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Резиме
Целта на оваа студија за јавните политики е да даде преглед на тековната состојба на политиките за
заштита на конкуренцијата и контрола на државна помош во Република Северна Македонија, преку
која ќе се идентификуваат и разгледаат клучните пречки кои што ја отежнуваат соодветната примена
на правилата за конкуренција и контрола на државната помош, но и да даде препораки за нивно унапредување. Оваа цел е составен дел на поширока општа цела - идентификување на можниот јаз со
Европските политики, а за полесно усогласување и приближување на процесот на европска интеграција за релевантното поглавје за преговорите 08 Политика на конкуренција.
Студијата се фокусира на правната и институционалната поставеност на правилата за конкуренција
како и на нивна примена, со цел да се разбере нивното место и значење во насока на создавање на
функционален систем согласно барањата и стандардите на ЕУ, при што студијата ги истакнува недостатоците и можностите. Врз основа на презентираните сознанија оваа студијата содржи заклучоци
и препораки за унапредување во оваа област насочени кон носителите на одлуки, спроведувачите
на правната рамка и политиките, како и на општата јавност.
Оваа студија ги има предвид контекстот и опкружувањето и не навлегува во детална анализа на индивидуални прашања или случаи или во квалитетот на донесените одлуки за имплементацијата на
правната рамка. Фокусот на студијата е врз потребата за јавно застапување за унапредена примена
на политиките во пракса.
Примарниот методолошки пристап во спроведување на истражувањето, во рамките на кое е подготвена оваа студија, е квалитативен додека квантитативниот метод има дополнителна функција. Методологијата на истражувањето се состоеше од прибирање на секундарни податоци главно подготвени
од надлежното тело - КЗК и преку директно прибирање на информации и мислења преку полу-структурирани интервјуа со претставници на засегнати страни. Исто така беа разгледувани и документи
кои ги подготвува/има СЕП како што се табелите за само-скрининг, презентациите за скрининг од
ЕК, претходни извештаи итн.
Во контекст на пошироката цел - приближување кон стандардите и правилата на ЕУ, значајно е да се
напомене дека политиките односно законодавната рамка во РСМ која се однесува на Поглавјето 08,
во целост се засновани врз ЕУ Политиката за конкуренција, и следствено нивната форма, модалитет
и правила вклучувајќи ја и институционалната поставеност се одраз на истата. Процесот на транспонирање на правила за конкуренција и изградба на современа законодавна рамка во оваа област започна во 2005 година во РСМ, со усвојување на Законот за заштита на конкуренцијата. Со овој закон
се укина претходниот Закон против ограничувањето на конкуренцијата и претходната Антимонополска
управа која беше орган во состав на Министерството за Економија. Во 2010 година со носи нов основен Закон за заштита на конкуренцијата како и нов Закон за контрола на државната помош. Во периодот од 2010 година направени се значајни измени со што се постигна висок степен на усогласеност
во делот на антитрустот и контрола на спојувањата, додека во законот за контрола на државна помош
не се правени измени и дополнувања.
Остануваат бројни предизвици за градење на модерен и ефикасен систем, кој ќе биде целосно усогласен со европскиот модел. Студијата идентификува бројни предизвици кои се однесуваат меѓу другото на недоволната координација помеѓу релевантните органи на државната управа, недоволната
консултација на чинителите како и стратешкиот пристап за креирање на јавните политики. Од формално - правна гледна точка, треба да се акцентира дека постоечкото законодавство се оценува позитивно во споредба со ЕУ acquis-то иако се појавуваат отворени прашања, како и потреба за
усогласување со најновите ЕУ правни акти. Забелешките и препораките на ЕК кои се однесуваат на
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законодавната рамка за заштита на конкуренцијата во изминатите години ја нагласуваат потребата
од зајакнато досие за спроведување од областа на антитрустот.. Од областа на државната помош
главна забелешка се ограничените капацитети и потреба за подобрување во поглед на јасноста и
транспарентноста на правилата за доделување на државна помош, контрола на државната помош,
нејзиниот опфат како и пред сè, транспарентноста и отеченоста на доделената државна помош.
Од друга страна пак, треба да се напомене дека КЗК, со својата правна основа на институционална
и функционална поставеност, претставува независна институција која одговара пред Собранието на
РСМ. Иако може да се забележи дека постои значителен простор и потреба за зајакнување на институционалниот капацитет на КЗК сепак институцијата е воспоставена и јасно дефинирана со утврдени
процеси, процедури и организација. Практиката сведочи за способностите на институцијата но и за
нејзините ограничувања во поглед на обемот и/или квалитетот на спроведувањето на сите нејзини
функции (контролната, аналитичката, одлучувачката, консултативната, координативната, нормативната и застапувачката). Капацитетот на КЗК согласно мислењето од институцијата е недоволен од поглед на ресурсите кои се достапни, вклучително човечките, финансиските и техничките ресурси. На
прво место, е потребата за јакнење на капацитетите за економска анализа, примена на регулаторна
политика и соработка со други тела.
КЗК демонстрира задоволителен степен на транспарентност во својата работа од областа на антитрустот, што преставува еден од основните предуслови за застапување на битноста на политиката на
конкуренцијата. Ситуацијата е различна во областа на државната помош каде транспарентноста е на
ниско ниво. Во КЗК не постои специјализирана постојана професионална трајна платформа за размена
на искуства, или пак информирање во областа на заштитата на конкуренцијата. Комисијата не подготвува програми за обука или други форми на градење на капацитети со цел подигање на културата
за конкуренција кај владините тела и кај деловната заедница.
Врз основа на утврдената состојба и предизвиците ги издвојуваме следниве препораки кои може да
се дадат за подобрување на политиките во делот на Поглавјето 08:
1. Унапредување кон интегриран и стратешки пристап за подобро разбирање за нивото на важност
на конкуренцијата: за економскиот развој, за намалувањето на корупцијата, за зголемената доверба
во институциите; како и за креирањето на јавни политики за заштита на конкуренцијата, како и за
нивна поддршка и промовирање на тие политики.
2. Воспоставање на интегриран стратешки пристап за доделување на јавни средства како државна
помош на високо ниво, при тоа согледувајќи ја оценката на планирана или доделена државната
помош во секој облик и смисла: вклучувајќи ги ефектите кои се позитивни но, и можните негативни
импликации врз конкуренцијата, слободниот пазар и пазарната економија.
3. Дополнување и целосно усогласување со ЕУ acquis-то за конкуренција и државна помош од примарното и секундарно законодавство како и другите извори на правото на ЕУ.
4. Унапредување на степенот на финансиска независност на КЗК и јакнење на капацитетите. Како
посебен буџетски корисник во Буџетот на РМ, кој го носи Собранието на РСМ, се постигнува значајно ниво на независност. Меѓутоа, треба да се разгледа унапредување на нивото на финансиска
независност на КЗК како и дополнително подобрување на професионалните капацитетот на КЗК
неопходен за создавање на услови за остварување на сложените функции кои се пропишани со
закон и кои во моментот не се применуваат или несе спроведуваат доволно или на соодветен
начин;
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5. Јакнење на капацитетот на судовите преку специјализација и јакнење на капацитети за постапување по случаите за заштита на конкуренцијата во Управниот суд.
6. Зголемување на улогата на Собранието во надзорот на работа на КЗК преку зголемување на капацитетите и познавањата за тематиката; имено, тековната законска рамка во однос на надзорот
се применува само во рамки на донесување заклучоци по однос на доставен годишен извештај.
Зголемување на улогата на Собранието за надзор над работата на КЗК преку јакнење на капацитетите на вработените во службите како и нивните познавања на соодветната проблематика како
и постоечката законска рамка. Надзорот се спроведува само преку инструментот на доставување
заклучоци во врска со доставениот на годишен извештај на КЗК.
7. Засилување на праксата/примената, особено во случаите на непочитување на принципите на конкуренцијата како и во врска со подобрување на квалитетот на одлуките, преку нивно подетално
образложување, засновано на факти утврдени со сигурност и на соодветна економски анализа.
8. Зајакнување на функцијата на економската аналитика за спроведување на секторски анализи кои
се сметаат за особено ранливи на нарушувања на конкуренцијата. Потребни се економски анализа
во областа на заштита на конкуренцијата и од областа на доделувањето на државна помош.
9. Зајакнување на нормативните и консултативните функции на КЗК како и соработката со други
институции и државни органи како: владата и министерствата, креаторите на политиките и поддржувачите на регулативата, преку силни нормативни и консултативни функции, со давање мислења за нацрт регулативи, учество во развој на политики и при подготовка на законодавството.
10. Подигање на нивото на професионална култура на дијалог: понатамошно отворање на КЗК пред
јавноста, пред сè на професионалната јавност и деловната заедница. Креирањето на механизам
за размена на мислења и искуства е од суштинско значење при разгледување на практиката на
Комисијата, потоа образложението на донесените одлуки, дискусија за процедурите како и релевантни движења на пазарот причините за усвојување на деталните одлуки, процесите, но и на релевантни појави на пазарот.
11. Зајакнување на застапувањето за заштита на конкуренција преку внимателно поставени и континуирани активности за подигнување на свеста за важноста на застапувањето на политиката на
конкуренција (competition advocacy) во насока на поттикнување на културата на конкуренција, а
со тоа и реална промена на пазарот.
12. Унапредување на транспарентноста на КЗК е потребна во повеќе насоки: како во однос на случаите кои се покренати и завршени во процесите на прекршување на принципите на слободна
конкуренција преку систематизација и поголема прегледност за широката јавност, додека за
државната помош најпрво преку креирање на регистар на одобрена и доделена помош по насоките
и најдобрите практики на државите членки на ЕУ.
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Вовед
Политиката на конкуренција ги опфаќа правилата и механизмите на институционално делување со
кои се обезбедува заштита на конкуренцијата на пазарот, односно заштита на структурата на пазарот,
преку санкционирање на картелите и злоупотреба на доминантна позиција, контрола на концентрација
на пазарот, како и правилата за ограничување и контрола на државната помош за учесниците.
Конкуренцијата, како процес на ривалство помеѓу претпријатијата, се смета за движечка сила на
функционалните пазари но, и фактор за поттикнување на продуктивноста и економскиот раст, што е
силно поткрепено со теоретски и емпириски докази.1 Истовремено, доказите укажуваат на тоа дека
земјите со пониско ниво на регулирање на пазарот овозможуваат услови на посилна конкуренција и
затоа имаат тенденција да имаат повисоки нивоа на раст на продуктивноста.2
Ефективен и ефикасно спроведен закон за конкуренција кој го заштитува процесот ќе го олесни, и ќе овозможи раст на продуктивноста и ќе помогне во порамномерна дистрибуција на богатството. Покрај доказите
дека постои општа врска помеѓу конкуренцијата и растот на продуктивноста, студиите покажуваат директни
ефекти на законот за заштита на конкуренцијата и дерегулацијата на пазарот.3 Сепак, закон за заштита на
конкуренцијата само по себе не е доволен бидејќи тој може да биде ефективен само ако правилно се
спроведува. За спроведување на законот потребни се соодветни ресурси и квалификувано тело за контрола
кое е слободно во исполнувањето на својот мандат без политичко мешање. Овој орган/институција за заштита на конкуренцијата мора да ја има и потребна моќ како и алатки за откривање на незаконски практики
и за одредување на санкции при утврдени прекршувања, да спречува спојувања што можат да доведат до
намалена конкуренција и да ја застапува слободната конкуренција (ОЕЦД 2018).
Законодавната рамка за заштита на конкуренцијата како и клучните институции за спроведување на
политиката за заштита на конкуренција и контрола на државната помош се во голема мерка поставени
во РС Македонија во 2010 година со донесување на тогаш новиот Закон за заштита на конкуренцијата
и носењето на Законот за контрола на државна помош.
Во РС Македонија, согласно одредбите на законот за заштита на конкуренцијата (ЗЗК) примарната цел
на примената на законот „обезбедување слободна конкуренција на домашниот пазар заради поттикнување на економска ефикасност и благосостојба на потрошувачите“. Истовремено, составен дел на
политиката на конкуренција е контролата на државната помош. Законот за контрола на државната
помош има за цел „воспоставување на правна основа и правила за известување, одобрување, доделување и надзор на државната помош, со цел за имплементација на принципите на пазарната економија,
обезбедување на слободна конкуренција и исполнување на обврските преземени со меѓународни договори ратификувани од Република Македонија кои содржат одредби за државна помош“.
Од правната поставеност произлегува и улогата на КЗК како независно тело кое: „ја контролира примената на одредбите и прописите донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата, да
ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна
конкуренција, да води постапки и да донесува одлуки согласно одредбите од Законот“4 односно да
врши „надзор и контрола на државната помош во Република Северна Македонија“.5
1) На пример Ahn, S. (2002), Meyer and Vickers (1997), Schmidt (1997); McKinsey Global Institute (2010b). Arnold, Nicoletti et al.
(2008), OECD (2011), Dutz et al. (2011) Gilbert (2006), OECD (2011)
2) На пример, CMA, (2015); OECD, (2014).
3) Ibid.
4) Член 28, Закон за заштита на конкуренцијата, Сл. Весник РМ бр.145/2010, ... 83/18 и описот „за нас“ на страната на КЗК на
http://kzk.gov.mk/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
5) Член 10, Закон за контрола на државна помош Сл. Весник на РМ бр. 145/2010, и описот „за нас“ на страната на КЗК на
http://kzk.gov.mk/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
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Целта на оваа студија е да се разгледа сегашната состојба на развој на јавните политики за конкуренција во РС Македонија и државна помош и да се идентификуваат клучните пречки што ја отежнуваат соодветната примена на правилата за заштита на конкуренцијата. Студијата се фокусира на
правната и институционалната поставеност на правилата за конкуренција како и на нивна примена,
за да се разбере местото и значењето во контекст на градење на функционален систем според барањата и стандардите на ЕУ за истакнување како на недостатоците така и на можностите. Врз основа
на презентираните сознанија во следниот текст, оваа студијата дава слика, заклучоци и препораки за
унапредување во оваа област, кои пак се адресирани како кон носителите на одлуки, спроведувачите
на правната рамка, но и на општата јавност.
Оваа студија го има предвид контекстот на опкружувањето и нема претензии да се впушти во истражување на индивидуални прашања и случаи или да навлегува во квалитетот на одлуките. Фокусот
на студијата е на потребата за застапување во насока на унапредување на примената на политиката
на конкуренција во пракса. Во тој контекст ЦЕА подготвува мониторинг на работата на КЗК на квартална основа за која цел ќе се подготват посебни извештаи во контекст на мерење на:6
I. Капацитетите на КЗК
II. Извршување на заштита на конкуренција од страна на КЗК
III. Извршување на контрола на државна помош од страна на КЗК
IV. Транспарентност на КЗК
Примарниот методолошки пристап во спроведеното истражување е квалитативен метод со цел да се
добие увид во клучните прашања како и за причините што произлегуваат од наодите за да се формулираат предложените препораки. Квалитативните податоци се собираа преку преглед на регулативата и на други достапни материјали, податоци и информации од страна на носителите на политики
како и спроведувачите, дополнети со спроведување на интервјуа со различни засегнати страни. Квалитативните податоци се собираа преку преглед на правните акти како и други достапни материјали,
податоци и информации од страна на носителите на политики како и спроведувачите, дополнето со
интервјуа со различни засегнати страни. Квантитативниот дел од студијата кои се користени се врз
база на достапност, и се земени примарно од годишните извештаи на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Исто така во студијата се користени извештаите од твининг проектот во СЕП за поглавје
08 како и интерните табели на СЕП за self-screening за поглавјето 08 Политика на конкуренција.

