јавно достапни. Според
надлежните министерства4 иако НПАА како стратешки и интегриран документ не е усвоен
во последните години, сепак министерствата доставуваат планови за НПАА и се во пос -
тојана комуникација со СЕП во врска со НПАА.
Работниот комитет за европска интеграција се состои од работни групи за подготовка на
Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА) и подготовка
на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија. Улогата на ра-
ботните групи вклучува: планирање на активностите и определување на предлог-приори-
тети за превод и усогласување со правото на Европската Унија; подготовка на НПАА;
проценка на трошоците и потребните ресурси за градење на капацитетите за спроведување
на преземените обврски од преговорите; следење и редовно ажурирање на делот од НПАА
кој се однесува на поглавјето за кое се надлежни; проценка на потребните ресурси (човечки,
материјални, технички и др.) за градење на капацитетите за спроведување на законодав-
ството; изработка на извештаи за спроведувањето на соодветните поглавја од Национал-
ната програма за усвојување на правото на Европската Унија за Работниот комитет за
европска интеграција и Групата за преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија; поднесување препораки по предлог законите и подзакон-
ските акти со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија кои спаѓаат во
нивното поглавје до предлагачот, до Секретаријатот за европски прашања и до Групата за
преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.5

Следствено, а базирано и на т.н. портфолио за примена на законите со кои се регулира по -
литиката на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош укажуваат дека,
акцентот е во помала мера на усогласување на законодавството, а повеќе е во примената
на законодавството и спроведување на политиката за заштита на конкуренцијата и
контрола на државната помош како и нискиот степен на транспарентност.
Во однос на надлежностите за заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош,
согласно Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата (КЗК) преку нејзината стручна
служба подготвува предлози на подзаконските акти утврдени со одредбите на законите

4) Министерство за Економија, 10.02.2020.
5) Одлука за формирање на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото

на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија,
донесена на 143-та седница на Владата на РС Македонија одржана на 09.07.2019 година
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Законот за заштита на конкуренцијата (ЗЗК) и Законот за контрола на државната помош
(ЗКДП) (Член 29 од ЗЗК, став 2 точка 2). Владата на РС Македонија на предлог на КЗК ги
усвојува уредбите кои ги регулираат овие области. Дополнително, во насока на почитување
на еден од основните принципи за заштита на конкуренцијата сите министерства односно
институции кои подготвуваат предлог закони и подзаконски акти во нивната надлежност
можат/треба да се консултираат со КЗК за усогласеноста на тие акти со ЗЗК и ЗКДП. Вла-
дата6 го разгледува Годишниот извештај за работата на КЗК и утврдува мислење, односно
дава забелешки во врска со Извештајот.7

1.1.2 Комисија за заштита на конкуренцијата
КЗК е формирана во 2005 година како орган одговорен пред Собранието на РМ, на кое му подне -
сува годишен извештај до 31-ви март следната година. Работата на Комисијата е финанси-
рана од буџетот на РМ.8 Комисијата за заштита на конкуренцијата е одговорна за спро ведување
на Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за контрола на државна по мош. Основни
надлежности на Комисијата за заштита на конкуренцијата се: контрола на при мената на од-
редбите и прописите донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата, следење
и анализа на состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна кон-
куренција, водење на постапки и донесување на одлуки согласно од редбите од Законот, како
и примена на одредбите на Законот за контрола на државна по мош.
Комисијата е самостоен државен орган со својство на правно лице, независна во своето
ра ботење и во донесувањето на одлуките во рамките на надлежностите определени со за-
конот. Комисијата е составена од Претседател и четири члена кои ги именува и разрешува
Собранието на Република Северна Македонија, за период од пет години со право на по-
вторно именување.9 Претседателот на КЗК и двајца членови се професионално ангажирани
во работењето. Вкупниот број вработени лица е 27 и тоа Претседател на КЗК, двајца чле-
нови на Комисијата и 24 извршители во стручната служба, од кои ограничен број работат
на спроведување на ЗЗК, и значително помал број на вработени работат на спроведување
на Законот за контрола на државната помош.10 Согласно систематизацијата на работни
места во стручната служба на КЗК се предвидени 40 работни места.
Извештајот на КЗК за 2019 година се уште не е разгледан од страна на Собранието на РС
Македонија и не е усвоен. Следствено извештајот не е достапен на јавноста.
Согласно законските одредби, КЗК има повеќе надлежности и функции:

1) Контролна/надзорна - да врши контрола на активностите на територија на РСМ, во
врска со примена на одредбите и прописите од областа на конкуренцијата, и државната

6) Записник од 131-ва седница на Влада за годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита на кон-
куренцијата за 2018 година, https://vlada.mk/sednica/131 

7) Материјали од седница на Собранието на РС Македонија, Комисија за економски прашања за годишниот из-
вештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2018, https://www.sobranie.mk/materi-
aldetails.nspx?materialId=95d92828-72d9-46be-aafc-28f114b9221c 

8) Закон за заштита на конкуренцијата, Службен весник на РМ (145/2010,...83/18)
9) Закон за заштита на конкуренцијата, Службен весник на РМ (145/2010,...83/18)
10) За повеќе детали види: https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/10/Monitoring-Report-3rd-quarter-

2020-CEA-CPC.pdf 
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помош односно прописите донесени врз основа на овие закони. Комисијата исто така
е надлежна за оцена и надзор на секој облик на државна помош.

2)Аналитичка - да врши следење и анализа на пазарните, конкурентски улови за сло-
бодна и ефикасна конкуренција, да врши истражување и утврдување на состојбите на
пазарот, независно од конкретните постапки кои ги води.

3)Одлучувачка - да води постапки и да донесува одлуки по управни постапки за заштита
на конкуренција и државна помош каки и да поведува прекршочни постапки, решава
по прекршочна санкција, да води управни постапки за утврдување на концентрациите
и постоење на прекршоци утврдени во ЗЗК. Да одлучува и одобрува со донесување на
решенија за државна помош и да поведува постапка за оцена на дозволеноста на до-
делувањето на државната помош.

4)Консултативна - да дава мислења по предлози на закони и на други акти како и да
врши оцена на влијанието врз конкуренцијата и да дава стручни мислења за прашања
од областа на конкурентската политика, заштита на конкуренцијата и доделувањето на
државната помош.

5)Координативна - да соработува  со државните органи и тела со цел  заштита на кон-
куренцијата и да соработува со државните органи и тела кои се должни да доставуваат
податоци и информации што пак се потребни за телото да ги врши своите надлежности,
вклучувајќи и соработка со меѓународни институции. Ги води работните групи по под-
рачја за преговарачкото поглавје 08.

6)Нормативна - да учествува во подготовка на регулативата во областа на конкуренцијата
преку нивно предлагање пред Владата, како и усвојување на подзаконска регулатива
и насоки за имплементација на законот. Владата на Република Македонија, на предлог
на Комисијата за заштита на конкуренцијата, поблиску ги пропишува начинот и постап-
ката за поднесување на известување на државна помош, постапката за вршење надзор
на постојната државна помош, условите и постапката за доделување на дозволена
државната помош, условите и постапката за доделување на помош од мало значење. 

7) Информативна/застапувачка - преземање на активности за зголемување на капаци-
тетите и информирање на сите чинители за заштита на конкуренцијата.

Основните забелешки во годишните извештаи за напредокот на РС Македонија од страна
на Европската Комисија, изминатите години се речиси исклучиво во врска со недостато-
кот на кредибилно досие на спроведување во делот на заштита на конкуренцијата и не-
достаток на капацитети, односно недостаток на транспарентност во однос на
до делувањето на државна помош.
Од друга страна, годишните извештаите на КЗК подолг период укажуваат на недостатокот
од човечки ресурси со кои би се адресирала препораката за создавање на кредибилно до -
сие за спроведување. Во врска со државната помош и нејзината транспарентност КЗК се
повикува на ограничувачките фактори во поглед на објавување на доверливи податоци.
Повикувањето на доверливост на податоците е врз основа на член 30 од ЗКДП кој рефе-
рира на член 57 од ЗЗК.
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За прв пат по долгогодишни укажувања во извештајот за работата на КЗК за 2018 година
се наведува доделената државна помош на странски инвеститори како и давателите и се
обезбедува преглед - листа на приматели на државна помош. Во претходните извештаите
прегледот беше кумулативен по основот за доделување на помошта без да се наведат дава -
телите и примателите. Сепак овие информации се сè уште неусогласени и далеку од потре -
бата за детален преглед на доделената помош по различни основи.
Согласно обврската за транспарентност пропишана со ЗКДП11 решенијата на КЗК се објаву-
ваат во Службен весник, додека решенијата, пресудите, и решенијата на судот се објавуваат
на веб-страната на КЗК. Согласно ЗЗК12 во Службен весник се објавуваат решенијата на
Ко мисијата за заштита на конкуренцијата и на Комисијата за одлучување по прекршок, а
на веб страницата се објавуваат и пресудите, односно решенијата на судот, како и извес -
ту  вањата за концентрациите.
КЗК не подготвува план или програма за работа но, подготвува Стратешки среднорочни
планови. Последниот стратешки план се однесува на периодот 2020-2023, и истиот не е
јавно достапен на веб страната на КЗК.13

1.1.3 Собрание на РС Македонија
Освен решенијата, пресудите и другите информации кои (треба да) се објавуваат од страна
на КЗК за информирање на засегнатите страни, јавноста и медиумите, КЗК има обврска
навремено да го информира Собранието за резултатите од нејзината работа. Согласно член
26 од ЗЗК „Комисијата за заштита на конкуренцијата за својата работа одговара пред
Соб ранието на Република Македонија и најдоцна до 31 март до Собранието на Република
Македонија поднесува годишен извештај за својата работа“.
КЗК обезбедува поддршка на Собранието во поглед на исполнување на одговорностите
преку давање на мислења за закони како и мислења по други прашања од областа на по-
литиката на конкуренција како и контрола на државната помош. Соработка помеѓу КЗК и
Собранието се одвива согласно Законот за заштита на конкуренцијата:

l Собранието ги именува и разрешува претседателот и членовите на Комисијата за заш -
тита на конкуренцијата;

l КЗК поднесува годишен извештај за својата работа до Собранието на разгледување до
31ви март за претходната година,14 а Собранието усвојува заклучоци по истиот;

l На барање на Собранието, (како и на Владата на Република Македонија, други државни
органи, претпријатија или по службена должност), Комисијата за заштита на конку-
ренцијата дава стручни мислења за прашањата од областа на конкурентската поли-
тика, заштита на конкуренцијата на пазарот и доделувањето на државната помош.

11) Закон за контрола на државна помош, член 28 и 29, Службен весник на РМ (145/2010)
12) Закон за заштита на конкуренцијата, член 67, Службен весник на РМ (145/2010,...83/18)
13) Според КЗК се подготвуваат стратешки среднорочни планови, но не се објавени на веб станата.
14) Годишниот извештај за работата на КЗК за 2017 година се разгледувал од страна на Собранието на 58-та

пленарна седница одржана на 29.08.2018, со продолжение на 30.8.2018, https://www.sobranie.mk/session-
details.nspx?sessionDetailsId=5f30c475-2ee9-4cac-9859-e9ec6841570f&date=30.8.2018
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Собранието на пленарна сесија го разгледува Годишниот извештај на КЗК заедно со мислењето
на Владата како и Извештајот на Комисијата за економски прашања, a свое обраќање има пре-
тседателот на КЗК кој го елаборираа извештајот. По дискусијата за Годишниот извештај, се
става на гласање предлог заклучокот содржан во извештајот на Комисијата за економски
прашања (КЕП). КЕП преставува матично работно тело за оваа област - политика на заштита
на конкуренција и контрола на државната помош. По гласањето Собранието го усвојува пред-
ложениот заклучок. Друг вид на соработка или обврска од страна на КЗК кон Собранието
освен доставувањето на годишниот извештај не постои. Ова е потврдено од страна на КЗК.
Составен дел на овој прирачник е Анекс I кој содржи листа на можни прашања во врска со
го дишниот извештај на Комисијата за Заштита на конкуренцијата. Оваа листа ги со-
држи нај битните и најрелевантните прашања за надлежностите на КЗК и нивното спрове-
дување со цел Собранието да може да врши парламентарен надзор врз работата на КЗК.

1.1.4 Комисија за економски прашања
Комисијата за економски прашања (КЕП) го разгледува годишниот извештај доставен од
страна на КЗК еднаш годишно на редовните комисиски расправи. По спроведената рас-
права се гласа за тоа дали Собранието да го усвои заклучокот со кој КЕП предлага Собра-
нието да ги усвои заклучоците во врска со годишниот извештај на КЗК. КЕП го има
го дишниот извештај како и мислењето на Владата за извештајот. По спроведената коми-
сиска расправа, годишниот извештај се вклучува во агендата на собраниска седница на
ко ја се врши претрес по извештајот. На седницата Собранието го разгледува, дискутира и
гласа за усвојување на заклучокот од Комисијата за економски прашања.15

Пример. Заклучок од 2018 година, во врска со Извештајот на КЕП од 33-та седница од 15.05.2019 година
за годишниот извештај на КЗК за 2018 година, подготвен од страна на КЕП и доставен до Претседа-
телот на Собранието. 

Согласно собраниските записници, дискусиите се во форма на прашања поставени од
страна на членовите на Комисијата за економски прашања. Прашањата се однесуваат на
барање одредени објаснувања по врска со кои се донесуваат заклучоци. По спроведената
дискусија и заклучоците материјалите се разгледуваат на пленарна собраниска сесија на
која исто така се поставуваат прашања од страна на пратениците и се гласа за усвојување
на предлог заклучокот од КЕП во врска со годишниот извештај на КЗК.
Според достапните информации од страна на Собраните на РСМ и интервјуто со собра-
ниските служби на КЕП, во изминатите години не се случило да се дискутира детално за
работата и надлежностите на КЗК. На седниците во принцип се презентира годишниот из-

15) Материјали од собраниската седница на Комисијата за економски прашања во врска со годишниот извештај
за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2018 година, https://www.sobranie.mk/materi-
aldetails.nspx?materialId=95d92828-72d9-46be-aafc-28f114b9221c 
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вештај на КЗК. Годишните извештаи на КЗК навремено се доставуваат до Собранието и до
Владата но, сепак извештајот се разгледува значително подоцна (после два или шест ме-
сеци) откако е ставен на дневен ред на КЕП.
Извештајот на КЗК за 2019 година се уште не е разгледан од страна на Собранието на РС
Македонија и не е усвоен.
Во прилог следи компаративна анализа на пристапот на собранискиот надзор за годишните
извештаи на Државниот завод за ревизија (ДЗР) и годишните извештаи на Комисијата за
заштита на конкуренцијата (КЗК), имајќи ги предвид различните законски одредби и над-
лежности. Постојат разликите и во мислењето на Владата за овие извештаи како и во за-
клучоците на собраниската Комисијата за финансирање и буџет (КФБ).16 На седницата на
КФБ освен годишниот извештај за работа на ДЗР се разгледува и извештајот за извршени
ревизии како и заклучоците на собраниската комисија со кои се предлагаат заклучоци до
Собранието кои навлегуваат во суштината на извештајот т.е. се дава оценка на работата
како и препораки од областа на работењето.