6) Мониторингот ќе се изврши врз основа на посебна изработена Матрица за мониторинг на работата на КЗК.
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1. СтРАтЕшКА И ИнСтИтУцИонАлнА ПоСтАВЕноСт
1.1. Конкуренцијата и социо-економски контекст
Конкуренцијата како и заштитата на потрошувачите играат директна и важна улога во промовирањето
на економскиот раст и намалување на сиромаштијата. Конкуренцијата ги стимулира иновациите, продуктивноста и конкурентноста, придонесувајќи за ефективно деловно опкружување, што пак создава
економски раст и вработување. Создава можности за малите и средни претпријатија, ги отстранува
бариерите што ги штитат „елитите“ и ги намалува можностите за корупција.7
Затоа, конкуренцијата ја зголемува атрактивноста на земјата како дестинација привлекувајќи и домашни и странски инвестиции. Конкуренцијата, исто така, дава придобивки за потрошувачите преку
пониски цени, подобрени услуги и поголем избор. Во оваа смисла, конкуренцијата генерира целосна
благосостојба на потрошувачите. Исто така, придонесува за создавање фер игра за деловните субјекти
кои треба да применат заеднички стандарди кои се во прилог на поддршка на конкуренцијата.
И покрај придобивките од конкуренцијата, анти-конкурентските практики се вообичаени, генерално
поради две основни причини: (1) Деловно однесување што ја ограничува конкуренцијата - ова
вклучува договарање на деловни субјекти да не се натпреваруваат (што е нелегално), преку картели,
одредување на цените и територијални поделби на пример: бизнисите може да направат и формални
групирања, како што се одбори и кооперативи кои можат да дејствуваат како картели, (2) Владини
политики кои ја оптоваруваат конкуренцијата - преку рестриктивни режими за лиценцирање за
одредени сектори и производи.
Економиите во развој се особено ранливи на анти-конкурентски практики - лошата деловна инфраструктура и сложените регулаторни правила и правила за лиценцирање/добивање дозволи може да
им го отежнат на компаниите влезот на пазарите; нивната политика, закони и регулативи честопати
не се доволно стабилни, додека на агенциите/телата за спроведување им недостасува капацитет за
ефикасно и навремено откривање и справување со таквите пракси. Прекуграничната компонента
исто така се соочува со предизвици. Компаниите и синџирите на снабдување се меѓународни, додека
законите за заштита на конкуренцијат и телата за спроведување се национални. Самите земји се обидуваат да ги решат анти-конкурентските практики на меѓународно ниво, за што пак е потребна регионална и глобална соработка за поставување и спроведување на правилата за конкуренција.
Политиката на конкуренција има за цел да го надмине ова анти-конкурентско опкружување со примена на сет на правила што гарантираат рамномерна/фер игра за сите бизниси. Успешното спроведување на политиката на конкуренција резултира во елиминација на анти-конкурентска регулација
и непотребните бариери за поголема конкуренцијата кои се наметнуваат од владините политики.
Анти-конкурентските деловни практики исто така се намалуваат и обесхрабруваат преку ефикасно
спроведување на правилата за конкуренција.