Прилог: Компаративен преглед на собранискиот надзор во врска со заклучоците кои ги доне-
сува за годишните извештаи на КЗК и ДЗР

Извор: Видување на авторите17 согласно законските одредби и праксата од записниците од седниците на Вла-
дата и Собранието

16) Материјали од седница на Собранието на РС Македонија, Комисија за финансирање и буџет за годиш-
ниот извештај за работата на ДЗР за 2018 година, 
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=ebbbb660-8247-4f9b-a2e1-a601472c54b3 

17) За повеќе детали види стр. 21 од Студијата на јавни политики, Политика за заштита на конкуренцијата:
Kлуч за пазарна економија, ЦЕА достапна на https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/0.-FINALFI-
NAL-POLICY-STUDY-Ch-8-Regulatory-Instit-CIP-w-design-21042020.pdf 

КЗК
Поднесува Годишен Извештај до Собрание на

РСМ

Комисија за Економски прашања - КЕП
Материјал: 

- Мислење од Влада, дека нема/има забелешки
по текст, и 

- ГИ за работата на КЗК
1. Воведно образложение

2. Расправа

Усвојува или Не усвојува заклучоци
Заклучоците се:

/Го разгледа ГИ/
/Предлага на Собрание да  усвои заклучокот/

ДЗР
Изготвува ГИ за извршените ревизии и за рабо-
тата на ДЗР и го доставува на разгледување до

Собрание на РСМ
Комисија за финансирање и буџет - КФБ

Материјал: 
- Мислење од Влада со навлегување во материјата

на работењето, 
- ГИ за работата, 

- Извештај од спроведени ревизии, 
- Ревизорски извештај, итн.
1. Воведно образложение

2. Расправа
Усвојува или Не усвојува заклучоци

Заклучоците се:
/Го разгледа ГИ/

/Усвојува/не Усвојува заклучоци/
/Дава оценка, препораки и слично во  листа на за-

клучоци/
/Предлага на Собрание да ги усвои заклучоците/
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1.2.  Правна рамка и најнови случувања во ЕУ за поглавјето 08 Политика на 
заштита на конкуренцијата 

Во Македонија се преземаат повеќегодишни напори за усогласување со ЕУ acquis за по-
главјето 08 Политика на заштита на конкуренцијата. Нивото на усогласување на нацио-
налното законодавство од ова област со ЕУ acquis е на релативно високо ниво. Најголем
предизвик за постигнување на усогласеност со барањата од ЕУ е имплементацијата на пра-
вилата; создавање на кредибилно досие за спроведување (credible track record) како и до-
следна и униформна примена на правилата. За таа цел неопходно е јакнење на
капацитетите на Комисијата за заштита на конкуренција (КЗК) како и на давателите на
државна помош/институциите кои ја известуваат државна помош до КЗК.
Имајќи предвид дека регулативата за заштита на конкуренцијата и контролата на
државната помош константно се унапредува на ниво на ЕУ, произлегува и потребата од
постојано усогласување на домашното законодавство во оваа област, пред сè со секундар-
ното законодавство на ЕУ. Значителен предизвик е неопходното транспонирање на “но-
вите” правни акти како и оцена на влијанието на нивната примена врз македонската
економија. Нужно е значително да се зајакнат капацитетите на преговарачката  група
за поглавје 08 со цел за нивна подготовка за претстојните преговори за членство во ЕУ.

1.2.1 Тековна состојба на национално законодавство за заштита на конкуренцијата
(антитруст и контрола на спојувањата)
Република Северна Македонија има сеопфатен Закон за заштита на конкуренцијата18 кој
содржи норми за антитруст и контрола на концентрации базирани врз правилата на ЕУ.
Врз основа на законот донесени се следните подзаконски акти: 

1. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за дистрибуција и сервиси-
рање на моторни возила (Службен весник на РМ бр. 41/2012) - со оваа Уредба се врши
усогласување со Регулативата (ЕУ) бр. 461/2010 на Комисијата од 27 мај 2010 година
за примената на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската унија во
врска со категориите на вертикални договори и договорената практика во секторот на
моторните возила (Текст со важност за ЕЕП), CELEX бр. 32010R0461;

2. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови договори за
истражување и развој (Службен весник на РМ бр. 41/2012) со оваа Уредба се врши усо-
гласување со Регулативата (ЕУ) бр.1217/2010 на Комисијата од 14 декември 2010 година
за примена на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската унија во
врска со одредени категории на договори за истражување и развој (Текст со важност
за ЕЕО), CELEX број 32010R1217;

3. Уредба за поблиските услови за ослободување или намалување на глобата и постапката
под која Комисијата за одлучување по прекршок одлучува за ослободување или нама-
лување на глобата (Службен весник на РМ бр. 41/2012);

18) Службен весник на РМ бр. 145/2010, 136/2011, 41/2014, 53/2016, 83/2018.
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4. Уредба за групно изземање на одредени видови на вертикални договори (Службен вес-
ник на РМ бр. 42/2012) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) бр.
330/2010 на Комисијата од 20 април 2010 година за примената на член 101(3) од До-
говорот за функционирањето на Европската унија во врска со категориите на верти-
кални договори и договорената практика (Текст со важност за ЕЕП), CELEX бр.
32010R0330;

5. Уредба за формата и содржината на известувањето за концентрација и потребната до-
кументација која се поднесува заедно со известувањето (Службен весник на РМ бр.
44/2012) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ)
бр. 802/2004 од 7 април 2004 година со која се имплементира Регулативата на Советот
(ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија, CELEX бр.
32004R0802;

6.Уредба за групно изземање на одредени видови на договори за осигурување (Службен
весник на РМ бр. 44/2012) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата (ЕУ) бр. 267/2010 од 24 март 2010 година, за примена на Член 101 (3) од
Договорот за функционирање на Европската унија за одредени категории на договори,
одлуки и договорена практика во осигурителниот сектор (Текст со важност за ЕЕО),
CELEX бр. 32010Р0267;

7. Уредба за поблиските услови за договори до мало значење (Службен весник на РМ бр.
44/2012);

8.Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на хоризонтални
договори за специјализација (Службен весник на РМ бр. 44/2012) - со оваа Уредба се
врши усогласување со Регулативата (ЕУ) бр. 1218/2010 на Комисијата од 14 декември
2010 година за примената на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европс-
ката унија за одредени категории на договори за специјализација (Текст со важност за
ЕЕО), CELEX бр. 32010R1218;

9.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.
44/2012) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ)
бр. 772/2004 од 27 април 2004 година за примена на член 81(3) од Договорот за кате-
гории договори за трансфер на технологија, CELEX бр. 32004R0772 и Исправката на
Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 772/2004 од 27 април 2004 година за примена на
член 81(3) од Договорот за категории договори за трансфер на технологија со CELEX
бр. 32004R0772(01).

Освен уредбите донесени се и многубројни упатства, насоки и други правни акти. Генерално
гледано постоечкото законодавство е во согласност со ЕУ acquis.
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1.2.2 Тековна состојба на национално законодавство за контрола на државната 
помош 

Во врска со регулирањето на контролата на државната помош, Република Северна Маке-
донија има Закон за контрола на државната помош.19 Врз основа на законот донесени се
следните подзаконски акти: 

1. Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и ре-
конструкција на претпријатија со потешкотии (Службен весник на РМ бр. 81/2003,
83/2007);

2. Уредбата за условите и постапката за доделување помош од мало значење (de minimis)
(Службен весник на РМ бр. 141/2011) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регу-
лативата (ЕЗ) бр. 1998/2006 на Комисијата од 15 декември 2006 година за примена на
членовите 87 и 88 од Договорот за de minimis помош, CELEX бр. 32006 R1998;

3. 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. 142/2011) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регу-
лативата (ЕЗ) бр. 659/1999 на Советот од 22 март 1999 за утврдување на деталните
правила за примена на членот 93 од Договорот на ЕЗ, CELЕX бр. 31999R0659, изменета
и дополнета со Регулативата со CELЕX бр. 32006R1791 (01) и актот со CELEX бр.
12003ТN02/05 како и Регулативата (ЕЗ) бр. 794/2004 на Комисијата од 21 април 2004
година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 659/1999 на Советот за утврдување
на правилата за примена на член 93 од Договорот за основање на Европската заедница,
CELEX бр. 32004R0794, изменета и дополнета со регулативите со CELEX броеви:
32006R1627, 32006R1935 (со нејзината исправка 32006R1935 (01)), 32008R0271,
32008R1147, 32009R0257, 32009R1125 и исправките со CELEX броеви: 32004R0794 (02)
и 32004R0794 (04);

4. Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош (Службен весник
на РМ бр. 109/2013) - со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата ЕЗ) бр.
800/2008 на Советот од 6 август 2008, со која одредени категории помош се прогла-
суваат за компатибилни со заедничкиот пазар при примена на членовите 87 и 88 од
Договорот (општа регулатива за групно изземање);

5. Уредба за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (Службен вес-
ник на РМ бр. 3/2014).

Освен уредбите донесени се и многубројни насоки, упатства и други правни акти. Генерално
гледано постоечкото законодавство е во согласност со ЕУ acquis.

19) Службен весник на РМ бр. 145/2010.
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1.2.3. Резиме на ЕУ acquis од областа на антитруст
Целта на ЕУ acquis од областа на антитрустот е да обезбеди непречена конкуренција во рам-
ките на внатрешниот пазар на ЕУ. Претпријатијата треба да делуваат независно. Конкурент-
скиот притисок од другите претпријатија треба да игра одлучна улога во нивното делување. 
Правилата за конкуренција на ЕУ ги забрануваат договорите помеѓу две или повеќе пре-
тпријатија кои ја ограничуваат конкуренцијата (Член 101 од Договорот за функционирање
на Европската Унија - TFEU). Исто така, согласно правилата се забранува претпријатијата
со доминантна позиција на пазарот да ја злоупотребат истата (Член 102 од TFEU).
Главните процедурални правила за ефективно спроведување на правилата на ЕУ за кон-
куренција се пропишани со Регулативата на Советот (ЕК) бр. 1/2003. Врз основа на оваа
регулатива донесени се и многу известувања и насоки. Исто така, значајна улога во при-
мената на правилата за антитруст имаат и националните судови.
Националните институции (тела) за заштита на конкуренцијата во ЕУ имаат овластување
за примена на правилата за антитруст и имаат бројни можности за спроведување на истраги
за да ја постигнат таа цел (пр. овластувања за инспекции, барања за информации во пи-
смена форма, итн.). Институциите мораат да ги имаат овие овластувања со цел да ги спре-
чат и прекинат практиките кои ја нарушуваат конкуренцијата, вклучително и правото да
изречат санкција која ќе биде доволна застрашувачка.

1.2.4. Резиме на ЕУ acquis од областа на контрола на спојувањата
Главната цел на правилата на ЕУ за спојувања е контрола на сите концентрации во поглед
на нивниот ефект на структурата на конкуренцијата во ЕУ. На компаниите не им е дозво-
лено да се спојат доколку тоа значително ја нарушува ефективната конкуренција, во за-
едничкиот пазар или во значителен дел на пазарот, особено како резултат на јакнење на
доминантната позиција.
Правилата за спојувања се пропишани со регулативата на ЕК за спојувања и регулативата
за имплементација. Регулативата за спојувања ги пропишува главните одредби за проценка
на концентрациите додека регулативата за имплементација ги содржи процедуралните
правила (нотификации, рокови, правото да се биде слушнат итн.). Врз основа на овие
правни акти донесени се многу известувања и водичи кои играат значајна улога во толку-
вањето на регулативата за спојувања.

1.2.5. Резиме на ЕУ acquis од областа на контролата на државната помош
Целта на ЕУ правилата за државна помош е забрана за доделување предност во било кој
облик, доделена врз селективна основа на претпријатијата од страна на јавните институции,
која може да ја наруши конкуренцијата. Во одредени оправдани случаи (во зависност од
одредени цели на политиката) државната помош може да се смета за компатибилна. ЕУ
acquis за државна помош содржи исклучоци кои одредуваат во кои околности може да
биде доделена државна помош.
Европската Комисија обезбедува почитување на забраната за државна помош и правилна
примена на исклучоците.
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Задача на националното тело за мониторинг на државна помош во периодот пред приста-
пувањето кон ЕУ е да ја процени и контролира компатибилноста на државната помош со
критериумите кои произлегуваат од релевантното ЕУ acquis. Националното тело за мони-
торинг на државна помош треба да ги добива сите неопходни информации од институциите
кои доделуваат државна помош и да има моќ за ефективна контрола на севкупната пос -
тоечки и нова помош. Телото исто треба да ги исполни обврските во поглед на известување
и обезбедување на неопходни информации на Европската Комисија.

1.2.6. Најнови трендови во ЕУ acquis од областа на антитруст и контрола на 
спојувањата

ЕУ acquis од областа на антитрустот20 игра битна улога во поттикнувањето на одржливиот
економски развој. Законите за антитруст и за заштита на конкуренција се особено битни
за потрошувачите и постои академски консензус дека владите треба повеќе да интервени-
раат за да ги корегираат недостатоците на пазарот како и да ги адресираат растечките оп-
штествени нееднаквости. За таа цел неопходно е строго спроведување на законите преку
зголемување на бројот на истраги, барања на податоци како и анализи со фокус на пра-
шањето дали законодавство во сила е во можност да ги адресира прашањата или треба да
биде дополнето или изменето.
Еден од најбитните трендови21 е имплементацијата на поамбициозна политика на спрове-
дување. Агенциите за заштита на конкуренција треба да делуваат поодлучно и посилно со
цел да ја заштитат конкуренцијата и да обезбедат дека нивните политики и приоритети за
спроведување ги штитат потрошувачите и ги адресираат целите за одржливост и намалу-
вање на општествената нееднаквост. Неопходни се подетални истраги за влијанието на
спојувањата вклучително и на аквизиција на start-ups, како и на поранешните спојувања.
Споредбено агенциите за заштита на конкуренција на САД и на Бразил спроведуваат оп-
сежни анализи за поранешни аквизиции од страна на технолошките компании. Исто така
потребни се истраги за однесувањето на технолошките компании, вклучително собирањето
податоци и друга пракса на која што може да се гледа како на фаворизирање на нивниот
бизнис пред бизнисот на конкурентите. Потребно е да се акцентира значењето на фер од-
несувањето од страна на компаниите и фокусирање на ресурсите на анти-компетитивното
однесување кое е на штета на индивидуалните граѓани, особено на тие од ранливите ка-
тегории (пр. низ доведување во знак прашање на зголемувањето на цените од страна на
фармацевтските компании).
Исто така битен тренд е заштитата на националниот бизнис во сензитивните и стратешки
сектори. Како резултат на пандемијата фокусот е префрлен на влијанието на националната
отпорност и автономија на доставата, забрзувајќи го трендот на нови и построги мерки за
контрола на странски директни инвестиции како и останати политики за заштита на на-
ционалните интереси. Овие политики во најголем дел се осмислени за заштита на нацио-
налните бизниси кои делуваат во сензитивни и стратешки сектори, вклучително критична

20) За повеќе детали види: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/news.html 
21) За повеќе детали види: https://www.freshfields.com/en-gb/our-thinking/campaigns/antitrust-10-key-

themes/antitrust-in-a-changed-world/
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национална инфраструктура за напредна технологија и компании кои обезбедуваат нужни
набавки за владата и за итните служби, вклучувајќи ја војската и секторот на производи со
двојна примена.
Освен имплементацијата на поамбициозна политика на спроведување, иманентни се и нови
правила. Се размислува за широк опсег на мерки со цел да се осигура дека политиката за
заштита на конкуренцијата и правото на конкуренција ги адресираат недостатоците и ја
придонесуваат кон економската обнова, Потребни се поактивни мерки за справување со
штетата на потрошувачите, поттикнување на конкуренцијата во областа на дигиталните па-
зари, отстранување на пречките за влез на пазарот и промовирање на динамична конку-
ренција заснована врз иновации од која ќе имаат корист потрошувачите и сите бизниси.
Од областа на контрола на спојувањата22 ќе има повисоко ниво на регулаторна интервен-
ција. ЕУ најави нова политика на упатувања согласно член 22 од Регулативата за спојувања
на ЕУ.23 Исто така ЕУ планира да ревидира некои од скорешните одлуки и нивните ефекти
врз цените, изборот, квалитетот и иновациите. Правилата за контрола на спојувањата ќе
бидат проценети во однос на дигитализацијата, растечките нивоа на концентрација како и
зголемената добивка.
Непочитувањето на прописите за антитруст може да биде многу скапо за компаниите, да
ги изложи на значителни парични казни, последователни барања за надоместок на штета
во граѓанска постапка, нарушување на репутацијата и/или дисквалификација од јавни тен-
дери. Последиците за индивидуи исто така можат да бидат значителни.24 На пр. суд во Хо-
ландија скорешно пресуди дека компанија која тргувала со ракчиња од северното море
може да поврати казни за кршење на правилата за антитруст од поранешен директор кој
бил вклучен во прекршокот - дејствие кое беше секогаш одбивано од судовите во Обеди-
нетото кралство и кои се уште се во постапка во барем еден суд во Германија. Во многу
јурисдикции, индивидуите можат да бидат кривично гонети, казнети и да им биде одземен
пристап за вршење на професијата. Државјанка на Холандија беше осудена на затвор во
САД во времетраење од 14 месеци за нејзината вмешаност во картел за одредување на це-
ната, откако беше екстрадирана од Италија.
Од големо значење се и ефективните програми за свиркачи во случај компаниите да не ги
почитуваат прописите. Вработените се често во првата линија на отпор против повреди на
прописите за антитруст и нивната волја и можност да истапат кога ќе забележат нешто е
од голема важност.
РС Македонија како земја - кандидат за членство во ЕУ треба да се усогласи со најновите
измени на регулативата за заштита на конкуренција и да ги следи најновите трендови
и случувања во поглавјето 08 Политика на заштита на конкуренција. Освен усогласување

22) За повеќе детали види: https://ec.europa.eu/competition/mergers/news.html
23) Регулатива на Советот (EЗ) бр. 139/2004 од 20.01.2004 за контрола на концентрациите помеѓу прет -

пријатијата, OJ L 24, 29.01.2004, стр. 1-22; достапна на : http://eurlex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN 

24) За повеќе детали види: https://www.freshfields.com/en-gb/our-thinking/campaigns/antitrust-10-key-
themes/antitrust-and-the-individual/
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на регулативата акцент треба да се стави на ефикасното спроведување и имплемен-
тирање на законодавството и најдобрите практики меѓу останатото и со постоење на
ефективни програми за свиркачи итн.

1.2.7 Најнови трендови во ЕУ acquis од областа на контролата на државната помош
Препорака за недоделување на финансиска помош на претпријатија кои имаат врска со
даночни раеви
Европската Комисија во јули 2020 година донесе препорака25 да не се дава финансиска
помош на претпријатија кои имаат врска со т.н. даночни раеви. Препораката се однесува
на државите членки на ЕУ и е дел од acquis за ова поглавје и како таква земјите кандидати
треба да ја имаат предвид и во иднина да се усогласат со неа. 
Државите членки на ЕУ самостојно одлучуваат дали ќе доделат финансиска помош и како
ќе ги дизајнираат мерките кои што треба да бидат во согласност со правилата на ЕУ,
вклучително и правилата за државна помош како и целите на политиката. Пандемијата на
корона вирусот бара невообичаени напори на национално и на ЕУ ниво со цел поддршка
на економиите на државите членки на ЕУ и нивна обнова. Овие напори вклучуваат значи-
телна финансиска помош со цел да се обезбеди ликвидност и капитал на компаниите, да
се зачуваат работни места, да се заштитат каналите за набавка и за да се олесни истражу-
вањето и развојот. Одредени држави членки ја изразија својата волја за прифаќање на
правила со кои се ограничува поддршка на претпријатијата кои се вклучени во практики
за избегнување на плаќање на данок. Согласно препораката на ЕК, државите членки не
треба да даваат финансиска помош на претпријатијата поврзани со земји кои се на листата
на ЕУ на некооперативни даночни јурисдикции.26 Оваа листа е дизајнирана со цел да се
адресираат опасностите за даночните бази на државите членки на ЕУ. За таа цел е со-
одветно да се препорача финансиската помош на државите членки за претпријатијата да
биде условена со отсуство на врски помеѓу тие претпријатија и јурисдикциите кои се на
листата. ЕК нагласува дека во контекстот на доделување на државна помош во вид на ре-
капитализации, неколку држави членки ја нагласиле нивната намера за креирање на силна
врска помеѓу финансиската поддршка и фер удел во платени давачки од страна на корис-
никот. ЕК во последните години зазема јасен став против даночните раеви низ нејзината
надворешна стратегија за ефективно оданочување.27

Ограничувањата исто се применуваат врз компании кои се обвинети за сериозен финан-
сиски криминал, вклучително и помеѓу останатите за финансиски измами, корупција, из-
бегнување на плаќање на данок и обврски за социјална заштита. Целта на препораките е
да се пропише упатство за државите членки на ЕУ во врска со тоа како да ги постават усло-

25) За повеќе детали видете на https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1332 
26) Јурисдикциите наведени во Анекс I од релевантните заклучоци на Советот (т.н “црна листа”). Листата ре-

довно се ажурира: https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/council-revises-its-eu-list-non-cooperative-
jurisdictions-4_en 

27) Коминике од ЕК до Европскиот парламент и Советот за Надворешна стратегија за ефективно одданочу-
вање, 28-ми Јануари, 2016 година, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b5aef3db-c5a7-11e5-
a4b5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
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вите за финансиска поддршка со цел да се спречи злоупотреба на јавни финансии и јак-
нење на заштитните механизми против злоупотребата на данокот низ ЕУ, во согласност со
правниот поредок на ЕУ. Со координација на ограничувањата на финансиската помош,
државите членки исто така ќе превенираат нарушувања на заедничниот пазар.
Комесарот Маргарет Вестагер надлежна за политика на конкуренција во врска со препо-
раката изјави: ‘’Ние сме во ситуација кога исклучително голем обем на државна помош се
доделува на претпријатијата во контекст на пандемијата со корона вирусот. Особено во
овој контекст, не е дозволиво претпријатијата кои имаат корист од јавна поддршка да бидат
вмешани во практики за избегнување на плаќање на данок кои вклучуваат даночни раеви.
Тоа би било злоупотреба на националниот и ЕУ буџетот, на сметка на даночните обврзници
и на системот на социјална заштита. Заедно со државите членки, ние мора да се осигуриме
дека ова нема да се случи.’’
Комесарот за економија, Паоло Џентилони изјави: ‘’Фер играта и солидарноста се во сушти-
ната на напорите за обновување на ЕУ. Ние сме во кризата заедно и сите мораат да го платат
нивниот фер износ на даночни обврски за да можеме да ги поддржиме а не да ги поткопаме
нашиот колективни напори за обнова. Тие кои намерно ги заобиколуваат даночните правила
или се вмешани во криминални активности не треба да имаат корист од системот кој се
обидуваат да го заобиколат. Ние мораме да ги заштитиме нашите јавни финансии, со цел
да можеме навистина да ги поддржиме нашите чесни даночни обврзници низ ЕУ.’’
Препораките преставуваат урнек за државите членки, во согласност со правото на ЕУ, за
тоа како да се спречи јавната помош да биде злоупотребена во вид на даночна измама,
евазија, избегнување на плаќање данок или шеми за перење пари или финансирање теро-
ризам. Особено претпријатијата поврзани со земји кои се на листата на ЕУ на некоопера-
тивни даночни јурисдикции (пр. ако компанијата е резидент за даночни цели во такви
јурисдикции), не треба да им биде доделена јавна помош. Во случај државите членки да
одлучат да воведат такви одредби во нивното национално законодавство, Европската Ко-
мисија предлага да се пропишат услови чие исполнување е задолжително за доделување
на финансиска помош. Листата на ЕУ на некооперативни даночни јурисдикции е најдобра
основа за примена на таквите рестрикции, бидејќи ќе овозможи сите држави членки на ЕУ
да делуваат конзистентно и да избегнат индивидуални мерки кои можат да бидат спротивни
на правото на ЕУ. Употребата на листата за имплементирање на ограничувањата ќе создаде
поголема јасност и сигурност за бизнисите.
Истовремено, ЕК е подготвена да дискутира со државите членки во врска со нивните спе-
цифични планови за да се обезбеди дека доделувањето на државната помош, особено во
форма на рекапитализација, треба да биде ограничена на претпријатија кои чесно си го
плаќаат данокот.
Во препораката има и исклучоци на препорачаните ограничувања кои се применуваат под
стриктни услови со цел заштита на чесните даночни обврзници. Под одредени услови, пре-
тпријатието поврзано со земји кои се на листата на ЕУ на некооперативни даночни јурис-
дикции, може се уште да биде во можност за добивање на финансиски средства во
одредени околности. Ова може да биде возможно ако на пр. може да докаже дека платило



соодветен данок во државата членка за одреден временски период (пр. во последните три
години) или ако има вистинско економски присуство со земјата која е на листата на ЕУ на
некооперативни даночни јурисдикции. Битно е државите членки да ги заштитат вистинските
економските активности во наведените некооперативни даночни јурисдикции и да гаран-
тираат дека тие економски активности не се несомнено засегнати. Советот е државите
членки на ЕУ е да воведат соодветни санкции за да ги обесхрабрат апликантите од давање
на лажни или неточни информации.
Државите членки треба да се усогласат за разумни услови за претпријатијата со кои би по-
тврдиле дека не се поврзани со јурисдикција од листата на ЕУ на некооперативни даночни
јурисдикции. Препораката содржи предложени принципи кои би помогнале на државите
членки за тоа како да постапат во врска со ова прашање. Државите членки треба да ја ин-
формираат ЕК за мерките кои ќе ги имплементираат со цел да се усогласат со препораките
во согласност со принципите на ЕУ за добро управување. ЕК во рок од три години од до-
несувањето на препораките ќе објави Извештај за нивното спроведување.
Препораката треба да се земе предвид од страна на институциите на Република Северна
Македонија при креирање на мерките за државна помош со цел примена на принципите
за добро управување како и подобро таргетирање на помошта во текот на пандемијата.
Основен извор на средства за функционирање на институциите се даноците и другите да-
вачки така да треба да се обезбеди претпријатијата корисници на државна помош да се
редовни и чесни даночни обврзници и не се вмешани во криминални активности. Јавните
финансии мора да се заштитат со цел да може да се поддржат чесните даночни обврзници.
Диверзијата на финансиска помош кон даночните раеви може да го наруши интегритетот
на јавните финансии како и функционирањето на финансискиот систем. Справувањето со
пандемијата на Ковид-19 бара мерки за поддршка на економиите како и нивна обнова.
Државата интервенира за да обезбеди ликвидност и пристап кон финансии за пре-
тпријатијата при што голем дел од мерките подлежат под правилата за државна помош.
Обемот на финансиска поддршка особено поддршката на ликвидност, доделена на пре-
тпријатијата во сегашните околности поврзани со пандемијата, бара преземање дејствија
за да се спречи злоупотреба на јавната помош. Дејствијата се преземаат во контекст на
почитување на правилата за државна помош. По завршувањето на пандемијата, доделува-
њето на финансиската помош треба да ја адресира потребата за справување со избегну-
вање на плаќање на данок и измама како и злоупотреба на буџетот на сметка на даночните
обврзници и на системите за социјална заштита.

Времена рамка за државна помош
Времената рамка за државна помош се однесува на државите членки на ЕУ и е дел од acquis
за ова поглавје и како таква земјите кандидати треба да ја имаат предвид и во иднина да
се усогласат со неа. Исто така времената рамка обезбедува добар преглед за тоа какви
мерки за справување со пандемијата се применуваат од страна на државите членки на ЕУ
што е од неопходна важност за креирање на националните политики на РС Македонија како
земја кандидат за членство.
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Пандемијата на новиот корона вирус значително влијае на економијата и ги смени еко-
номските проспекти за многу години во иднина. Со цел ефикасно справување со последи-
ците од пандемијата, неопходни се инвестиции и реформи за да се осигура конвергенција
и одржлива обнова на економијата. Најголем дел од државите членки на ЕУ донесоа мерки
за поддршка на своите граѓани и компании. Одредени мерки за поддршка вклучуваат државна
помош во рамките на член 107 пар. 1 од Договорот за формирање на ЕУ. ЕК објави обрасци
-водилки за државна помош28 со цел да им помогне на државите членки за дизајнирање
на нивните национални планови во рамките на Инструментот за обнова и за отпорност.
Овој инструмент има за цел да обезбеди митигација на социо - економското влијание на
пандемијата на корона вирусот и во создавање на одржлива економија и општество, от-
порна и подобро подготвена за предизвиците и можностите. Во рамките на овој инструмент
се применуваат правилата за државна помош. Следствено, државите членки треба да обез-
бедат дека сите инвестиции се во согласност со правилата на ЕУ за државна помош и да
ги следат пропишаните постапки и правила. Обрасците се за повеќе области (енергетика,
мрежно поврзување, дигитализација, иновативност, образование и обука итн.). Со овие об-
расци, Генералниот Директорат за Конкуренција на ЕК има за цел однапред да им помогне
на државите членки во дизајнот и подготовка на елементите на државна помош во нивните
планови за обнова, како и да обезбеди насоки за аспектите на инвестициите кои се очекува
дека ќе бидат највообичаени, поврзани со државната помош. Обрасците следат униформна
структура и обезбедуваат насоки специфични за секторот: случаи во кои постоењето на
државна помош може да биде исклучено и следствено претходна нотификација до ЕК не
е неопходна; државна помош ќе биде вклучена, но не е потребна нотификација и можат
да се применат специфични правила (во случај на помош изземена од обврската за ноти-
фикација) како и случаи која државна помош ќе биде вклучена и е потребна нотификација
со референца на главните правила на државна помош кои се апликативни на случајот. Об-
расците содржат илустративни примери на проценка на државната помош на инвестициите
и реформите со цел да обезбедат дополнителни појаснувања на државите членки за про-
ценка на државната помош содржана во тие компоненти.
ЕК усвои времена рамка за мерки на државна помош за поддршка на економијата во се-
гашната Ковид-19 пандемија.29 Првата верзија на времената рамка беше усвоена на
19.03.2020 со амандмани на 03.04.2020, 08.05.2020, 29.06.2020  и 13.10.2020.
Пандемијата на корона вирусот преставува ризик од сериозно намалување на економијата,
со влијание на севкупната економија на ЕУ, влијаејќи на бизнисите, работните места и до-
маќинствата. Неопходна е добро таргетирана јавна поддршка, со цел да се овозможи до-
стапност на доволна ликвидност на пазарите, да се спречи штетата која што ќе биде
нанесена на здравите претпријатија како и да се зачува континуитетот на економската ак-
тивност за време и по пандемијата. Државите членки можат да донесат одлука да ги под-
држат операторите од индустриите на патување и туризам со цел да осигурат дека
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28) За повеќе детали види: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 
29) Коминике од ЕК за времена рамка на мерки за државна помош за поддршка на економијата во сегаш-