1.2. Контрола на државната помош
Државната помош е од особена важност во рамките на ЕУ како дел од политиката на конкуренција.
Правилата за државна помош ги регулираат ситуациите во кои јавниот сектор добива помош од страна
на буџетот односно јавните средства.
Државната помош се дефинира како предност во која било форма, што се доделува на селективна
основа на претпријатија/економски агенти од страна на јавните власти. Следствено, субвенциите доделени на физичките лица или општите мерки кои се отворени за сите претпријатија не претставуваат
државна помош (пр. општи мерки за оданочување или законодавство за вработување
7) Конференција за трговија и развој на ООН, Зошто конкуренцијата и заштитата на потрошувачи е важна, https://unctad.org/

9

Основна причина зошто се контролира државната помош е тоа што секое претпријатие/деловен
субјект кое добива поддршка од државата (на било кое ниво) има предност пред неговите конкуренти.
Затоа, Договор за функционирањето на ЕУ - TFEU8 (во понатамошниот текст Договорот) генерално
забранува државна помош, освен ако не е оправдана од причини за постигнување на општ економски
развој.9 Со цел да се обезбеди почитување на оваа забрана и правилата за изземање, правните акти
на ЕУ се применуваат подеднакво на целата територија на ЕУ, а Европската Комисија (ЕК) е одговорна
да обезбеди дека доделената државна помош е во согласност со правилата на ЕУ.
Согласно ЕУ acquis- то за мерката да биде државна помош,10 потребно е да ги има следните карактеристики:
Според ЕК за да биде државна помош,11 мерката треба да ги има овие карактеристики:
l

Има интервенција од страна на државата или преку државни ресурси кои можат да имаат најразлични форми (на пр. грантови, камати и даночни олеснувања, гаранции, владини удели на целата
или дел од компанијата или давање стоки и услуги по преференцијални услови, итн.);

l Интервенцијата да дава предност на примателот на селективна основа, на пример за одредени де-

ловни субјекти или индустриски сектори или на деловни субјекти лоцирани во одредени региони;
l

Да е нарушена конкуренцијата или да може да биде нарушена;

l

Да е веројатно дека интервенцијата ќе влијае на трговијата помеѓу државите-членки (за ЕУ)

И покрај општата забрана за државна помош, во некои околности интервенциите на државата се неопходни за добро функционирање и постоење на правична економија. Затоа, Договорот остава простор за голем број цели на политиката за кои државната помош може да се смета за компатибилна
односно дозволена во внатрешниот пазар согласно правилата на ЕУ.12 Потребно е редовно да се ревидира националното законодавство со цел подобрување на нивната ефикасност како и почитување
на препораките на ЕУ за државна помош која е од помал обем но е подобро насочена.. Согласно препораките на ЕК потребно е да се донесат измени на Законот за контрола на државната помош како
и на Уредбата за условите и постапката за доделување помош од мало значење (de minimis). Во контекст на усогласувањето, а врз база на наодите на Центарот за економски анализи, во 2013 и 2016
година од аспект на транспарентноста на доделена помош беше нотирано и побарано усогласување
со регулативата на ЕУ во однос на транспарентноста на доделената државна помош.13/14

8) Договор за функционирањето на ЕУ, ДФЕУ/ Treaty on the functioning of the EU, TFEU, Лисабонски договор.
9) Член 107 (3) од Лисабонксиот договор наведува дека помош доделена од земјите е во согласност со заедничкиот пазар: а)
помош за унапредување на економскиот развој на региони каде што животниот стандард е необично низок или каде што има
висока стапка на невработеност, и на регионите споменати во Помош доделена од земјите член 349, во однос на нивната структурна, економска и социјална состојба; (б) помош за извршување на значаен проект од заеднички европски интерес или за поправање на сериозни нарушувања на економијата на земја-членка; (в) помош за олеснување на развојот на одредени економски
активности или на одредени економски области, доколку таа помош не влијае негативно на трговските услови до степен што
е во спротивност со заедничкиот интерес; (г) помош за унапредување на културата и зачувување на наследството, доколку таа
помош не влијае на трговските услови и на конкуренцијата во Унијата до степен што е во спротивност со заедничкиот интерес;
(д) друга помош која може да се определи со одлука на Советот на предлог на Комисијата.
10) Европска комисија, Конкуренција, Контрола на државна помош, видено февруари 2020, достапно на https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
11) Европска комисија, Конкуренција, Контрола на државна помош, видено февруари 2020, достапно на https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
12) Европска комисија, Конкуренција, државна помош, Процедури за државна помош, достапно на: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html
13) Парламентарен надзор над политиките за конкуренција, државна помош и за привлекување странски директни инвестиции
во земјите во Западен Балкан, ЦЕА, 2013 година, М. Николов, В. Гарванлиева, К. Цуцулоска, види на: http://www.cea.org.mk/documents/6354NPCtoolkitMK-FINAL.pdf
14) Бенефити и трошоци од странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони Случај: Македонија за
периодот 2007-2014 година, В. Гарванлиева, М. Николов, et al. види на https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/04/1.Analiza-Beneﬁti-od-FDI-TIRZ-Makedonija.pdf
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1.3. Стратешка рамка: НПАА во РС Македонија за поглавје осум
Како земја кандидат која очекува отпочнување на преговорите со ЕУ, РСМ речиси во целост како и
историски своето законодавство и политика за заштита на конкуренцијата ги базира на политиките
на Европската Унија. Исто така оваа област е регулирана и пропишана со одредбите на Спогодбата
за стабилизација и асоцијација помеѓу РСМ и ЕУ.
Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) во РС Македонија е
сеопфатен среднорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојувањето на правото на ЕУ,
стратешките насоки, политиките, реформите, структурите, ресурсите и роковите кои што
треба да се реализираат со цел Република Северна Македонија да ги исполни условите за членство
во Европската Унија.
НПАА е резултат на заемната соработка на сите надлежни институции во РС Македонија во процес
координиран од страна на Секретаријатот за европски прашања (СЕП) и истата ќе послужи за формулирањето на преговарачките позиции на РС Македонија по започнувањето на преговорите за членство во Европската Унија. Оваа програма, за првпат усвоена во 2006 година, се ревидира и ажурира
годишно со активности и мерки кои произлегуваат од редовните извештаи на Европската Комисија
за напредокот на РС Македонија, како и од краткорочните и среднорочните приоритети од Партнерството за пристапување.15
НПАА е документ од стратешка важност за планирањето и следењето на потребните измени во законодавство на интегриран начин од страна на сите надлежни засегнати страни. Оваа програма од
2009 година до сега претставува единствен обемен и детален документ кој на “ролинг” основа од
три години дава преглед со годишен план и тригодишен план кој секоја година се ажурира. Според
СЕП HПAA:
l

“утврдува детален план и распоред за усогласување на националното законодавство со правото
на ЕУ (acquis communautaire) и ги определува надлежните институции и органи за негова подготовка
и спроведување;

l става посебен акцент на административните структури за спроведување на законодавството во

насока на формирање нови или реформирање на постојните институции, како и за обезбедување
на соодветен обучен кадар;
l