ната пандемија со ковид,  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_ver-
sion_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_en.pdf



барањата за поврат предизвикани од пандемијата на корона вирусот се исполнети во на-
сока на обезбедување заштита на правата на патниците и на потрошувачите, и еднаков
третман на патниците. Имајќи ја предвид ограничената големина на буџетот на ЕУ, најголем
дел од одговорите на кризата ќе дојдат од буџетите на државите членки. Правилата за
државна помош на ЕУ овозможуваат државите членки да превземаат брзи и ефикасни
дејствија за поддршка на граѓаните и претпријатијата, особено малите и средни пре-
тпријатија кои се соочуваат со економски потешкотии како резултат на пандемијата.
EK на 13.03.2020 усвои Коминике30 за координиран економски одговор на пандемијата со
Ковид-19 во кое ги нагласува различните опции достапни на државите членки надвор од
опсегот на контрола на државната помош во ЕУ и кои мерки можат да се имплементираат
без вклученост на ЕК. Ова вклучува мерки применливи на сите претпријатија кои се одне-
суваат на субвенции на плати, суспензија на плаќање на данокот на добивка и ДДВ или
придонесите за социјално осигурување или директна финансиска помош на потрошувачите
за откажани услуги или билети кои не биле вратени. 
Државите членки можат да осмислат мерки за поддршка во согласност со регулативата за
блок изземања31 без вклученост на ЕК.
Дополнително, врз основа на член 107 пар 3 (c) од Договорот за формирање на ЕУ кој по-
детално е специфициран во Насоките32 за државна помош за спас и реконструкција, држа-
вите членки можат да ги нотифицираат до ЕК шемите за помош наменети да ги пресретнат
акутните потреби за ликвидност и поддршка на претпријатија кои се соочуваат со финан-
сиски потешкотии, како последица или влошени од пандемијата на ковид.
Врз основа на член 107 пар. 2 (b) од Договорот за формирање на ЕУ, државите членки исто
така можат да им дадат компензација на претпријатијата или секторите кои се особено по-
годени од пандемијата (пр. транспорт, туризам, култура, гостопримливост и трговија) и/или
на организаторите на откажаните настани за претрпената штета како резултат или директно
предизвикана од пандемијата. Државите членки можат да ги нотифицираат таквите мерки
за компензација на штета и ЕК ќе ги процени директно врз основа на членот 107 пар. 2 (b)
од Договорот за формирање на ЕУ. Помошта доделена врз основа на овој член мора да ја
компензира штетата директно предизвикана од пандемијата на ковид, како на пример
штета директно предизвикана од мерките за карантин кои го спречуваат корисникот да ја
извршува својата економска активност. Секаков друг вид на помош, за општо адресирање
на падот на економијата предизвикан од пандемијата на ковид, ќе биде проценет врз ос-
нова на друга база за компатибилност од членот 107 пар 3 (b) од Договорот за формирање
на ЕУ и во принцип врз основа на оваа времената рамка на ЕК усвоена во март 2020 го-
дина. ЕК во Коминикето за координиран економски одговор на пандемијата со ковид, исто
така наведе мерки за дополнителна привремена државна помош кои смета дека се ком-
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30) За повеќе детали види: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

31) За повеќе детали види: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

32) За повеќе детали види:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN



патибилни согласно членот 107 пар 3 (b) од Договорот за формирање на ЕУ со цел да се
дополнат горенаведените можности за доделување државна помош. Овие мерки можат да
бидат брзо одобрени врз основа на нотификација на односната држава членка. Нотифи-
кација на алтернативни пристапи - шеми на помош и индивидуално мерки останува исто
така возможно. Целта на ова Коминике е да воспостави рамка која им овозможува на држа-
вите членки да се справат со потешкотиите со кои се соочуваат претпријатијата, а исто-
времено да се одржи интегритетот на внатрешниот пазар на ЕУ и да се обезбеди еднакво
поле за натпревар.
ЕК смета дека освен мерки за државна помош дозволени согласно членот 107 пар. 3 (b) од
Договорот за формирање на ЕУ и постоечките можности согласно членот 107 пар 3 (c),
нужно е да се забрза релевантното истражување и развој поврзани со ковид-19, за под-
дршка на тестирање и унапредување на инфраструктурата која ќе придонесе за развој на
производи поврзани со ковид-19, како и за поддршка на производството на производи не-
опходни за одговор на пандемијата. Во Коминикето ЕК ги пропишува условите под кои ЕК
ќе ги смета таквите мерки како компатибилни со внатрешниот пазар согласно членот 107
пар. 3 (c) од Договорот за формирање на ЕУ.
Помошта доделена врз основа на ова Коминике согласно членовите 107 пар. 3 (b) или (c)
од Договорот за формирање на ЕУ, не смее да биде условена со реалокација на производ-
ството или на друга активност на корисникот, од друга држава во рамките на единстве-
ната економска област на територијата на државата членка која ја доделува односната
помош. Таквиот услов ќе предизвика штета на внатрешниот пазар. Ова е без разлика на
загубата на бројот на работни места кои се случиле при почетното основање на корисникот
во единствената економска област.
Привремените мерки на државна помош треба кумулативно да исполнат повеќе услови:

1. Ограничена сума на помош - севкупната помош не треба да надминува 800.000 ЕУР
по претпријатие. Помошта може да биде доделена во форма на директни грантови, по-
волности за плаќања на данок или други форми како што се аванси кои се враќаат, га-
ранции, заеми под услов целосната номинална вредност на таквите мерки да остане
под севкупниот лимит од 800.000 ЕУР по претпријатие. Сите суми треба да бидат бруто,
пред дедукција на даноците и другите давачки;

2. Помошта треба да биде доделена врз основа на шема со проценет буџет;
3. Помошта не може да биде доделена на претпријатија кои веќе биле во потешкотии (со-

гласно значењето во регулативата за генерални блок исклучоци) на 31.12.2019 година.
Како дерогација на ова правило, помошта може да биде доделена на микро и мали
претпријатија (согласно значењето во Анекс I од Регулативата за генерални блок ис-
клучоци), кои веќе биле во потешкотии на 31.12.2019 година под услов тие претпријатија
да не се предмет на колективна процедура за стечај согласно националното законо-
давство како и да не користеле помош за спас и реконструкција. Согласно членот 107
пар. 3 (b) од Договорот за формирање на ЕУ, ЕК може да ја прогласи компатибилна со
внатрешниот пазар, помошта која има за цел да се справи со значително пореметување
во економијата на држава членка. Во врска со овој критериум судовите на ЕУ имаа до-
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несено одлуки во претходни случаи дека пореметувањето мора да влијае врз цела или
битен дел од економијата на односната држава членка а не само на еден регион или
дел од нејзината територија. Ова е во согласност со потребата за стриктно толкување
на било која одредба за исклучоци каква што е членот 107 пар. 3 (b) од Договорот за
формирање на ЕУ. Ова толкување на судот конзистентно е применета од страна на ЕК
при донесувањето на одлуки. Имајќи предвид дека пандемијата на ковид влијае на сите
држави членки и дека мерките за справување преземени од страна на државите членки
влијаат на претпријатијата, ЕК смета дека државната помош е оправдана и може да се
прогласи компатибилна со членот 107 пар. 3 (b) од Договорот за формирање на ЕУ, за
ограничен временски период, со цел претпријатијата да се справат со недостатокот на
ликвидност и да се осигурат дека нарушувањата предизвикани од пандемијата не ја
поткопува нивната виталност особено на малите и средни претпријатија.

ЕК во Коминикето ги пропишува условите за процена на компатибилност кои ќе ги примени
за помошта доделена од страна на државите членки согласно членот 107 пар. 3 (b) од До-
говорот за формирање на ЕУ. Државите членки мора да демонстрираат дека мерките на
државна помош нотифицирани до ЕК во согласност со ова Коминике, се неопходни, со-
одветни и пропорционални за да се справат со сериозно пореметување на економијата на
државата членка и дека сите услови од ова Коминике се целосно испочитувани.
Привремените мерки на државна помош опфатени со ова Коминике можат да бидат меѓу-
себно кумулирани во согласност со одредбите од различни делови од Коминикето. Исто
така, привремените мерки на државна помош опфатени со ова Коминике можат да бидат
кумулирани со помошта доделена врз основа на Регулативата за de minimis или со помошта
врз основа на Регулативата за блок изземања под услов одредбите и правилата за куму-
лација на овие регулативи да бидат почитувани.
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2. Анализа на случаи
Во ова поглавје анализирани се следните случаи на правни спорови:
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Спор
Европската комисија иницираше постапка протв

Мајкрософт/Windows Media Player
Европската комисија иницираше постапка протв
Мајкрософт пет години по предметот на Минис -

терството за правда на САД за исклучувачка спогодба.

Европската Комисија за ревизија на спојувањето на
Мајкрософт и Линкедин

ЕК разгледа теми од областа на опсежните податоци и
покрена неколку конгломератни теории на штета.

Европската Комисија наспроти Амазон
Антитруст истрага 

Европската Комисија наспроти Газпром
Да испита дали е можно Газпром, рускиот производи-
тел и доставувач на природен гас, да ја нарушува кон-
куренцијаа на пазарот на гас во Централна и Источна

Европа
Европска Комисија наспроти Данска

Државна помош во Данска - Шема за компензациска
во врска со откажување на настани поврзани 

со Ковид 19

Европска Комисија v. Белгија и Magnetrol 
International NV

Европската Комисија ја смета праксата на Белгија за
прилагодување на добивката, во насока на нејзино на-
малување, на претпријатијата кои се дел од мултина-

ционални групации, за шема на државна помош

Европска Комисија v. Полска и Европска Комисија v.
Унгарија

Полскиот данок на промет како и унгарскиот данок на
рекламирање не се во спротивност со правилата на ЕУ

за државна помош

Коментар 
Фокусот на постапката на ЕУ беше во одбивањето да се

достават информации за интероперабилноста и тех-
ничкото поврзување. ЕК утврди дека Мајкрософт има
90% удел на пазарот на пазарот за оперативни сис -

теми. ЕК тврдеше дека Мајкрософт ја  употреби својата
позиција за злоупотреба на доминацијата на два на-

чини со затварање на конкуренцијата.
Возможнoто одземање на имотот и маргинализација на
конкурентите не може да биде исклучена само во еден
од овие пет пазари - пазарот на  професионални со-

цијални мрежи.
Да се испита дали употребата на сензитивни податоци
на независните продавачи кои продаваат на платфор-
мата на Амазон, од страна на Амазон, преставува по-
вреда на правилата за заштита на конкуренција на ЕУ.
Европската Комисија е загрижена дека Газпром може

да ја злоупотребува својата доминантна позиција на па-
зарот за достава на гас во пазарите на државите членки

на ЕУ од Централна и Источна Европа, спротивно на
член 102 од Договорот за функционирање на ЕУ.

Властите на Данска осигурале дека компензацијата со-
гласно шемата нема да ја надмине штетата директно

предизвикана од откажувањето, одложувањето или мо-
дифицирањето на настанот како резултат на импле-

ментација на препораката.
Во периодот од 2004 година до 2014 година, даночните
власти на Белгија ја прилагодиле добивката, во насока
на нејзино намалување, преку даночни одлуки за до-

бивката која била предмет на одданочување на 55 пре-
тпријатија - резиденти на Белгија, кои се дел од

мултинационални групации. Ова се реферира како пре-
терани изземања од данокот на добивка.

Правилата на ЕУ за државна помош не исклучуваат од-
даночување на прометот на претпријатијата по прогре-
сивна стапка. Следејќи ги меѓународните трендови од

оваа област, Полска и Унгарија воведоа директни одда-
ночувања на бизнисот кои се пресметуваат согласно

прометот а не профитот на претпријатијата и се засно-
ваат на прогресивна даночна стапка. Овој вид на да-

ноци примарно имаат влијание врз претпријатијата со
висока стапка на промет т.е големи претпријатија.