опфаќа средства од буџетот и од фондовите за странска поддршка потребни за спроведување на
предвидените задачи, како основа за натамошното стратегиско планирање и за планирањето на
Буџетот на Република Македонија и

l

јасно ги утврдува временските рокови за усвојување на правото на ЕУ ”.16

Последната верзија на НПАА е подготвена во јануари 2017 година за периодот од 2017 до 2019 година
и подготвена е НПАА ревизија за 2017 година но нема јавно достапни информации за ревизиите т.е.
донесување на годишни програми по 2017 година. Во последната (јавно достапна) ревизија на НПАА за
2017 година, вграден е и новиот пристап на Европската комисија, и за реализација на приоритетите.17
Причината за одложувањето на подготовката на НПАА за периодот по 2017 не е позната. Недостатокот
на документ од ваков вид ја намалува и можноста за надворешно следење на напредокот на високо
систематизиран и интегриран начин на усогласувањето на регулативата бидејќи според СЕП информациите и извештаи за напредокот редовно се доставуваат до Владата на РСМ. Било која информација
15) Партнерство за пристапување 2007 Република Македонија, достапно на: https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Partnerstvo_za_pristapuvanje_2007_so_Republika_Makedonija%2015.02.08.PDF
16) Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), ревизија 2017-2019, од јануари 2017, со сите
анекси и делови, СЕП, Влада на РС Македонија, достапно на http://www.sep.gov.mk/content/?id=13#.XkqCg2hKg2y
17) Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), ревизија 2017-2019, од јануари 2017, со сите
анекси и делови, СЕП, Влада на РС Македонија, достапно на http://www.sep.gov.mk/content/?id=13#.XkqCg2hKg2y
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која се доставува на седниците на Владата јавно достапни како материјал, ја прави тешко достапна
на систематизиран начин. Следствено, повторното активирање на процесот на редовна ревизија на
нПАА на годишна основа и негово унапредување во насока на тековно и ex-post следење, т.е известување за напредокот на потранспарентен и олеснет начин на евиденција на спроведените реформи во врска со приближување кон ЕУ би бил од корист.
Во наведениот последен извештај на НПАА од 2017 година во наративниот дел од извештајот кој се
однесува исклучиво на политиката за конкуренција се издвојуваат плановите за: соработка со Управата за финансиска полиција, потребите за обука на КЗК во постапката на прибавување на докази на
лице место. Во 2017 година било предвидено донесување на Уредба за договори од мало значење
кои значително не ја ограничуваат конкуренцијата “според член 7 став 1 од Законот за заштита на
конкуренцијата (de minimis) која ќе биде усогласена со коминикето на ЕК 2014/C 291/01 како и Уредба
за примена на член 7 став 3 од Законот за заштита на конкуренцијата за категории на договори за
трансфер на технологија, која ќе биде усогласена со Регулативата 2014/0316. Во 2018 година било
планирано да се измени Законот за заштита на конкуренцијата во насока на дополнително усогласување со правилата и практиките на ЕУ.”18 Согласно досегашните сознанија преку достапноста на измените на горе-наведените Уредби и информациите на КЗК овие измени не се реализирани (до крајот
на февруари 2020). Во делот за поглавјето 8 се нотираат наодите од извештајот за напредок на ЕК
од 2016 година каде како клучни напомени во тој извештај како и во извештаите кои следат, а кои се
достапни (за 2016, 2017, 2018, 2019 година) се нотира потребата од дополнителни напори во однос
на спроведувањето: “да го зајакне спроведувачкото досие на Комисијата за заштита на конкуренција
(КЗК); да ја зголеми транспарентноста за државната помош доделена од страна на Владата.”19
Следствено се уште останува да бидат спроведени приоритетите нагласени во НПАА за 2017 година
како што е наведени подолу во студијата. Исто така би сакале да акцентираме дека според КЗК измените кои се предвидени во НПАА 2017 (Уредби и измени на законите), повторно се предвидени да
се спроведат според НПАА 2020-2023.20

18) Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), ревизија 2017-2019, од јануари 2017, со сите
анекси и делови, СЕП, Влада на РС Македонија, достапно на http://www.sep.gov.mk/content/?id=13#.XkqCg2hKg2y
19) Извештаи на ЕК за напредокот на Македонија кон Европската Унија, за различни години 2016-2019, достапни на
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
20) Во текот на спроведување на анализата до крајот на февруари 2020 понов НААП после 2017г не е беше достапен иако се
споменува постоење и на НААП 2020-2023
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Преглед: Краткорочни и среднорочни приоритети за законодавство и имплементација на заштита
на конкуренција, извадок од последна НААП од 2017 година
Краткорочни приоритети
Законодавна рамка
l Нова Уредба за

договори од мало
значење кои
значително не ја
ограничуваат конкуренцијата според член 7 став 1
од Законот за заштита на конкуренцијата (de
minimis) која ќе
биде усогласена
со Соопштението
на ЕК 2014/C
291/01.
l Нова Уредба за

примена на член
7 став 3 од Законот за заштита на
конкуренцијата за
категории на договори за трансфер на
технологија, која
ќе биде усогласена со Регулативата 2014/316.

Имплементација и спроведување

Краткорочни приоритети
Законодавна рамка

l Во насока на јакнење на адми- Во 2018 година пла-

нирано е да се донесе
нистративниот капацитет на
КЗК за спроведување на Зако- Закон за изменување
и дополнување на Занот за заштита на конкуренконот за заштита на
цијата, ќе се реализираат
конкуренцијата во наTAIEX обуки, национални
обуки и обуки во организација сока на доусогласување со правилата и
на РКЦ-ОЕЦД/ГВХ.
практиките на ЕУ (изl Во 2017 и 2018 година, плани- мена и дополнување
рано е да се реализираат нови на член 8 за дефинивработувања во КЗК и набавка ција на договор од
на ИТ опрема и мебел помало значење, измена
требни за реализација на
и дополнување на
предвидените тековни актив- член 64 став 5 точка
ности.
1, вметнување на одl КЗК ќе продолжи да остварува редби со кои ќе се
регулира и прецизира
блиска соработка со останапостапката за прибатите регулаторни тела во
вување докази на
земјата, а особено со Регулалице
место (dawn
торната комисија за енергеraid)
и
други измени и
тика, Агенција за електронски
дополнувања).
комуникации, Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Бирото за
јавни набавки, Агенцијата за
регулирање на железничкиот
сектор и Министерството за
внатрешни работи, во согласност со потпишаните меморандуми за соработка, како и
соработка во рамки на Мрежата за конкуренција при
Енергетската заедница.

Имплементација и спроведување

Административните капацитети
на КЗК континуирано ќе се јакнат со нови вработувања и TAIEX
обуки за вработените во стручната служба на КЗК. Воедно, се
планира воведување на позиција Главен економист во КЗК со
цел вршење на економски анализи и прибирање економски
докази и податоци во случаите
на забранети договори и картели, како и злоупотреба на доминантна позиција.
Ќе се реализираат активности за
подигнување на свеста на владините институции и деловниот
сектор преку издавање на брошури, организирање на конференции и јавни дебати за
прашања од областа на антитруст и концентрации, доколку
се обезбеди буџет за истите.
Исто така, планирано е зајакнување на капацитетот на судството да одлучува за сложените
предмети во областа на заштитата на конкуренцијата, преку
организирање на јавни дебати и
конференции, со помош од
странски експерти од областа на
европското конкурентско законодавство.
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Преглед: Краткорочни и среднорочни приоритети за законодавство и имплементација на државна
помош, последна НААП од 2017 година
Краткорочни приоритети
Законодавна рамка

Имплементација и спроведување

l Во 2017 година ќе l Во 2017 година ќе се реали-

се спроведе анализа за евентуална измена на
Законот за контрола на државната помош и на
Уредбата за
помош од мало
значење со учество на сите заинтересирани
страни (даватели
и приматели на
државна помош).
Истата ќе има за
цел утврдување
на евентуален нов
праг на помош од
мало значење во
земјата.

зира напредна обука со студиска посета на вработените
во стручната служба на КЗК.
Се планира реализација на
нови вработувања во КЗК и
набавка на ИТ опрема и мебел
потребни за реализација на
предвидените тековни активности.

Краткорочни приоритети
Законодавна рамка

Имплементација и спроведување

l До крајот на 2019 го-

дина ќе се донесат измени и дополнувања
на постоечките уредби
и тоа: на Уредбата за
начинот и постапката
за поднесување на известување за доделување на државната
помош, на Уредбата за
условите и постапката
за доделување на регионална помош, на
Уредбата за условите
и постапката за доделување на хоризонтална помош и на
Уредбата за утврдување на условите и
постапката за доделување на помош за
спас и реструктуирање
на претпријатија со
потешкотии заради
усогласување со соодветните правилата
и практики на ЕУ.21

Извадок: Поглавје 8, НААП, 2017

Недостатокот на стратешка рамка и интегриран пристап остава простор за креирање на нееднакви
услови за сите економски агенти на пазарот, или пак создавање на препреки за влез на пазарот на
нови ученици, дисторзии на пазарот, политичко влијание врз регулација на пазарите преку алокација
на средства и други интервенции кои аспекти пак се штетни за унапредување на конкуренцијата како
клучна форма за поголема ефикасност и слободен пазар - функционална пазарна економија.