2.1. Европска Комисија v. Мајкрософт/Windows Media Player
Европската комисија иницираше постапка против Мајкрософт пет години по предметот на
Министерството за правда на САД за исклучувачка спогодба. Фокусот на постапката на ЕУ
беше во одбивањето да се достават информации за интероперабилноста и техничкото по-
врзување. ЕК утврди дека Мајкрософт има 90% удел на пазарот на пазарот за оперативни
системи. ЕК тврдеше дека Мајкрософт ја  употреби својата позиција за злоупотреба на до-
минацијата на два начини со затварање на конкуренцијата. 
Комисијата утврди дека Мајкрософт ја злоупотребил својата позиција на пазарот на опе-
ративни системи преку врзување на Windows Media Player со сопствениот десктоп опера-
тивен систем кои се два различни производи (пар. 873-882 од пресудата). Конкурентите
на Мајкрософт произведувале media players одделени од оперативниот систем. Корисни-
ците немале опција да купат оперативниот систем без media player и следствено ЕК смета
дека со тоа тие биле под притисок да го користат Windows Media Player наместо media
players на конкурентите. Судот во пресудата објасни дека намената на членот 102 е да се
забрани на доминантните претпријатија да ја зајакнат својата доминантна позиција со други
средства освен суштинска конкуренција (параграф 1070 од пресудата). ЕК исто така за-
клучила дека Мајкрософт ја злоупотребил својата доминантна позиција со одбивање да
достави информации за интероператибилност и да дозволи употреба на тие информации
за ривалите од пазарот на оперативни системи. Одбивањето оневозможило на ривалите
да развијат и да дистрибуираат производи кои би преставувале конкуренција на произво-
дите на Мајкрософт на овој пазар. 
Во овој случај ЕК го смени пристапот кој што го применуваше во претходните случаи за
тоа како да се постапи во случај на одбивање на набавка. Судот од првата инстанца донесе
одлука со која пропиша правни лекови и парична казна од 497 милиони ЕУР. Беше наре-
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За РС Македонија и нејзината пракса може да по-
гледнете овде:

Одлуки во делот на заштита на конкуренцијата
Управни постапки: http://kzk.gov.mk/category/odluki-

vo-upravna-postapka/
Прекршочни постапки:

http://kzk.gov.mk/category/odluki-vo-prekrshochna-
postapka/

Одлуки на судовите 
http://kzk.gov.mk/category/odluki-na-sudovite/

Одлуки во делот на контрола на државна помош
Одлуки и акти на КЗК

http://kzk.gov.mk/category/odluki-akti-na-kzk/
Мислења на КЗК

http://kzk.gov.mk/category/mislenja/ 

Годишните извештаи на КЗК може да ги видите овде: 
http://kzk.gov.mk/category/godishni-izveshtai/



дено на Мајкрософт да обезбеди информации за интероперабилноста и да предложи вер-
зија на сопствениот оперативен систем без Windows Media Player. Мајкрософт вложи жалба
но одлуката на Европската Комисија беше потврдена од страна на Судот од првата ин-
станца. Мајкрософт не вложи жалба пред Европскиот суд на правдата.
Извор: Пресуда на Судот од првата инстанца во случајот T-201/04 од 17.09.2017, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004TJ0201&from=en 

2.2. Правни лекови во предметот на Европската Комисија за ревизија 
на спојувањето на Мајкрософт и Линкедин

Европската комисија на 06.12.2016 година ја одобри аквизицијата (превземањето) на плат-
формата Линкедин (професионална социјална мрежа) од страна на Мајкрософт. Транс-
акцијата беше одобрена во првата фаза, и беше предмет на правни лекови во врска со
интероперабилноста со која се адресира загриженоста на ЕК. За време на проценка на
спојувањето, ЕК разгледа теми од областа на опсежните податоци и покрена неколку кон-
гломератни теории на штета. ЕК ги процени возможните ефекти на конгломерат во пет
технолошки пазари и дојде до заклучок дека возможното одземање на имотот и маргина-
лизација на конкурентите не може да биде исклучена само во еден од овие пет пазари -
пазарот на  професионални социјални мрежи. Два сета на правни лекови ја адресираа за-
гриженоста од техничкото врзување, за кое ЕК тврдеше дека може да биде олеснето со
два вида на практики за исклучување - возможна пред-инсталација на Линкедин и
ограничувања на интероперабилноста. 
ЕК беше загрижена дека Мајкрософт ќе ја искористи својата позиција на пазарот на пер-
сонални компјутери на софтвери за продуктивност и оперативни системи (поврзување на
пазарите) и следствено ќе доведе до одземање на имотот на конкурентите на Линкедин
како и нарушување на конкуренцијата. ЕК зема предвид дека потенцијалното одземање на
имот ќе биде понатаму засилено со мрежни ефекти, и со тоа ќе предизвика пресврт на па-
зарот во полза на Линкдин. Првата грижа на ЕК беше дека Мајкрософт ќе обезбеди инста-
лација на Линкедин на сите персонални компјутери кои го користат оперативниот систем
Windows. Ова ќе ја зголеми базата на корисници на Линкедин и ќе го намали поттикот на
производителите на оригинална опрема или на корисниците да инсталираат конкурентни
професионални социјални мрежи. Следствено, првиот сет на обврски беше насочен кон
овозможување избор за инсталација од страна на производителите на оригинална опрема
како и од корисниците на Windows. На производителите на оригинална опрема им беше
дозволена слобода на избор за да одлучат да не го пред-инсталираат Линкедин и да им
овозможат на корисниците да ја отстранат апликацијата ако е пред-инсталирана од страна
на производителите на оригинална опрема. ЕК превенира инсистирање на инсталацијата
на корисниците после продажбата, на пр. низ ажурирања на Windows оперативниот систем.
Овој правен лек спречи иницирање на ексклузивни спогодби и одмазда кон производите-
лите на оригинална опрема, со цел да се осигура дека производителите на оригинална
опрема можат слободно да соработуваат со конкурентните професионални социјални
мрежи. Втората грижа на ЕК беше дека Мајкрософт ќе ги инкорпорира карактеристиките
на Линкедин во нивниот софтвер и ќе ги задржи потребните технички информации за да
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се обезбеди интероперабилност на конкурентните професионални социјални  мрежи со
производите на Мајкрософт. Вториот сет на обврски наметна две обврски за интеропера-
билност: да се дозволи на конкурентните професионални социјални мрежи да изградат
вградени реклами за софтверот на Мајкрософт и да имаат пристап кон вградените реклами
на Мајкрософт. Оваа обврска исто ќе овозможи на корисниците лесно да ги деактивира
карактеристиките на Линкедин вградени во нивните производи. 
Извори: Конгломератни ефекти од спојувањата - Белешка од ЕУ, 10.06.2020,
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2020)8/en/pdf,
Европска Комисија, Бриф за спојувања, Публикација од 1/2017- Мај,
https://ec.europa.eu/competition/publications/cmb/2017/kdal17001enn.pdf,
Одлука на Европската Комисија по предметот M.8124 Мајкрософт/ Линкедин, 06.12. 2016.

2.3. Европска Комисија v. Амазон
На 17.07.2019, ЕК отвори формална постапка за антитруст истрага со цел да испита дали
употребата на сензитивни податоци на независните продавачи кои продаваат на платфор-
мата на Амазон, од страна на Амазон, преставува повреда на правилата за заштита на кон-
куренција на ЕУ.
Комесарот Маргарет Вестагер надлежна за политиката на конкуренција во врска со по-
стапката изјави: ‘’Европските потрошувачи се повеќе купуваат онлајн. Е-трговијата ја пот -
тикна конкуренцијата помеѓу продавачите и донесе поголем избор и подобри цени. Ние
треба да обезбедиме дека големите онлајн платформи не ги елиминираат овие добри
страни низ анти-компетитивно однесување. Јас одлучив да се спроведе детална истрага
за деловната пракса на Амазон и неговата двојна улога како пазар и како продавач со цел
да се испита усогласеноста со правилата за заштита на конкуренција на ЕУ ’’
Амазон има двојна улога како платформа: (i) ги продава производите на својата веб страна
како набавувач и (ii) обезбедува пазар каде што независните продавачи можат да продаваат
производи директно на потрошувачите.
Во случаите кога обезбедува пазар за независните продавачи, Амазон постојано собира по-
датоци за активностите на својата платформа. Врз основа на прелиминарните наоди на
ЕК, Амазон најверојатно ги употребува компетитивно осетливите информации - за пазарот
на продавачи, нивните производи и трансакциите на пазарот.
Како дел од деталната истрага ЕК ќе ги разгледа стандардизираните договори помеѓу Ама-
зон и продавачите на платформата на Амазон, кои што овозможуваат на деловната про-
дажна активност на Амазон, да ги анализира и употреби податоците од продавачите како
трета страна. Фокусот на ЕК ќе биде врз тоа дали и како употребата на податоците собрани
од продавачите од страна на Амазон како препродавач би влијаело на конкуренцијата.
Исто така истрагата ќе ја анализира улогата на податоците во селекција на победниците на
т.н. ‘’купувачки пакет’’ и влијанието на потенцијалната употреба од страна на Амазон на ком-
петитивно чувствителни информации од продавачот на платформата на Амазон врз таа се-
лекција. ‘’Купувачкиот пакет’’ е на видливо места на платформата на Амазон и допушта на
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потрошувачите да додадат производ од одреден продавач директно во нивната кошница за
купување. Победата на ‘’купувачкиот пакет’’ изгледа е од клучно значење за продавачите
на пазарот бидејќи голем број на трансакции се прават преку ‘’купувачкиот пакет’’.
Доколку биде докажано, праксите под истрага може да бидат спротивни на правилата за
заштита на конкуренција на ЕУ за антикомпетитивни (антиконкурентски)  спогодби помеѓу
компаниите (член 101 од Договорот за функционирање на ЕУ) и/или злоупотреба на доми-
нантна позиција (член 102 од Договорот за функционирање на ЕУ). Примената на овие од-
редби е дефинирана со Регулативата за Антитруст која исто така може да биде применета
од националните агенции за заштита на конкуренцијата. Согласно член 11 пар. 6 од Регу-
лативата за Антитруст е пропишано дека во случај ЕК да отвори постапка, националните
агенции за заштита на конкуренцијата на државите членки се ослободени од нивната над-
лежност за примена на правилата за заштита на конкуренцијата на ЕУ за засегнатите прак-
тики. Член 16 пар. 1 од Регулативата пропишува дека националните судови мора да
избегнат да донесуваат одлуки кои би биле спротивставени на одлуката која се разгледува
од страна на ЕК во иницираните постапки.
На 10.11.2020, ЕК го информира Амазон за својот прелиминарен став дека ги прекршил
правилата на ЕУ за антитруст со нарушување на конкуренцијата на онлајн пазарот на пре-
продажба. ЕУ има проблем со тоа дека Амазон систематски се потпира на деловните по-
датоците на независните продавачи кои продаваат на платформата на Амазон и кои не се
јавни, за корист на сопствената деловна активност на препродажба на Амазон која директно
се натпреварува со тие продавачи како трети страни.
ЕК исто така отвори втора формална постапка за антитруст истрага во врска со мож-
ниот повластен третман на понудите на Амазон со тие на продавачите на пазарот кои ја
користат логистиката и доставните служби на Амазон.
Комесарот Маргарет Вестагер надлежна за политиката на конкуренција изјави: „Ние мора
да обезбедиме дека платформите со двојна намена кои имаат пазарна моќ како Амазон, не
ја нарушуваат конкуренцијата. Податоците за активностите на продавачите како трети страни
не треба да се употребуваат во корист на Амазон кога тој делува како конкурент на овие про-
давачи. Условите за конкуренција на платформата на Амазон треба да бидат фер. Неговите
правила не треба вештачки да ги фаворизираат сопствените продажни понуди на Амазон
или да даваат предност на понудите на продавачите кои што ги користат услугите на логи-
стиката и достава на Амазон. Со растот на е-трговијата и Амазон како водечка платформа за
е-трговија, фер и непречен пристап кон потрошувачите онлајн е битен за сите продавачи“.
Платформата на Амазон има двојна улога. Амазон како давател на услугата за пласирање на
производите на пазарот има пристап кон деловните податоци на продавачите како трети страни,
кои што не се јавни, како што се на пример бројот на нарачаните и испорачани производи, при-
ходот на продавачот на пазарот, бројот на посети на понудите на продавачот, податоци кои се
однесуваат на доставувањето, на поранешниот перформанс на продавачот и останати побару-
вања на потрошувачите за производите, вклучително и активираните гаранции.
Прелиминарните наоди на ЕК покажуваат дека многу големи количини на податоци на
продавачите, кои што не се јавни, се достапни на вработените во деловна активност на
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препродажба на Амазон и директно се влеваат во автоматизираните системи на таа ак-
тивност, кои ги собираат тие податоци и ги употребуваат за калибрирање на понудите на
Амазон за продажба како и на стратешките деловни одлуки на штета на останатите про-
давачи на пазарот.  На пр. ова овозможува Амазон да ја фокусира својата понуда на про-
изводи кои најдобро се продаваат низ категориите на производи и да ја прилагоди својата
понуда во поглед на податоци од конкурентни продавачи кои не се достапни на јавноста.
Прелиминарен став на ЕК е дека употребата на податоците од продавачите на пазарот,
кои што не се јавни, му овозможува на Амазон да ги избегне вообичаените ризици од на-
тпревар во областа на продажбата и да ја засили својата доминација на пазарот за давање
на услуги на пазарот во Франција и Германија - најголемите пазари за Амазон во ЕУ. Во
случај ова да се потврди тоа би било спротивно од членот 102 од Договорот за функцио-
нирање на ЕУ кој забранува злоупотреба на доминантна позиција на пазарот.
Дополнително, ЕК отвори втора антитруст постапка во врска со деловната пракса на Амазон
која што може вештачки да ја фаворизира сопствената продажна понуда како и понудите
на продавачите на кои ги користат услугите за логистиката и доставата на Амазон (т.н. ис-
полнување од страна на Амазон или ФБА продавачи).
ЕК особено ќе истражи дали критериумите кои Амазон ги поставува за селекција на по-
бедниците на т.н. ‘’купувачки пакет’’ и критериумите за овозможување на продавачите да
понудат производи на корисниците на Prime, според програмата за лојалност на Амазон -
Amazon Prime, доведуваат до повластен третман на продажната деловна активност на Ама-
зон или на продавачите на пазарот кои ги користат услугите за логистиката и доставата на
Амазон.
‘’Купувачкиот пакет’’ е поставен на видливо места на платформата на Амазон и овозможува
потрошувачите да можат да додадат производ од одреден продавач директно во нивната
кошница за купување. Победата на ‘’купувачкиот пакет’’ (т.е. да бидеш избран како понуда
која ќе биде во овој пакет) е од клучно значење за продавачите на пазарот бидејќи тој
пакет ја покажува понудата на еден единствен продавач за избраниот производ на пазарот
на Амазон и генерира најголемиот број на продажби.
Вториот аспект на истрагата се фокусира на можноста продавачите на пазарот ефективно
да имаат пристап до корисниците на Prime. Пристапот до овие корисници е битен за про-
давачите бидејќи нивниот број постојано расте и бидејќи тие имаат тенденција да генери-
раат најголем број на продажби на пазарот на Амазон отколку тие кои не се корисници на
Prime.
Во случај да се докаже, праксата која е предмет на истрага може да биде во спротивност
со членот 102 од Договорот за функционирање на ЕУ кој забранува злоупотреба на доми-
нантна позиција на пазарот.
Оваа истрага се однесува на Европската економска област со исклучок на Италија. Аген-
цијата за заштита на конкуренција на Италија започна со истрага во врска со сличен пред-
мет во 2019 година со особен фокус на италијанскиот пазар. ЕК тесно ќе соработува со
Агенцијата за заштита на конкуренција на Италија за време на истрагата.
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Извори: Европска Комисија, Известување за јавноста од 17.07.2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291,
Регулативата за Антитруст, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX:32003R0001,
Предмет AT.40462
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40462 
Предмети против Амазон: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseac-
tion=dsp_result&policy_area_id=1&case_title=Amazon 
Европска Комисија, Известување за јавноста од 10.11.2020, https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/en/ip_20_2077

2.4. Европска Комисија v. Газпром
Европската Комисија на 04.09.2012 ја извести јавноста дека е отворена формална постапка
за истрага со цел да испита дали е можно Газпром, рускиот производител и доставувач на
природен гас, да ја нарушува конкуренцијата на пазарот на гас во Централна и Источна
Европа, во спротивност со правилата на ЕУ за антитруст. Европската Комисија е загрижена
дека Газпром може да ја злоупотребува својата доминантна позиција на пазарот за достава
на гас во пазарите на државите членки на ЕУ од Централна и Источна Европа, спротивно
на член 102 од Договорот за функционирање на ЕУ.
ЕК истражува три сомнителни анти-конкурентски практики во Централна и Источна Европа.
Најпрво, можно е Газпром да го поделил пазарот на гас преку спречување на слободното
движење на гас низ државите членки. Второ, можно е Газпром да ја спречил диверзифи-
кацијата на набавката на гас. Финално, можно е Газпром да наложил нефер цени на него-
вите потрошувачи со врзување на цените на гас со цените на нафта. 
Доколку се утврди таквото однесување, може да преставува ограничување на конкурен-
цијата и да води кој повисоки цени и влошување на безбедноста на набавката. Таквото од-
несување во крајна линија оди на штета на потрошувачите во ЕУ. 
ЕК во септември 2011 спроведе инспекции во просториите на компаниите за гас во неколку
држави членки.
Членот 102 од Договорот за функционирање на ЕУ забранува злоупотреба на доминантна
позиција која може да влијае на трговијата помеѓу државите членки. Имплементацијата
на оваа одредба е регулирана со Регулативата за Антитруст (Регулатива на советот
1/2003).
На 24.05.2018 ЕК ја извести јавноста дека донесе одлука со која наложи низа задолжителни
обврски за Газпром кои ја адресираат загриженоста на Комисијата и кои ќе овозможат сло-
боден проток на гас по компетитивни цени на пазарите на гас на државите членки од Цент-
рална и Источна Европа, во корист на Европските потрошувачи и компании.
Комесарот Маргарет Вестагер надлежна за политиката на конкуренција изјави: ‘’Сите ком-
пании кои делуваат во Европа мора да ги почитуваат европските правилата за конкуренција
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без разлика на нивното потекло. Одлуката на ЕК ги надминува пречките создадени од
страна на Газпром кои што го попречуваа слободниот проток на гас во Централна и Источна
Европа. Повеќе од тоа - одлуката на ЕК обезбедува посебно креиран прирачник за идното
однесување на Газпром. Оваа одлука го обврзува Газпром да преземе позитивни чекори
за понатамошна интеграција на пазарите на гас во регионот и помага за да се оствари ви-
стински внатрешен пазар за енергетика во Европа. Исто така на корисниците на услуги на
Газпром од Централна и Источна Европа им овозможува ефикасен инструмент за да обез-
беди дека цената која ја плаќаат е компетитивна. Како и во сите други случаи, овој случај
не се однесува на знамето на земјата туку е за постигнување на крајни резултати кои се од
најдобар интерес на европските потрошувачи и бизниси. Случајот на завршува со оваа од-
лука на ЕК туку спроведувањето на обврските на Газпром почнува денес’’.
Газпром е доминантен набавувач на гас во бројни европски држави од Централна и Ис-
точна Европа. Во 2015, ЕК достави Изјава за приговор до Газпром која го содржеше пре-
лиминарниот став на ЕК дека компанијата ги прекршила правилата на ЕУ за антитруст со
имплементација на општа стратегија за поделба на пазарите на гас по националната гра-
ница во осум држави членки (Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Пол-
ска и Словачка). Оваа стратегија може да му овозможила на Газпром да наплаќа повисоки
цени за гас во пет од овие држави членки (Бугарија, Естонија, Латвија, Литванија и Пол-
ска).
Одлуката на ЕК става крај на ова однесување на Газпром. Одлуката наложува детален сет
на правила за Газпром кои што значително ќе го сменат начинот на кој Газпром функцио-
нира во пазарите на гас во Централна и Источна Европа:

l Отсуство на спогодбени пречки за слободен проток на гас: Газпром треба да ги отстрани
сите ограничувања врз потрошувачите за прекугранична препродажба на гас;

l Обврска за олеснување на протокот на гас до и од изолирани пазари: Газпром треба да
овозможи проток на гас до и од делови на Централна и Источна Европа кои се се’ уште
изолирани од другите држави членки како резултат на недостаток на меѓусебни по-
врзувања, имено Балтичките држави и Бугарија;

l Структурирани процеси за да се обезбедат компетитивни цени на гас: Релевантните по-
трошувачи на услугите на Газпром сега имаат ефикасни инструменти за да осигурат
дека нивната цена на гас ги отсликува нивоата на цени во компетитивните пазари на
гас на Западна Европа особено на центрите за течен гас; 

l Неискористување на доминацијата во набавката на гас: Газпром не може да делува во
врска со било која предност која се однесува на гасната инфраструктура, која што можел
да ја добие од потрошувачите со користење на пазарната позиција во набавката на гас. 

Комбинирано, овие обврски ја адресираат загриженоста на ЕК за конкуренцијата и ги по-
стигнуваат нивните целите со овозможување на слободен проток на гас во Централна и
Источна Европа по компетитивни цени. Следствено, ЕК донесе одлука овие обврски да бидат
правно обврзувачки за Газпром (согласно член 9 од ЕУ Регулативата за Антитруст, Регулатива
1/2003).
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Во случај компанијата да прекрши било која од овие обврски, ЕК може да изрече парична казна
во износ до 10% од прометот на компанијата на глобално ниво, без да треба да докаже по-
вреда на правилата за антитруст на ЕУ. 
Ефикасната конкуренција на пазарите на гас во Централна и Источна Европа не зависи
само од спроведување на правилата за конкуренција на ЕУ туку исто така од инвестициите
за диверзификација на понудата на гас, добро таргетирано европско и национално зако-
нодавство за енергетика како и нивна правила имплементација. Затоа еден од клучните
приоритети на ЕК е изградба на Европска енергетска унија.
Извори: Европска Комисија, Известување за јавноста од 04.09.2012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_937 
Регулативата за Антитруст, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX:32003R0001,
Јавен регистар за предмети на ЕК, Предмет против Газпром бр. 39816:  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816 
Европска Комисија, Известување за јавноста од 24.05.2018 https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/en/IP_18_3921 

2.5. Државна помош во Данска - Шема за компензациска во врска со откажување на  
настани поврзани со Ковид 19

Согласно член 108 пар. 3 од Договорот за формирање на ЕУ, Данска на 11.03.2020 ноти-
фицира (известува) до ЕК шемата за компензација во врска со откажување на настани по-
врзани со ковид 19. Во контекст на најновите случувања во Данска во врска со ковид-19,
на 06.03.2020 властите во Данска дадоа официјална препорака сите јавни настани со по-
веќе од 1.000 учесници како и настани за кои целни групи се одредени ковид-19 ризични
групи, како што се повозрасни лица и лица од ранливи категории, без оглед на бројот на
учесници, да бидат откажани, одложени или значително модифицирани. Целта на нотифи-
цираната шема е да се компензира за последователните загуби и дополнителни трошоци
кои ги поднесува организаторот на тие настани како резултат на откажувањата, одложува-
њето или значителната модификација на настаните кои произлегуваат од имплементација
на препораката. Согласно властите на Данска, препораката не е задолжителна по природа.
Сепак, Данска претпоставува дека ќе се имплементира и ќе биде перципирана од компа-
ниите како задолжителна мерка. Во случај компаниите да не ја почитуваат препораката,
спротивно на очекувањата, правниот акт за епидемии на Данска пропишува дека Владата
мора да нареди забрана.
Нотифицираната мерка пропишува компензација на организаторите на големи настани
планирани за периодот од 6ти до 31ви март 2020 година. Барањата за компензација мораат
да бидат поднесени не подоцна од 3 месеци после датумот на откажување на настанот. За
оваа мерка Данска има предвидено околу 12 милиони ЕУР. Корисници на нотифицираната
шема на помош се приватни правни лица организатори на настани во Данска, регистрирани
во деловниот регистар на Данска. Настаните мораат да бидат отворени за регистрација на
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јавноста (не затворен настан) и можат да бидат со или без официјална котизација за учество
или цена на билетот. 
Организаторите од јавниот сектор, вклучително и државните институции и општини не
можат да бидат корисници на шемата со исклучок на општински простории со капацитет
за повеќе од 100 учесници. Невладини организации кои имаат официјална дозвола како
национални собирачи на средства не се опфатени со оваа шема. Претпријатија со потеш-
котии не можат директно да користат од нотифицираната шема на помош.
Дозволени трошоци за компензација е загуба на приход како и дополнителни трошоци
како резултат на откажување или промена на условите за организација на настанот. Орга-
низаторот мора да поднесе доказ дека настанот бил откажан, значително изменет или од-
ложен единствено како последица на мерките за спречување на ширење на ковид-19 за
избегнување на масовни собири пропишани со препораката.
Компензација може да биде покрие до 100% од дозволените трошоци, под услов тие да не
се покриени од страна на осигурувањето на организаторот. Компензацијата не може да ре-
зултира со нето профит за организаторот.
Данските власти ја исполнија обврската согласно член 108 пар. 3 од Договорот за форми-
рање на ЕУ, за нотифицирање на мерката пред да се примени. Шемата ќе влезе во сила
само по одобрувањето од страна на ЕК. Согласно критериумите за процена дали одредена
мерка има елементи на државна помош, ЕК процени дали мерката кумулативно исполни
4 услови и заклучи дека мерката преставува државна помош во согласност со член 107
пар. 1 од Договорот за формирање на ЕУ.
Во врска со процена на компатибилноста ЕК заклучи дека пандемијата на ковид преставува
исклучителна околност која е непредвидлива, јасно се разликува од останатите обични на-
стани според карактерот и ефектите врз засегнатото претпријатие и општо на економијата
и согласно на тоа е надвор од нормалното функционирање на пазарот. Во тој контекст
ковид се смета за исклучителна околност согласно значењето на член 107 пар. 2 (b) од До-
говорот за формирање на ЕУ.
EK ја разгледа нотифицираната шема согласно член 107 пар. 2 (b) од Договорот за форми-
рање на ЕУ и нотираше дека Данска ако резултат на пандемијата на ковид-19 донесе офи-
цијална препорака со цел спречување на ширење на вирусот. Со цел да се земат предвид
економските импликации на пандемијата на ковид врз бизнисот и препораката за откажу-
вање на настани во интерес на јавното здравје, Данска ги разгледа можностите за митиги-
рање на негативните ефекти на пандемијата на ковид врз деловните субјекти во Данска.
Следствено, нотифицираната мерка е директно поврзана со пандемијата на ковид која што
се квалификува како исклучителна околност. Само корисниците кои ќе успеат да докажат
директен линк помеѓу претрпената штета од откажувањето, одложувањето или модифи-
цирањето на настанот како резултат на препораката ќе можат да бидат корисници на ше-
мата за компензација. Постои директен линк помеѓу нанесената штета и исклучителната
околност. Исто така предложената мерка е пропорционална бидејќи предвидува компен-
зација која не преминува тоа што е нужно за да се надомести штетата. Сите барања треба
да бидат придружени со релевантни докази верифицирани од надлежната институција во
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Данска за бизнис опкружување. Исто така надлежната институција може да побара извештај
од овластен сметководител за  да обезбеди дека нема надминување на компензацијата.
Следствено на тоа, властите на Данска осигурале дека компензацијата согласно шемата
нема да ја надмине штетата директно предизвикана од откажувањето, одложувањето или
модифицирањето на настанот како резултат на имплементација на препораката. 
Согласно наведеното ЕК смета дека нотифицираната шема на помош е компатибилна со
внатрешниот пазар во согласност со член 107 пар. 2 (b) од Договорот за формирање на ЕУ.
Според тоа ЕК одлучи да не вложува приговори.
Извор: Државна помош SA. 56685 (2020/N) - Данска - Шема за компензациска во врска
со откажување на настани поврзани со ковид-19
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf

2.6. Мислење на Генералниот адвокат за предметот C-337/19 P Европска Комисија v.
Белгија и Magnetrol International NV
Согласно мислењето на Генералниот адвокат Кокот, Европската Комисија со право ја смета
праксата на Белгија за прилагодување на добивката, во насока на нејзино намалување, на
претпријатијата кои се дел од мултинационални групации, за шема на државна помош.33

Пресудата на општиот суд на ЕУ треба да се стави настрана и општиот суд треба да пресуди
во врска со постапката покрената од страна на Белгија и Magnetrol International. Во пе-
риодот од 2004 година до 2014 година, даночните власти на Белгија ја прилагодиле до-
бивката, во насока на нејзино намалување, преку даночни одлуки за добивката која била
предмет на оданочување на 55 претпријатија - резиденти на Белгија, кои се дел од мулти-
национални групации. Ова се реферира како претерани изземања од данокот на добивка.
Прилагодувањата биле направени врз основа на одредбите на Законот за данок на добивка
на Белгија, согласно кои, врз основа на меѓународно прифатениот принцип на слободна
конкуренција, добивката може да биде прилагодена помеѓу две претпријатија кои припа-
ѓаат на истата групација, доколку меѓусебно договорените услови не се истите како тие
кои би биле договорени помеѓу независни претпријатија. 
Согласно Европската Комисија, не бил повторно проценет надоместокот за услуги помеѓу
две поврзани претпријатија согласно меѓународно прифатениот принцип на слободна кон-
куренција, пропишан согласно Законот за данок на добивка на Белгија, туку даночните вла-
сти на Белгија ја споредувале, независно од таквите услуги, добивката на претпријатијата
кои биде дел од прекугранична групација со претпоставениот профит на претпријатија кои
не се поврзани со прекугранична групација. Споредбата била извршена со проценка на
претпоставена просечна добивка кое би ја создало самостојно претпријатие во споредливи
околности извршувајќи споредливи дејности. Тој износ потоа се одземал од актуелната до-
бивка која била забележана од релевантните белгиски претпријатија кои биле дел од ме-
ѓународна групација на претпријатија. Разликата преставува вишок на добивка изземен од
плаќање на данок, кое можело да се обезбеди преку одлука од повисок степен. Со цел да
се дојде до таква одлука, било доволно само да се поднесе барање за таа цел и за добив-
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ката да се поврзе со новата ситуација, каква што е на пример реорганизација која води
кон реалокација на главниот претприемач во Белгија, создавање на работни места или ин-
вестирање. Белгиските власти дури и ја рекламирале можноста за добивање на даночни
изземања во однос на вишокот добивка.
ЕК со одуката34 од 11.01.2016 утврдила дека горенаведената праксата на дел од белгиските
даночни власти преставува шема на државна помош некомпатибилна со внатрешниот
пазар која исто така незаконски влегла во сила бидејќи не била нотифицирана до ЕК. ЕК на-
реди доделената помош да биде вратена од страна на корисниците (конечна листа на ко-
рисниците ќе биде направена од страна на Белгија).35