1.4. Поделба на улогата и одговорностите - институционална рамка
Политиката за конкуренцијата вклучувајќи ја и државната помош опфаќа активности и мерки во надлежност на голем број на институции, од кои Владата има особено значајно место, како носител на
одговорноста за креирање на политиките на заштита на конкуренцијата. Комисијата за заштита на
конкуренцијата е клучна институција за примена на правилата за заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош. Надлежните судови, како и други релевантни институции и тела со различен степен на овластувања и одговорности како и засегнатост за овие прашања исто така имаат
своја улога и одговорност.
21) Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), ревизија 2017-2019, од јануари 2017, со сите
анекси и делови, СЕП, Влада на РС Македонија, достапно на http://www.sep.gov.mk/content/?id=13#.XkqCg2hKg2y
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1.4.1. Влада, министерства и владини тела
Владата на РСМ е носител на извршна власт и е одговорна за формулирање и управување со политиките во државата според Уставот, Закон за Владата член 4: “Bo рамките на правата и должностите
утврдени 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 извршување на законите и
други прописи на Собранието, го следи нивното извршување и врши други работи утврдени со закон”.22
Министерства и други тела на извршната власт учествуваат во креирањето на владината политика
со подготовка на нацрт-закони, други прописи и општи акти за Владата и предлагаат развојни стратегии.23 На ниво на Владата или министерствата иако има значаен број на стратешки документи поврзани со целта и улогата на конкуренцијата, нејзината заштита и примена како и стратешки
документи планови и политики кои се поддржани со интервенции во вид на државна помош т.е. не
постои еден сеопфатен документ кој се однесува конкретно и исклучиво на стратешките планови и
приоритети за дадената политика за заштита на конкуренцијата ниту за контрола на државната помош,
генерално или по сектори.
Секретаријатот за европски прашања (СЕП) е основан како посебна стручна служба на Владата чија
мисија е да се 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. СЕП е стручна служба на Владата на РС Македонија раководена од членот на Владата задолжен
за европски прашања кој ги има правата и должностите 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.
Во контекст на поглавјето 08 Политика на конкуренција, СЕП е дел од Поткомитетот за внатрешен
пазар и конкуренција, и е главната контакт точка на комуникација во врска со усогласувањето и за
оваа поглавје со ЕК наспроти надлежните институции кои ја подготвуваат и ја спроведуваат регулативата. Исто така СЕП е во постојана комуникација со КЗК за степенот на постигнување на предвидените активности за усогласување во НПАА каде носител на таа работна група (3.08) е КЗК, се до
2019 година со креирање на новите работни групи каде носител за ова поглавје е Министерство за
Економија.
Според СЕП постојат интерни процедури и процес на редовно следење на усогласеност и степенот
на спроведување на планираните активности и за нацрт планот на НПАА за 2019-2021 (кој не е усвоен
од Влада) но извештаите не се јавно достапни. Според надлежните министерства24 иако НПАА како
стратешки и интегриран документ не е усвоен во последните години, сепак министерствата доставиле
и доставуваат планови за НПАА и во изминатиот период и се во постојана 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 при евентуално отпочнување на процесот.
Улогата на работните групи вклучува: планирање на активностите и определување на предлог-приоритети 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; следат и редовно го ажурираат делот од НПАА кој се однесува на поглавјето
за кое се надлежни; проценка на потребните ресурси (човечки, материјални, технички и др.) за гра22) Член 4, и член 8 од Закон за Владата Сл. Весник на РМ (59/00, 26/01, ...98/19) достапно на: https://bit.ly/394Z5Gi
23) Закон за организација и работа на органите на државната управа Сл. Весник на РМ (58/2000, ...96/19) достапно на:
https://bit.ly/2GODvKj
24) Министерство за Економија, 10.2.2020
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дење на капацитетите за спроведување на законодавството; поднесуваат извештаи за спроведувањето
на соодветните поглавја од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија
до Работниот комитет за европска интеграција и до Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија; даваат препораки за предлозите на законите и на
подзаконските 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.25
Во однос на поглавје 8, во Годишниот план на Владата за 2019 година, се наведува план за подготовка
на Предлог уредба за примена на член 7 став 3 од Законот за заштита на конкуренцијата за категории
на договори за трансфер на технологија, во согласност со иницијативата која произлегува од Националната програма за усвојување на правото на ЕУ 2019 - 2021 (НПАА) и Планот 18,26 при што предлагачи се Министерство за Економија заедно со КЗК.27 Меѓутоа нПАА за дадениот период не е
достапна, а дополнително во Планот 18 не се наведуваат стратешки приоритети за реформи од
областа на заштита на конкуренцијата.
Следствено, а базирано и на т.н. портфолио за примена на законите кои се предмет на овие политики
укажуваат дека, недостатокот на РСМ е во помала мера во однос на усогласување на законодавството,
а повеќе во примената на законодавството т.е фактичката имплементација на политиката за заштита
на конкуренцијата и контрола на државната помош како и нискиот степен на транспарентност.28
Во однос на надлежностите за заштита на конкуренцијата (ЗК) и контрола на државната помош (КДП),
според законот за ЗК, Комисијата (КЗК) преку нејзината стручна служба подготвува предлози на подзаконските акти утврдени со одредбите на законите (ЗЗК) и Законот за државната помош (Член 29
ЗЗК, став 2 точка 2); додека на нивен предлог Уредбите кои ја регулираат оваа тематика ги усвојува
Владата на РСМ. 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 КДП. Владата29 го разгледува Годишниот извештај за работата на КЗК и утврдува мислење, односно дава забелешки во врска со Извештајот доколку има.30

1.4.2. Комисија за заштита на конкуренцијата
КЗК е формирана во 2005 година како орган одговорен пред Собранието на РМ, на кое му поднесува
годишен извештај до 31 март следната година. Работата на Комисијата е финансирана од буџетот на
РМ.31 Комисијата за заштита на конкуренцијата е одговорна за спроведување на Законот за заштита
на конкуренцијата и Законот за контрола на државна помош. Основни надлежности на Комисијата за
заштита на конкуренцијата се: контрола на примената на одредбите и прописите донесени врз основа
25) 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, на Влада на РСМ, 9/7/2019,
седница 143
26) План 18, Влада на РМ, усвоен на 30.10.2018 година, последен пат видено на 28.1.2020, достапно на:
http://www.sep.gov.mk/data/ﬁle/Dokumenti/Plan.18.MKD.pdf
27) Програма за работа на Владата на РС Македонија за 2019 година, достапно на: https://vlada.mk/sites/default/ﬁles/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf стр 202, Предлог уредба за примена на член 7 став 3 од Законот за заштита
на конкуренцијата за категории на договори за трансфер на технологија
28) Повторно наведуваме укажувањата и потребата за отворање на податоците за доделена државна помош, како барање од
граѓанскиот сектор евидентирани и во ЦЕА анализа https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/04/1.-Analiza-Beneﬁti-odFDI-TIRZ-Makedonija.pdf, но и во дискусиите за отворено владино партнерство
29) Записник на седница на Влада 131ва, за Годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2018
година, достапно на: https://vlada.mk/sednica/131
30) Материјали од седница на Собрание од Комисија за економски прашања за Годишен извештај за работата на Комисијата за
заштита на конкуренцијата за 2018, достапно на: https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=95d92828-72d946be-aafc-28f114b9221c
31) Закон за заштита на конкуренцијата, Сл. Весник на РМ (145/2010,...83/18)
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на Законот за заштита на конкуренцијата,следење и анализа на состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, водење на постапки и донесување на одлуки
согласно одредбите од Законот.
Комисијата е самостоен државен орган со својство на правно лице, независна во своето работење и
во донесувањето на одлуките во рамките на надлежностите определени со Законот. 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 повторно именување.32 Претседателот на
КЗК и двајца членови се професионално ангажирани во работењето. Вкупниот број вработени лица
(според извештајот за 2018 година) е 27 и тоа Претседател на КЗК, двајца членови на Комисијата и
24 извршители во стручната служба, од кои лимитиран дел работат на спроведување на ЗЗК, а уште
помалку на Законот за контрола на државната помош).
КЗК според законите им повеќе надлежности и функции:
1) Контролна/надзорна - да врши контрола на активностите на територија на РСМ, а се однесуваат
на примена на одредби и прописи во областа на конкуренцијата, и државната 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 слободна 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 доделувањето 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 конкуренцијата 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 подрачја 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 постапката 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 капацитетите и информирање на сите чинители за заштита на конкуренцијата.
основните забелешки во годишните извештаи за напредокот на РСМ од страна на Европската Комисија, изминатите години се речиси исклучиво во однос на недостатокот на досие на спроведување
во делот на конкуренцијата и недостаток на капацитети, односно недостаток на транспарентност
во однос на доделувањето на државна помош.
32) Закон за заштита на конкуренцијата, Сл. Весник на РМ (145/2010,...83/18)
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Од друга страна пак годишните извештаите на КЗК подолг период укажуваат на недостатокот на човечки ресурси со кои би се адресирала препораката за создавање на кредибилно досие за спроведување . Во врска со државната помош и нејзината транспарентност КЗК се повикуваат на
ограничувачките фактори во поглед на објавување на доверливи податоци. Повикувањето на доверливост на податоците е врз основ на член 30 од ЗКДП кој се повикува на член 57 од ЗЗК.
За прв пат по долгогодишни укажувања во извештајот за работата на КЗК за 2018 година се наведува
доделената државна помош на странски инвеститори даватели и се обезбедува преглед - листа на
приматели на државна помош. Во претходните извештаите прегледот беше кумулативен по даден
основ без да се наведат давателите и примателите. Сепак ваквите информации се сè уште неусогласени и далеку од потребата за детален преглед на доделената помош по различни основи и во различни структури.
Обврската за транспарентност согласно ЗКДП33 наведува дека решенијата ка КЗКЗ се објавуваат со
Службен весник, додека решенијата, пресудите, и решенијата на судот се објавуваат на страната на
КЗК. Согласно ЗЗК34 со Службен весник се објавуваат решенијата на Комисијата 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 известувањата за концентрациите. Во наредниот период
извештаите за мониторинг на ЦЕА ќе дадат подетални информации за овие објавувања.
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.35