Врз основа на постапката покрената од страна на Белгија и Magnetrol International, општиот
суд на ЕУ со пресуда од 14.02.2019, ја поништи одлуката на Комисијата. Согласно судот,
наодот на ЕК за постоењето на шема на државна помош, не е точен. ЕК не ги прегледала
сите одлуки за оданочување од повисок степен, туку само примерок од одлуките. След-
ствено, согласно општиот суд, ЕК не успеала да докаже дена белгиските даночни власти
следеле систематски пристап во сите одлуки за оданочување од повисок степен. ЕК вложи
жалба до општиот суд против одлуката на општиот суд. Белгија вложи жалба со критики
кон општиот суд одбивајќи било какво задирање во сопствената даночна јурисдикција. Со-
гласно мислењето на Генералниот адвокат Кокот, се предлага Судот на правдата да ја стави
настрана пресудата на општиот суд, врз основа на тоа дека ЕК, спротивно од наодите на
општиот суд, доволно демонстрирала во својата одлука дека белгиската пракса за прила-
годување на добивката, во насока на нејзино намалување, на претпријатијата кои се дел
од мултинационални групации, ги исполнува условите за постоење на за шема на државна
помош.
Како појдовна точка, Генералниот адвокат смета дека предмет на сегашната жалба не е
прашањето дали одлуките за оданочување од повисок степен преставуваат забранета
помош, како што смета ЕК. Предмет на жалбата е прашањето дали и под кои услови ЕК
може да вложи приговор дека големиот број на таквите даночни одлуки како пакет, пре-
ставуваат шема на државна помош. Ова прашање има големо влијание врз праксата имајќи
предвид дека овој случај е пилот случај.
Во врска со првиот од трите услови за постоење на шема на државна помош, дека треба
да постои акт, општиот суд спротивно од наодите на ЕК, не ја исклучува можноста дека
конзистентна административна пракса може да преставува таков акт. Општиот суд само
изјави дека ЕК не покажала постоење на конзистентна административна пракса. Сепак,
опш тиот суд премногу тесно ги толкува правните барања за тоа што преставува доволна
демонстрација. Согласно Генералниот адвокат, ЕК може да употреби примерок за да го до-
каже постоењето на конзистентна административна пракса. Спротивно на наодите на општиот
суд, ЕК доволно демонстрирала во својата одлука дека примерокот е реп резентативен и
следствено доволен за целта за докажување на конзистентна административна пракса. До-
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полнително, општиот суд не е во право дека не се исполнети двата дополнителни услови
за постоење на шема на државна помош (имено дека не се неопходни понатамошни мерки
за имплементација и корисниците треба да се дефинирани на општ и апстрактен начин).
Генералниот адвокат Кокот предлага случајот да виде вратен на општиот суд на повторно
разгледување. Општиот суд мора се уште да процени дали даночните одлуки од повисок
степен во врска со прилагодување на добивката, во насока на нејзино намалување, нави-
стина преставуваат шема на државна помош и дали повратот на наведената помош особено
го повредува принципот на легалитет како и заштитата на легитимни очекувања. Генерал-
ниот адвокат смета дека жалбата поднесена од страна на Белгија е недозволена, врз основа
на тоа дека Белгија нема интерес во поднесување на жалбата. Ова произлегува од тоа дека
судот на правдата или ќе ја одбие жалбата на ЕК и поништувањето на одлуката на ЕК ќе
стане финална како резултат на тоа - целосно во согласност со целта на Белгија - или ќе
го врати случајот на повторно разгледување од страна на општиот суд. Судот на правдата
ќе одлучува за поднесокот на Белгија во врска со даночната јурисдикција на државите
членки во понатамошна жалба.

2.7. Мислење на Генералниот адвокат за предметот C-562/19 P Европска Комисија 
v. Полска и предметот C-596/19 P Европска Комисија v. Унгарија

Согласно мислењето на Генералниот адвокат Кокот, полскиот данок на промет како и ун-
гарскиот данок на рекламирање не се во спротивност со правилата на ЕУ за државна
помош. Правилата на ЕУ за државна помош не исклучуваат оданочување на прометот на
претпријатијата по прогресивна стапка. Следејќи ги меѓународните трендови од оваа
област, Полска и Унгарија воведоа директни оданочувања на бизнисот кои се пресметуваат
согласно прометот а не профитот на претпријатијата и се засноваат на прогресивна да-
ночна стапка. Овој вид на даноци примарно имаат влијание врз претпријатијата со висока
стапка на промет т.е. големи претпријатија. 
Полска на 06.07.2016 го донесе Законот за данок на промет кој влезе во сила на 01.09.2016.
Согласно законот, продавачите се обврзани да платат данок на нивниот месечен промет
од продажбата на стоки на потрошувачите во случај кога прометот надминува 17 милиони
полски злоти (приближно 4 МЕУР), по даночна стапка од 0.8% на прометот помеѓу 17 и 170
милиони полски злоти и даночна стапка од 1.4% за делот од прометот кој ја надминува
сумата од 170 милиони полски злоти. 
На 11.07.2014 Унгарија донесе Закон за данок на рекламирање, согласно кој радиодифузе-
рите или претпријатијата кои ги објавуваат рекламите (весници, аудиовизуелни медиуми,
рекламни паноа, итн.) се обврзани да платат данок со прогресивна стапка на годишниот
нето промет генериран од емитирањето или објавувањето на рекламите во Унгарија (по
шест даночни стапки помеѓу 0% и 50%). Овие даночни стапки последователно беа сменети
со само две даночни стапки, имено 0% за делот на сумата која е предмет на оданочување
под 100 милиони унгарски форинти (приближно 312 000 ЕУР) и 5.3% за делот на сумата
која е предмет на оданочување над тој праг. Како преодна мерка,законот пропиша дека
првата даночна година ќе се распределат загубите од претходната година.
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Европската комисија со одлуките од 04.11.2016 и 30.06.2017 ги прогласи двата даноци за
некомпатибилни со заедничкиот пазар бидејќи им доделуваат на помалите претпријатија
кои се ‘’оданочуваат по премногу ниско ниво’’, недозволива предност и следствено преста-
вуваат државна помош. 
Полска и Унгарија ги оспорија одлуките на Комисијата пред општиот суд на ЕУ. Во пресу-
дите од 16.05.2019 и 27.07.2019, општиот суд на ЕУ ги поништи двете одлуки на ЕК бидејќи
не постојат докази за постоење ниту на даночен режим ниту на било која селективна пред-
ност и следствено постоење на државна помош во корист на претпријатија со пониско ниво
на промет. 
ЕК вложи жалба против двете пресуди до Судот на Правдата. Согласно мислењето на Ге-
нералниот адвокат Кокот, се предлага Судот на Правдата да не ги уважи жалбите на ЕК и
да ги потврди пресудите на Судот на Правдата.
Генералниот адвокат се повикува на скорешната судска пракса на Судот на Правдата во
контекст на фундаменталните слободи, согласно кои прогресивниот данок може да биде
заснован на прометот, бидејќи обемот на прометот преставува критериум за диферен-
цијација кој е неутрален и второ прометот преставува релевантен индикатор на можноста
за плаќање од страна на даночниот обврзник. 
Истото мора да се примени и на правилата за државна помош. Во отсуство на релевантни
ЕУ норми кои го регулираат ова прашање, во даночна надлежност на државата членка е
да ги одреди основите за проценка и дисперзија на даночниот товар низ различните фак-
тори на производство и економски сектори. Во принцип, само исклучоците од овој авто-
матски одреден даночен систем можат да бидат проценети врз основа на правилата за
државна помош а не креирањето на самиот даночен систем. 
Не е возможно да се заклучи што е ‘’нормално оданочување’’ според правото на ЕУ. Одлу-
ката на национално законодавство на државата членка е основа за тоа што се смета за
нормално оданочување. За односниов предмет тоа е данокот на приход за продавачите
или радиодифузерите или претпријатијата кои објавуваат реклами кој е прогресивен и чија
основа за проценка е прометот. Данокот со општа примена само создава рамка, како што
е во овој случај. Данокот може да содржи елементи на државна помош само ако неговиот
дизајн е очигледно неконзистентен. Таквата неконзистентност во полскиот како и во ун-
гарскиот закон според општиот суд не постои. Данокот на приход заснован на промет како
и данокот на приход заснован на добивка имаат свои предности и недостатоци. Овие пред-
ности и недостатоци треба да се проценат не од страна на авторитет или суд туку од де-
мократски избрана законодавна власт. Даночните законодавни власти (во овој случај
законодавната власт на Полска и на Унгарија) можат да одлучат кој вид на данок според
нив е соодветен. Правилата за државна помош не пропишуваат кој данок е најсоодветно
да биде воведен согласно мислењето на ЕК. Меѓународен тренд во оваа област е воведу-
вање даноци врз основа на промет, кои се се позастапени, како што може да се види и од
предложениот данок на дигитални услуги од страна на ЕК. Овој вид на данок исто така
како основа за оданочување на претпријатијата го применува годишниот промет. Полскиот
данок на промет како и унгарскиот данок на рекламирање не се ништо поразлични во овој
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поглед од данокот на ЕУ на дигитални услуги. Дополнително, прогресивната стапка на да-
нокот не преставува сама по себе неконзистентност. Прогресивната стапка е вообичаен
инструмент во оданочување на приходот со цел да се постигне оданочување во согласност
со финансискиот капацитет. Ова се однесува за оданочување врз основа на добивка како
и за оданочување врз основа на промет. Обемниот промет нужно не води кон висока до-
бивка, но обемниот промет е предуслов за висока добивка. Затоа не е неконзистентна ди-
ференцијацијата. Употребата во рамките на првата година на данокот за рекламирање за
загубите за намените на данокот на добивка не преставува државна помош. Фактот дека
загубите постоеле претходната година е објективен критериум и претпријатијата со загуби
и претпријатијата со добивка во претходните години се различни во поглед на можноста
да поднесат дополнително оданочување кое не е поврзано со добивката. Имплементацијата
на овој преоден период не е неконзистентно. 
Извори: Мислење на Генералниот адвокат Кокот за предметот C-562/19 P Европска Ко-
мисија v. Полска и предметот C-596/19 P Европска Комисија v. Унгарија, https://curia.eu-
ropa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200132en.pdf 
Одлука на Европската Комисија бр. 2017/329, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0329&from=EN 
Одлука на Европската Комисија бр. 2018/160, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0160&from=EN 
Пресуда на општиот суд Полска v. ЕК (T-836/16 and T-624/17), Известување за јавноста
бр. 64/19, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-
05/cp190064en.pdf 
Пресуда на општиот суд Унгарија v. ЕК (T-20/17), Известување за јавноста бр. 84/19,
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190084en.pdf  
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3. Компаративен преглед на улогата на Парламентите на земјите од регионот 
во парламентарниот надзор и контрола врз политиката на заштита на 
конкуренцијата и контрола на државната помош36

Во овој дел ја претставуваме улогата на Парламентите во регионот во делот на надзор и
контрола врз политиките на заштита на конкуренцијата и контролата на државната помош
во: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија.

3.1. Албанија 
Заштита на конкуренцијата

Надлежно тело за заштита на конкуренцијата во Албанија е Управата за заштита на конку-
ренцијата на Албанија. Управата функционира во согласност со Законот за заштита на кон-
куренцијата37 на Албанија. Согласно член 18 од Законот за заштита на конкуренцијата,
Управата е јавно тело кое е независно во извршување на своите задачи. Управата се состои
од Комисија и Секретаријат. Согласно член 19 Комисијата е тело на Управата кое донесува
одлуки и е составена од пет членови. Комисијата делува како постојано колегијално тело.
Во членот 21 е пропишано дека членовите на Комисијата се назначуваат со мнозинство
гласови, во присуство на повеќе од половината од вкупниот број пратеници во Парламентот
на Албанија, за период од пет години. Парламентот назначува претседавач со Комисијата.
Компензацијата на членовите на Комисијата ја одредува Собранието. Финансирањето на
Управата е регулирано со членот 31 од законот, согласно кој Собранието одобрува годишен
буџет за финансирање на Управата и овој буџет е посебна ставка во државниот буџет. Со-
гласно член 24 од Законот за заштита на конкуренцијата, Управата е должна да поднесе
извештај до Собранието во рок од првите три месеци од последователната година. Ова е
корисна алатка за парламентарниот надзор над политиката за заштита на конкуренцијата.
Контрола на државната помош

Надлежно тело за следење и контрола на државната помош е Комисијата за државна помош
(КДП). КДП функционира во согласност со Законот за државна помош. Во согласност со
членот 16 од Законот за државна помош, КДП е оперативно независно тело во спроведу-
вањето на своите задачи. КДП е составена од пет членови, а Претседавач со Комисијата е
Министерот надлежен за економски прашања. Другите членови ги назначува Советот на
министри, на предлог на Министерот за финансии, Министерот надлежен за економски
прашања, Министерот за правда и претставник од граѓанскиот сектор. Според членот 17
од Законот, Комисијата е одговорна за подготовка на годишен извештај за државна помош
и негово поднесување до Советот на министри. Според институционалната поставеност на
надлежното тело за контрола на државната помош на Албанија, членовите на Комисијата
за државна помош ги назначува извршниот дел од владата. Исто така, Комисијата подне-
сува годишен извештај за државната помош до Советот на министри. Следствено на горе-
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наведеното, нема доволно инструменти за парламентарен надзор над политиката на конт-
рола на државната помош во Албанија.

3.2. Босна и Херцеговина
Заштита на конкуренцијата

Надлежното тело за заштита на конкуренцијата е Советот за заштита на конкуренцијата
основан на државно ниво (на ниво на Босна и Херцеговина). Советот е независно и само-
стојно тело со својство на правен субјект чии надлежности се пропишани со Законот за за-
штита на конкуренцијата.38 Врз основа на членот 20 од Законот, во состав на Советот за
заштита на конкуренцијата на БиХ има канцеларии за заштита на конкуренцијата во Фе-
дерацијата на Босна и Херцеговина и Република Српска како организациски единици над-
вор од седиштето на Советот. Советот е одговорен за спроведување на законодавството и
има донесено повеќе одлуки, заклучоци и мислења за концентрацијата, спојувањата, ре-
стриктивните договори, злоупотреба на доминантна положба. Советот е составен од шест
члена кои се назначуваат на следниот начин: 3 членови се именуваат од страна на Советот
на министри на Босна и Херцеговина, 2 члена од Владата на Федерацијата на Босна и Хер-
цеговина и 1 член од Владата на Република Српска. Советот на министри на Босна и Хер-
цеговина го назначува претседателот на СК од членовите на СК (член 22). Согласно член
25 од Законот за заштита на конкуренцијата, Советот има обврска да поднесува годишен
извештај до Советот на министри на БиХ. Според институционалната поставеност на над-
лежното тело за заштита на конкуренцијата на БиХ, членовите на Советот за заштита на
конкуренцијата се назначуваат од извршниот дел од владата и Советот поднесува годишен
извештај за Советот на министрите на БиХ. Следствено, согласнo институционалната по-
ставеност има недостаток на инструменти за парламентарен надзор над политиката на
заш тита на конкуренцијата во Босна и Херцеговина.
Контрола на државната помош

Надлежен орган за следење и контрола на државната помош е Советот за државна помош
(СДП). СДП работи во согласност со Законот за системот на државната помош во Босна и
Херцеговина. Согласно член 7 од Законот за системот на државната помош во Босна и Хер-
цеговина.,39 СДП е јавна институција која е должна да обезбеди доследна примена на за-
конот на територијата на Босна и Херцеговина. СДП се состои од осум членови (тројца
именувани од Советот на Министри на Босна и Херцеговина; двајца именувани од Владата
на Република Српска; двајца именувани од Владата на Федерацијата на Босна и Херцего-
вина и еден од Владата на Округот Брчко). Согласно член 19 од Законот, СДП е одговорен
за подготвување на годишен извештај за државна помош. СДП го поднесува годишниот из-
вештај за државна помош до Советот на министри на Босна и Херцеговина секоја година
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38) За повеќе детали види: http://bihkonk.gov.ba/sr/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%be-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b8-
%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0
%b5%d1%87.html 

39) За повеќе детали види:
http://www.szdp.gov.ba/Content/Read/13?title=Zakonosistemudr%C5%BEavnepomo%C4%87iuBiH&lang=sr 



до 30 јуни за претходната година. Во согласност со институционалната поставеност на над-
лежниот орган за следење и контрола на државната помош на Босна и Херцеговина, чле-
новите на Советот за државна помош ги именува извршната власт. СДП го поднесува
годишниот извештај за државна помош и до Советот на министри на Босна и Херцеговина.
Следствено, согласнo институционалната поставеност има недостаток на инструменти
за парламентарен надзор над политиката на контрола на државната помош во Босна и Хер-
цеговина.

3.3. Косово 40

Заштита на конкуренцијата

Надлежното тело за заштита на конкуренцијата е Управата за заштита на конкуренцијата
на Косово. Управата функционира во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата.41

Во член 24 од Законот за заштита на конкуренцијата, е пропишано дека Управата е јавна
институција, независна во вршењето на своите задачи утврдени со законот и е одговорна
за својата работа пред Собранието. Управата има статус на правен субјект. Статутот на
Управата го одобрува Собранието. Согласно член 25 од Законот, Комисијата за заштита на
конкуренцијата (КЗК) е колегијално тело кое управува со работата на Управата, составено
од пет членови од кои едниот е Претседателот на комисијата. Претседателот, заменик прет -
седателот и членовите на Управата се предложени од страна на Владата и назначени од
страна на Собранието. Членот 28 од законот пропишува обврска за КЗК да поднесе годишен
извештај за работата на Управата до Собранието, најдоцна до 31 март во годината што
следи. Ова е корисна алатка за парламентарниот надзор над политиката за заштита на
конкуренцијата.
Контрола на државната помош

Надлежен орган за следење и контрола на државната помош е Комисијата за државна
помош (КДП). КДП работи во согласност со Законот за државната помош. Согласно член 9
од Законот за државната помош42 од 2017 година, КДП е независно тело кое донесува од-
луки. КДП е составена од пет членови, независни експерти од областа на државната помош.
По спроведувањето на процесот на регрутирање врз основа на мерит, членовите на КДП
ќе бидат именувани од страна на Собранието на Косово, врз основа на предлог од Комите-
тот за избор на членови составен од претседавачот на Комитетот за надзор над јавните
финансии на Собранието на Косово, претседавачот на Комитетот за буџет и финансии на
Собранието на Косово и претседавачот на Комитетот за економски развој, инфраструктура,
трговија и индустрија на Собранието на Косово. Членовите на КДП можат да бидат разре-
шени од страна на Собранието на Косово во случаите предвидени во член 9 од Законот за
државна помош. Согласно член 21 од законот, Комисијата за државна помош има обврска
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40) Оваа одредница не е во спротивност со ставот во однос на статусот и е во согласност со Резолуцијата на
Советот за безбедност на Обединетите нации бр. 1244 и со Советодавното мислење на Меѓународниот суд
за правда во врска со објавувањето на независноста на Косово.

41) За повеќе детали види: https://ak.rks-gov.net/en/kuadri_ligjor 
42) За повеќе детали види: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/AB373100-5DE7-45A4-BE96-

CD1EF11E79AE.pdf



да поднесува до Собранието годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти септември
во тековната година за претходната година. Извештајот содржи информации за одлуките
донесени од страна на Комисијата, севкупната доделена помош како и дистрибуција на по-
мошта низ шемите на помош и индивидуални акти. Ова е корисна алатка за парламентарен
надзор над политиката на контрола на државната помош како и начинот на избор на чле-
новите на КДП.

3.4. Црна Гора
Заштита на конкуренцијата

Надлежното тело за заштита на конкуренцијата во Црна Гора е Агенцијата за заштита на
конкуренцијата (АЗК). Агенцијата функционира во согласност со Законот за заштита на кон-
куренцијата.43 Согласно член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата, Агенцијата е
формирана како независно тело со статус на правен субјект кој ги врши надлежностите
утврдени со законот. Агенцијата поднесува извештај за работата за претходната година
пред Владата и Собранието и има обврска извештајот да го објави на својата веб страница.
Согласно член 20 од законот, Агенцијата за своето работење одговара пред Владата на
Црна Гора. Органи на Агенцијата се Советот и директорот на Агенцијата. Согласно член 21,
Агенцијата ја раководи директор кој го назначува Владата. Според институционалната по-
ставеност на надлежното тело за заштита на конкуренцијата на Црна Гора, директорот на
Агенцијата за заштита на конкуренцијата го назначува извршниот дел од владата. Согласно
член 25а Агенцијата е Поднесувањето на годишниот извештај до Собранието е корисна
алатка за парламентарниот надзор над политиката за заштита на конкуренција. 
Контрола на државната помош

Надлежен орган за следење и контрола на државната помош во Црна Гора е Агенцијата за
заштита на конкуренцијата (АЗК). Контролата над државната помош се врши врз основа на
Законот за контрола на државната помош.44 Согласно член 19 од Законот за заштита на
конкуренцијата, Агенцијата е формирана како независно тело со статус на правен субјект
кој ги врши надлежностите утврдени со законот. Во рамките на нејзините надлежности
Агенцијата врши контрола на ускладеноста на државната помош со Законот за контрола
на државната помош (претходна контрола), врши контрола на ускладеноста на доделува-
њето и користењето на државната помош со Законот за контрола на државната помош (до-
полнителна контрола),  ја следи реализацијата и ефектите од доделената државна помош,
налага поврат на незаконската и неускладената државна помош, собира и обработува по-
датоци за планираната државна помош, води евиденција на државната помош, поднесува
годишен извештај за доделената државна помош на Владата и на Собранието, поднесува
годишен извештај за доделената државна помош на Европската Комисија. Поднесувањето
на годишниот извештај до Собранието е корисна алатка за парламентарниот надзор над
политиката на контрола на државната помош. 
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43) За повеќе детали види: http://www.azzk.me/1/doc/pravni%20okvir/Zakon%20o%20zastiti%20konkuren-
cije%202018%20-%20precisceni%20tekst.pdf 

44) За повеќе детали види: http://www.azzk.me/dp/doc/Pravni%20okvir/Zakon%20o%20kontroli%20drza-
vne%20pomoci%202018.pdf 



Добра практика од регионот во врска со имплементација на политиката на контрола на
државната помош е објавување на регистар на мерките на државна помош со цел поддршка
на економијата во текот на актуелната пандемија на ковид.45 Ова е корисен инструмент во
насока на зголемување на транспарентноста во доделувањето на државна помош.

3.5. Србија
Заштита на конкуренцијата
Надлежното тело за заштита на конкуренцијата во Република Србија е Комисијата за заш -
тита на конкуренцијата (КЗК). Комисијата е формирана во согласност со Законот за заштита
на конкуренцијата46 како независна и самостојна организација која врши јавни овластувања
согласно овој закон (член 20 од законот). КЗК има статус на правно лице и за својата работа
одговара пред Народното Собрание, пред кое поднесува годишен извештај за своето ра-
ботење до крајот на февруари од тековната година за претходната. Согласно член 22 од
законот органи на КЗК се Советот на Комисијата и претседател на Комисијата. Советот е
составен од претседател на Комисијата и четири членови кои ги бира и разрешува Народ-
ното Собрание на предлог на надлежната комисија за трговски прашања. Ваквата инсти-
туционална поставеност преставува корисна алатка за парламентарниот надзор над
политиката за заштита на конкуренцијата.
Контрола на државната помош

Надлежен орган за следење и контрола на државната помош во Република Србија е Коми-
сијата за контрола на државната помош (ККДП). ККДП работи во согласност со Законот за
контрола на државната помош.47 ККДП е оперативно независно владино тело кое има исти
овластувања во Република Србија какви што има ЕК во однос на државите членки во поглед
на контролата на државната помош т.е. надлежна е да одлучува за дозволеноста на држав-
ната помош. За секоја недозволена помош ККДП може да наложи поврат. Согласно член 9
од Законот за контрола на државната помош, ККДП е самостојна и независна организација
која врши јавни овластувања согласно овој закон и има статус на правно лице. Комисијата
за извршување на своите надлежности е одговорна пред Народното собрание пред кое под-
несува извештај за својата работа до март во тековната година за претходната година.
Извештајот за работа се објавува на интернет страната на Комисијата откако ќе биде
усвоен од страна на Народното собрание. Согласно член 12 од Законот за контрола на
државната помош, одлуката за избор на членовите на ККДП ја донесува Народното собра-
ние со мнозинство гласови од сите пратеници на предлог на комисијата за финансиски
прашања на Народното собрание. Ова е корисна алатка за парламентарен надзор на држав-
ната помош како и начинот на избор на членовите на ККДП.
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45) За повеќе детали види: https://dpcovid19.gov.me/ords/f?p=2402:1:::::: 
46) За повеќе детали види: http://www.kzk.org.rs/kzk/wp-content/uploads/2011/07/Zakon-o-za%C5%A1titi-

konkurencije-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdf 
47) За повеќе детали види: http://www.kkdp.gov.rs/doc/propisi/zakon_o_kontroli_drzavne_pomoci_2019.pdf



4. Заклучоци и препораки
Обврската на Комисијата за заштита на конкуренцијата за поднесување годишен извештај
за нејзината работа до Собранието на РС Македонија претставува многу корисен инстру-
мент за парламентарен надзор врз политиката за заштита на конкуренцијата и контролата
на државната помош.
Улогата на Собранието треба да биде значително зајакната преку активности за јакнење
на капацитетите на пратениците, како и на вработените во собраниските служби. Неопходно
е да се зголеми свеста кај пратениците и вработените во собраниските служби за правилата
за заштита на конкуренција како и за елементите и правилата за државна помош, нивната
правилна имплементација како и најновите случувања во овие области.
Јакнењето на капацитетите и зголемувањето на свеста е од клучно значење за да се овоз-
можат суштински коментари од страна на пратениците како и поднесување на предлози и
забелешки во насока на правилна имплементација на политиката за заштита на конкурен-
цијата и контрола на државната помош. Капацитетите на собраниските служби треба да
бидат зајакнати со цел да можат да ја подготват расправата по годишниот извештај за ра-
бота на Комисијата за заштита на конкуренцијата со добро засновани и аргументирани за-
клучоци и коментари.
Поглавјето 8 Политика на заштита на конкуренцијата е комплексно и спаѓа во групата на
‘’тешки поглавја’’ за преговори. Ова поглавје опфаќа голем број на области и задира во
битни сфери на функционирање на државата особено во насока на создавање на еднакво
поле за натпревар меѓу деловните субјекти како и контрола врз тоа како се доделуваат
јавни средства. 
Поглавјето 8 Политика на заштита на конкуренција е доста динамично и следствено треба
да се имаат предвид најновите трендови и случувања со цел РС Македонија да се усогласи
со ЕУ acquis и со праксата од оваа област. Усогласувањето е битно за да може економијата
на РС Македонија да се справи со конкурентските притисоци откако ќе стане дел од внат-
решниот пазар на Европската Унија како држава членка на Европската Унија.
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5. АНЕКС I Листа на можни прашања во врска со годишниот извештај на 
Комисијата за Заштита на конкуренцијата

1. Кои се чекорите кои КЗК ги презема за натамошно усогласување со ЕУ acquis од облас -
та на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош?

2. Дали се следат најновите случувања и потребата од усогласување од оваа област во
ЕУ?

3. Дали се следи судската пракса и најновите судски одуки и правни начела од областа на
заштитата на конкуренцијата и контрола на државната помош како еден од бит-
ните извори на правото на ЕУ?

4. Кои се планираните мерки/чекори за адресирање на забелешките на ЕК во редовниот
годишен извештај за напредок на РС Македонија?

5. Една од постојаните забелешки на ЕК во годишните извештаи се однесува на потре-
бата за проширување на портфолиото на комисијата во делот на заштитата на
конкуренцијата како и потребата за поголема транспарентност на целокупниот
процес на известување и одобрување на државната помош? 

6. Дали постојат нормативни или/и практични ограничувања за да се одговори на долго-
годишната забелешка за поголема транспарентност во заштитата на конкурен-
цијата и контролата на државната помош? Доколку да, кои се потребните чекори кои
треба да се преземат?

7. Дали КЗК ќе постапи по препораката за изготување на целосен, ажуриран и детален
регистер за државна помош, по терк на ЕУ членките и земјите кандидатки? 

8. Дали е поднесено барање за нови вработувања со цел да се адресира забелешката од не-
достатокот на човечки ресурси во стручната служба на КЗК?

9. Дали е поднесено барање за поголем буџет со цел да се подобри имплементацијата на
законодавството, спроведување на повеќе истраги во одредени сектори како и иденти-
фикација на можните шеми на државна помош кои не се нотифицирани/известени?

10. Дали се преземени мерки и предлози за професионализација на членовите на КЗК? 
11. КЗК има серија на функции кои треба да ги спроведува, некои од нив се практикуваат

во мала мера. Зајакнувањето на спроведување на економската аналитика за одделни
секторски анализи, кои се сметаат за особено ранливи на нарушувања на конкурен-
цијата имаат значителна улога. Како планира и со каков интензитет ќе се воведува
оваа пракса кај нас? 

12. Дали се планирани истраги за банкарскиот сектор, фармацевтската индустрија и
други сектори каде што има можност за договор помеѓу учесниците на пазарот за по-
делба на пазарот?

13. Економска анализа за ефективноста на политиките во делот на доделувањето на
државна помош и нејзината контрола се исто така подрачја кои треба да почнат се
спроведуваат кај нас, дали КЗК има план да ја развива оваа област?
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14. Дали предложените и одобрени мерки на државна помош се во насока на економскиот
развој на државата? И која е нивниот ефект во постигнување на планираната цел?

15. Дали може да се предложат посоодветни мерки кои се во насока на поттикнување на
истражување и развој и обука на вработените?

16. Дали КЗК во своите развојни планови, планира зајакнување на улогата на застапување
за заштитата на конкуренцијата преку зачестеност на континуирани активности
за подигнување на свеста за важноста на политиката на конкуренција (competition ad-
vocacy) и поттикнување на културата на конкуренција? 

17. Дали е побарана техничка помош од ЕУ за скрининг и понатамошно усогласување на за-
конодавството од областа на антитруст, контрола на спојувањата како и државна
помош како и јакнење на капацитетите за спроведување на законодавството?

18. Кои се преземените активности за јакнење на капацитетите на членовите на прего-
варачката група за поглавјето 08 Политика на заштита на конкуренцијата како и по-
добрување на координацијата меѓу членовите?

19. Дали КЗК има намера и какви се плановите, да постапи по забелешките на ЕУ за три
наведени случаи за кои е изразена загриженост во последниот извештај од октомври
2020 година, за шемата на помош според Законот за финансиска поддршка на инве-
стициите, поддршката на Охридскиот Аеродром, како и за Законот за стратешки ин-
вестиции на РСМ? 

Пратениците исто така можат да поднесат конкретни прашања во врска со секој поединечен
случај кој е дел од годишниот извештај за повеќе детали во врска со одлуката. Исто така
можат да бараат преглед колку од одлуките се обжалени и кој е крајниот резултат од по-
стапката. Колку одлуки се поништени пред судовите а колку се во сила.
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