1.4.3. Собрание на РС Македонија
Освен решенијата, пресудите и другите информации кои (треба да) се објавуваат од страна на КЗК
како форма на информирање на засегнатите страни, јавноста и медиумите, една од должностите на
КЗК е навремено информирање на Собранието за резултатите од работата на КЗК. Според член 26
од ЗЗК „Комисијата за заштита на конкуренцијата за својата работа одговара пред Собранието
на Република Македонија и најдоцна до 31 март до Собранието на Република Македонија поднесува
годишен извештај за својата работа“.
КЗК обезбедува поддршка за Собранието за исполнувањето на одговорностите преку давање на мислења за закони како и мислења по други прашања од областа на политиката на конкуренција, заштита
на конкуренцијата и контрола на државната помош. Соработка помеѓу КЗК и Собранието се одвива
согласно Законот за ЗК:
l

Собранието ги именува и разрешува претседателот и членовите на Комисијата за заштита на
конкуренцијата

l

КЗК поднесува годишен извештај за својата работа до Собранието на разгледување до 31ви март
за претходната година,36 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 конкуренцијата дава стручни
мислења за прашањата од областа на конкурентската политика, заштита на конкуренцијата на
пазарот и доделувањето на државната помош.

33) Член 28 и 29, Закон за контрола на државна помош, Сл. Весник на РМ (145/2010)
34) Член 67, Закон за заштита на конкуренцијата, Сл. Весник на РМ (145/2010,...83/18)
35) Според КЗК се подготвуваат стратешки среднорочни планови, поднесено е барање за доставување на истото, до моментот на
затворање на извештајот истиот не е достапен, 20/03/2020.
36) Извештајот на КЗК за 2017 година се разгледувал од Собрание на пленарна седница 58 од 29.08.2018, продолжение на
30.8.2019, по заклучокот на Комисија за економски прашања се гласа, https://bit.ly/2OomDhF
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Собранието на пленарна сесија го разгледува Годишниот извештај, Мислењето на Владата и Извештајот на Комисијата за економски прашања, a свое обраќање има претседателот на КЗК кој го елаборираа извештајот. По завршен претрес по Годишниот извештај, предлогот на Заклучокот содржан во
извештајот на Комисијата за економски прашања, како матично работно тело се става на гласање по
што Собранието го усвојува предложениот заклучок. Како што беше потврдено од страна на КЗК друг
вид на соработка или обврска на КЗК кон Собранието освен доставувањето на годишниот извештај
не постои.

1.4.4. Комисијата за економски прашања
Комисијата за економски прашања (КЕП) на редовните комисиски расправи, еднаш годишно, го разгледува годишниот извештај, откако Извештајот ќе биде доставен од страна на КЗК. По расправата
се гласа за предлог дали Собранието да го усвои заклучокот со кој Комисијата предлага на Собранието
усвојување на заклучоци во врска со извештајот. КЕП како материјал ги има и Мислењето на Владата
по истиот. По комисиската расправа, годишниот извештај се поставува на агендата на собраниска
седница на која се врши претрес и Собранието го разгледува, дискутира и се гласа за усвојување на
заклучокот од Комисијата за економски прашања.37
Пример, Заклучок од 2018, по Извештајот на КЕП од на 33та седница од 15ти Мај 2019 за извештај од
2018 година, подготвен од КЕП и доставен до Претседател на Собрание.
Заклучок
1. Собранието на Република Северна Македонија го разгледа Годишниот извештај за работата на Комисијата за
заштита на конкуренцијата за 2018 година.
2. Овој заклучок заедно со извештајот на Комисијата за економски прашања на Собранието на Република Северна Македонија да се достави до Владата на Република Северна Македонија, Министерството за еконимија и Комисијата
за заштита на конкуренцијата.

Според записниците на Собранието на РС Македонија, има дискусии во вид на прашања од страна
на членовите од Комисијата за економски прашања, каде се бараат одредени објаснувања по кои се
донесуваат заклучоци и по истите, се даваат на пленарна сесија на која исто така се поставуваат прашања и се усвојуваат предлог заклучокот за усвојување од КЕП.
Според достапните информации на Собраните на РСМ и разговорот со службите на КЕП, во изминатите години немало случај по кој освен за излагање на годишниот извештај би се дискутирало длабински по работата на надлежностите на КЗК. Иако се доставуваат навреме извештаите до Собрание
и Влада, извештајот на КЗК често се разгледува значително подоцна (од два па до шест месеци), по
ставање на дневен ред на Комисијата за ЕП.
За споредба на сликата која следи презентирани се надзорните елементи на извештаите од Државниот
завод за ревизија (ДЗР) и елементите во извештаите на КЗК,во согласност со различните законски
одредби и надлежности. Разликите се и во мислењето на Владата но и на заклучоците од Комисијата
за финансирање и буџет (КФБ)38 каде освен годишниот извештај за работа на ДЗР се разгледува и
извештајот за извршени ревизии и заклучоците од парламентарната комисија со кои се предлагаат
заклучоци на Собранието кои навлегуваат во суштината на извештајот т.е. се дава оценка на работата
како и препораки од областа на работењето.

37) Материјали од седница на Собрание од Комисија за економски прашања за Годишен извештај за работата на Комисијата за
заштита на конкуренцијата за 2018, достапно на: https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=95d92828-72d946be-aafc-28f114b9221c;
38) Материјали од седница на Собрание од Комисија за финансирање и буџет за Годишен извештај за работата на ДЗР за 2018,
достапно на: https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=ebbbb660-8247-4f9b-a2e1-a601472c54b3
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Слика: Компаративен пристап за надзорот на собранието во врска со заклучоците кои ги донесува за
годишните извештаи на КЗК и ДЗР
КЗК

ДЗР

Поднесува Годишен Извештај до Собрание на

Изготвува ГИ за извршените ревизии и за

РСМ

работата на ДЗР и го доставува на
разгледување до Собрание на РСМ

Комисија за Економски прашања - КЕП

Комисија за финансирање и буџет - КФБ

Материјал:

Материјал:

- Мислење од Влада, дека нема/има забелешки

- Мислење од Влада со навлегување во мате-

по текст, и

ријата на работењето,

- ГИ за работата на КЗК

- ГИ за работата,
- Извештај од спроведени ревизии,
- Ревизорски извештај, итн.

1. Воведно образложение

1. Воведно образложение

2. Расправа

2. Расправа

Усвојува или Не усвојува заклучоци

Усвојува или Не усвојува заклучоци

Заклучоците се:

Заклучоците се:

/Го разгледа ГИ/

/Го разгледа ГИ/
/Усвојува/не Усвојува заклучоци/
/Дава оценка, препораки и слично во листа на
заклучоци/

/Предлага на Собрание да усвои заклучокот/

/Предлага на Собрание да ги усвои заклучоците/

Извор: Видување на авторите согласно законските одредби и праксата од записниците од седниците на Владата и
Собранието

1.4.5. Правосудство
Прекршочните постапки ги иницира КЗК односно Комисијата по прекршоци (КОП). За прекршоците
определени во законот за ЗК, прекршочна постапка пред Комисијата за заштита на конкуренцијата
води како и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по прекршок (КОП). Комисијата
за одлучување по прекршок е составена од Претседателот и двајцата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита
на конкуренцијата. Комисијата за одлучување по прекршок работи и одлучува на седница, со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Член на Комисијата за одлучување по прекршок не може
да биде воздржан од гласање. Комисијата за одлучување по прекршок при водењето на прекршочната
постапка соодветно ги применува одредбите од Законот за општа управна постапка, освен ако со Законот за прекршоци39 и со законот за заштита на конкуренцијата не е поинаку определено.
Комисијата за одлучување по прекршок ја отпочнува прекршочната постапка со заклучок, против кој
не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. Откако Комисијата за одлучување
по прекршок (КОП) во целост ќе ја утврди фактичката состојба од значење за правилно одлучување,
донесува: решение со кое утврдува дека лицето против кое е иницирана постапката сторило прекршок
39) Закон за прекршоците Сл. Весник на РС Македонија 96/2019 година
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предвиден со одредбите од законот и изрекува соодветна прекршочна санкција или решение со кое
утврдува дека лицето против кое е поведена постапката не сторило прекршок предвиден со одредбите
од овој закон.
Решенијата на Комисијата за одлучување по прекршок се конечни. Против таквите решенија може
да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.
Судската контрола на актите на КЗК се остваруваат во управна постапка односно спор. Во постапката
се испитува законитоста на одлуката по тужба од страна на лицето кое смета дека одредено право
или интерес му е повреден со дадениот акт. Надлежност за одлучување по управните спорови има
Управниот Суд на РСМ.
Управните постапки ги води претседателот и четворицата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Одлуките во управните постапки и одлуките кои се однесуваат на тековното работење
на Комисијата за заштита на конкуренцијата ги донесуваат Претседателот и четворицата членови на
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница, со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
Законот за прекршоците ( во член 23, став 5) ја утврдува висината на глобата за прекршоци од областа
на конкуренцијата (меѓу другите области), според кој за правни лица може да се пропише глоба во
процентуален износ, но најмногу до 10% од приходот на правното лице остварен во претходната фискална година.
Спречувањето, ограничувањето или нарушувањето на конкуренција е нормирано и во Кривичен законик каде во член 283 се наведува: „Одговорно лице во правно лице кое ќе склучи договор или ќе
учествува во склучување на договор, одлука или договорена практика, забранети со закон, кои имаат
за цел спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, па поради тоа правното лице
ќе се здобие со имотна корист од големи размери или ќе предизвика штета од големи размери, ќе се
казни со затвор од една до десет години“.

1.4.6. Други институции и тела
Деловните асоцијации вклучувајќи ги сите форми на здружување како комори, кластери, професионални и секторски здруженија се форми на организирање на деловниот сектор на РС Македонија и
делуваат во насока на застапување за унапредување за деловното опкружување.
Во таа насока, здруженијата и коморите на деловните субјекти во било која гранкова или секторска
организација се примарниот канал на комуникација во услови кога е потребно јакнење на знаењето
и познавањето на темата и регулативата, свесноста за потребата за зајакната конкуренција како и за
преземање на активности за јавно застапување во областа на конкуренцијата (competition advocacy)
што претставува знајна компонента на работата на тело како Комисијата за заштита на конкуренцијата.
Бирото за јавни набавки е важна институција која соработува / треба да соработува со КЗК во делот
на заштита на конкуренцијата при доделување на договори за јавни набавки (за заштита од bid rigging). Бирото за јавни набавки по потреба бара мислење од КЗК за прашања од нивната надлежност.40
Дополнително во 2014 година БЈН со КЗК подготвиле Водич за откривање на незаконски договарања
незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки.41 Бирото за јавни
набавки може да придонесе кон заштитата на конкуренцијата со размена на информации и техники
за откривање картели при јавни набавки во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата.
40) Мислење на КЗК објавено на БЈМ, http://www.bjn.gov.mk/novosti/mislenje-kzk/
41) Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки, КЗК, БЈН, 2014, достапно на http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/Vodic-za-zastita-na-konkurencijata-za-web.pdf
42) Закон за јавни набавки, член 26, Сл Весник на РСМ 24/19, достапно на http://www.bjn.gov.mk/category/zakon-za-avni-nabavki/
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БЈН треба да ги анализира годишните извештаи по жалби и да подготви /предлага неопходни измени
во Законот за јавни набавки за зајакнување на аспект на конкуренцијата. Согласно Законот за јавни
набавки, секторските дејности директно изложени на конкуренцијата, договорниот орган кој смета
дека предметната дејност е директно изложена на конкуренција на пазарот, може да поднесе барање
до КЗК за утврдување директна изложеност на конкуренцијата во смисла на закон за ЈН.42 Според
претставници на БЈН постои можност и потреба за поголема соработка помеѓу двете институции, посебно во насока на спречување на договарање на постапките за доделување на договори за јавни
набавки (bid rigging).
Државен завод за ревизија како врховна ревизорска институција надлежна за вршење на државната
ревизија во случаите кога ќе забележи постоење на препреки при доделување на договори во случаи
кои ја нарушуваат конкуренцијата потребно е да соработува со КЗК и да ја информира. Имајќи предвид дека РС Македонија е земја - кандидат за членство во ЕУ и работи на усогласување со ЕУ acquisто и практиката на ЕУ посебно е да се зајакне соработката помеѓу КЗК и ДЗР особено во насока на
изготвување на ex post оценки на ефектите на државната помош43 каде може да се најдат синергии
со ревизиите на успешност на ДЗР. Дополнително, наодите од овие ревизии можат да откријат елементи на ризик кои би придонеле за внесување на некои субјекти во годишните програми за ревизија
на ДЗР. Според ДЗР во минатото не постои интензивна соработка со КЗК но постојат можности и
форми за унапредување во иднина.
Други соработки кои ги остварува КЗК, според нивните извештаи главно со остваруваат со регулаторите тела за енергетика и за телекомуникации и медиуми, додека со другите институции и министерства се остварува по иницијатива на институциите или на иницијатива на КЗК.

1.4.7. Граѓански сектор
На ниво на граѓански сектор, а во контекст на предметот на оваа истражување треба да се наведат
помал број на организации (тинк танк) кои располагаат со одреден капацитет кои имаат активности
во овој домен. Иако, интересот, капацитетите и активностите во овој дел се значително помали споредено со други теми од процесот на започнување на преговори со ЕУ. Ова можеби се должи на фактот дека поглавјето 08 е едно од “потешките“ поглавја кои последни се финализираат во преговорите,
па оттука можеби и намалениот интерес за следење на овие области. Во контекст на вклученоста на
граѓанскиот сектор во промените кои се потребни кон приближување кон ЕУ, во очекување на воспоставување на преговарачки групи каде и сите чинители вклучително и граѓанскиот сектор ќе биде
претставен како платформа за негово учество. Меѓу другото, Центарот за економски анализи уште
во 2015 година укажа на потребата за воведување на транспарентност во државната помош.44 Дополнително, ЦЕА во соработка со ВФД во 2015 година изготви и прирачник за Собранието на РСМ45
за надзор над политиките за заштита на конкуренција, и контрола државна помош а поврзани со привлекување на странски директни инвестиции во земјите од Западен Балкан.

42) Закон за јавни набавки, член 26, Сл Весник на РСМ 24/19, достапно на http://www.bjn.gov.mk/category/zakon-za-avni-nabavki/
43) Ex post assessment of the impact of state aid on competition, ﬁnal report, Oxera, European Commission, 2017
44) Повеќе види во: Бенефити и трошоци од странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони Случај:
Македонија за периодот 2007-2014 година
45) Повеќе види во: Парламентарен надзор над политиките за конкуренција, државна помош и привлекување странски директни
инвестиции во земјите од Западен Балкан
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2. ПРЕДИЗВИцИ Во ПРоцЕСот нА КРЕИРАњЕ нА ПолИтИКИтЕ
И ноРМАтИВнАтА РАМКА
2.1. Процес на креирање на политики
Процесот на дефинирање и спроведување на политика за заштита на конкуренцијата вклучувајќи ја и
државната помош како дел од истата, треба да се следи во поширока институционална рамка за дефинирање на јавни политики и подготовка на секторски прописи. Затоа, неопходно е да се земе предвид
состојбата во циклусот на планирање, формулирање и координација на јавните политики на ниво на
Влада. Планирањето на политиките, а посебно во оваа област е релативно неразвиена функција, која
се гради врз основа на активности и иницијативи на линиските министерство и врз основа на приоритети
на ниво на Влада. Постојните инструменти за планирање преку Стратешките приоритети на Владата,46
програмата на за работа на Владата на РСМ,47 Годишните програми на Владата, Националната програма
за усогласување со законодавство на Европската унија -НПАА), инструменти за финансиско планирање
во согласност со буџетскиот систем често не се соодветно поврзани. Формулацијата на политиките е
главно апсорбиран од процесот на законодавна иницијатива на ресорните министерства и имајќи го
тоа во предвид може да се заклучи дека последица е недоволно развиена политика на заштита на конкуренцијата. Имено во 2018 година (според извештајот на КЗК) дадени се мислења само за два закони
по однос на прашања од конкуренцијата и 23 мислења на правни акти од даватели на државна помош.
Во дадената 2018 година без да се прави преглед на донесените закони вклучително и измени во апсолутен број изнесува 248 закони.48 Сепак според мислењето на КЗК интензитетот на барање на мислења
за одредени закони/законски измени од страна на органите е на задоволително ниво.

2.2. Предизвици кои произлегуваат од правната рамка
Во Македонија преземени се повеќегодишни напори за усогласување со ЕУ acquis-то за поглавјето
08 Политика на конкуренција. Нивото на усогласување на националното 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 правилата; создавање на кредибилно досие за спроведување
(credible track record) како и доследна 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 конкуренција и државна помош константно се унапредува на
ниво на ЕУ, произлегува и потребата од постојано усогласување на домашното законодавство во оваа
област, пред сè кај секундарната и терцијарната регулатива. Оттука предизвик е неопходното транспонирање на “новите” правни акти како и оцена на влијанието на нивната примена врз македонската
економија. Капацитетите на севкупната преговарачка група за поглавјето 08 исто така неопходно да
се зајакнат со цел за нивна подготовка за претстојните преговори за членство во ЕУ.

2.2.1. Тековна состојба на национално законодавство за заштита на
конкуренцијата (антитруст и контрола на спојувањата)
Република Северна Македонија има сеопфатен Закон за заштита на конкуренцијата49 кој содржи
норми за антитруст и контрола на концентрации базирани врз правилата на ЕУ. Врз основа на законот
донесени се следните подзаконски акти:
46) Програма на Влада, Стратешки приоритети, Програма за работа на Владата на РСМ 2017-2020, достапно на
https://vlada.mk/strateshki-prioriteti?ln=mk
47) Програма за работа на Владата на РСМ 2017-2020, достапно на https://vlada.mk/sites/default/ﬁles/programa/2017-2020/programa_na_vladata_2020.pdf
48) Се намалува бројот на закони донесени во скратена постапка, Правдико онлајн портал, достапно на
https://www.pravdiko.mk/se-namaluva-brojot-na-zakoni-doneseni-vo-skratena-postapka/
49) Службен весник на РМ бр. 145/2010, 136/2011, 41/2014, 53/2016, 83/2018
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1. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за дистрибуција и сервисирање 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 усогласување 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 намалување на глобата
(Службен весник на РМ бр. 41/2012);
4. Уредба за групно изземање на одредени видови на вертикални договори (Службен весник 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 Договорот за функционирањето на
Европската унија во врска со категориите на вертикални договори и договорената практика (Текст
со важност за ЕЕП), CELEX бр. 32010R0330;
5. Уредба за формата и содржината на известувањето за концентрација и потребната документација
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 значење50
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 Европската 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 категории 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-то.
50) Службен весник на РМ бр. 44/2012);
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2.2.2. Тековна состојба на национално законодавство за државна помош во сила
Во врска со регулирањето на државната помош, Република Северна Македонија има Закон за контрола на државната помош.51 Врз основа на законот донесени се следните подзаконски акти:
1. Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција
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 Регулативата (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 Регулативата (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 прогласуваат 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 весник 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.

2.2.3. Препораки од Европската Унија во Извештаите за напредок за поглавјето 08
Република Северна Македонија има соодветен степен на усогласеност со ЕУ acquis -то за поглавјето 08 Политика на конкуренција. Индикатор за степенот на усогласеност се многубројните годишни извештаи за напредок од Европската Комисија во кои оценките се дека за ова поглавје државата е умерено подготвена.
Согласно најновиот Извештајот за напредокот на ЕК за 2019 година,52 Република Северна Македонија
е умерено подготвена во областа на политиката на конкуренција. Неопходни се значителни напори
за спроведувањето на законодавството во оваа област.
Во натамошниот период, Република Северна Македонија треба особено да се посвети на:
l

подобрување на досието за спроведување на Комисијата за заштита на конкуренцијата (КЗК)
вклучително и најпроблематичните случаи;

l

зголемување на транспарентност за државната помош доделена од страна на Владата;

l

обезбедување на независност и јакнење на капацитетите на КЗК.

52) North Macedonia 2019 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU Enlargement Policy {COM(2019) 260 ﬁnal}, pg. 64-65.
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Законодавната рамка од областа на антитрустот и контрола на спојувањата е генерално усогласена
со членовите 101 (ограничувачки договори) и 102 (злоупотреба на доминантна позиција) од Договорот
за функционирање на Европската Унија и со кореспондентните одредби од ССА. Постоечките норми
пропишуваат ex ante контрола на спојувањата, согласно принципите на ЕУ Регулативата за спојувања.
Одредени подзаконски акти допрва треба да се усогласат со ЕУ acquis-то. Во деловите од оваа анализа
кои следат презентиран е преглед на ЕУ акти со кои е усогласено (целосно или делумно) националното
законодавство; актите со кои треба да се усогласи националното законодавство како и преглед на
актите за кои во моментот не е потребно транспонирање.
Во поглед на институционалната рамка, КЗК е надлежна за имплементирање на Законот за заштита
на конкуренцијата и подзаконските акти. Формално гледано, КЗК е оперативно независно тело кое е
надлежно да донесува одлуки за спроведување од областа на антитрустот и контрола на спојувањата.
КЗК има Претседател и четири члена кои се именувани од страна на Собранието на РМ. Сегашниот
состав на КЗК е именуван во Октомври 2018 година со мандат од пет години. Застојот во именувањето
на новите членови предизвика застој во постапувањето по случаите. КЗК не е соодветно кадровски
екипирана и нивото на експертиза треба да се подобри низ обуки. Буџетот алоциран за КЗК не е доволен за извршување на задачите и варира низ годините, што предизвикува загриженост за независноста на институцијата и создава проблеми во поглед на задржување на кадарот. Техничката опрема
е застарена. КЗК постапува по жалби, нотификации или врз основа на своја сопствена иницијатива.
КЗК може да издаде барање за доставување информации, да спроведе ненајавени инспекции на лице
место како и да спроведе истражувања на одредени сектори. Во случај на повреда на правните норми
за конкуренција, КЗК може да изрече санкции и да предложи правни лекови. Постои политика за ослободување или намалување на глобата за свиркачи во случај на картели, но досега оваа политика
никогаш не била применета. КЗК може да одобрува спојувања, со или без услови, или може да ги забрани. КЗК исто така поднесува мислења за нацрт законски акти кои можат влијаат врз конкуренцијата. Против одлуките на КЗК може да се поднесе жалба пред Управниот суд.
Во врска со спроведувањето на законодавството, бројот на одлуки за спојувања бележи зголемување
од 50 одлуки во 2017 година на 61 одлука во 2018 година. Од друга страна бројот на одлуки за картели
и злоупотреба на доминантна позиција бележи намалување од 7 во 2017 година на 5 во 2018 година.
Се уште не се усвоени насоките за дефинирање на нивото на санкции. КЗК мора да ја зајакне политиката на спроведување со зголемување на бројот на истраги на лице место и со унапредување на
примена на политиката за ослободување или намалување на глобата за свиркачи во случај на картели.
Исто така КЗК треба да продолжи да ја применува можноста за изрекување санкции, доколку се исполнети условите за тоа и на транспарентен начин. ЕК исто така изразува загриженост во врска со
недостатокот на независност и капацитетот на судовите да постапуваат по антитруст случаите. КЗК
се консултира за нацрт - законски акти кои имаат влијание врз конкуренцијата.
Законодавната рамка за државна помош е генерално усогласена со членовите 107 и 108 од Договорот
за функционирање на Европската Унија и со кореспондентните одредби од ССА. Потребно е да се донесат измени на Законот за контрола на државната помош (Службен весник на РМ бр. 145/2010,
136/2011, 41/2014, 53/2016, 83/2018) како и на Уредбата за условите и постапката за доделување помош
од мало значење (de minimis) (Службен весник на РМ бр. 141/2011). Имплементацијата на правните акти
за одредени форми на помош и специфичните сектори треба да се усогласи со acquis-то. Пописот на
мерките на државна помош и мапата на регионална помош не се ажурирани и не се транспарентни. Во
деловите од оваа анализа кои следат презентиран е преглед на ЕУ акти со кои е усогласено (целосно
или делумно) националното законодавство; актите со кои треба да се усогласи националното законодавство како и преглед на актите за кои во моментот не е потребно транспонирање.
Во поглед на институционалната рамка, КЗК е надлежна за имплементирање на Законот за контрола
на државната помош. Давателите на државна помош се обврзани да ја известат КЗК за нивните планови за доделување нова помош или за измена на постоечката државна помош, со цел КЗК да може
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да ја процени компатибилноста на плановите со правилата за државна помош. Во случаите кога мерката на државна помош не е нотифицирана/известена, КЗК има овластување да спроведе истрага по
службен должност (ex-oﬃcio), и може да наложи поврат. Сепак, административниот капацитет на КЗК
за спроведување на контрола на државната помош како и за спроведување на законодавството за
државна помош останува недоволен со само тројца вработени, опрема која не е современа како и
буџетски ограничувања. Во текот на изминатата година донесени се повеќе одлуки од областа на
спроведувањето на законодавството за државна помош. Државната помош која е нотифицираната и
одобрена преставува 0.2% од БДП за 2018 година. Во врска со поединечни случаи, Министерството
за транспорт и врски воспостави шема за државна помош за воздушен транспорт од 2012 година до
2014 година; од 2015 година до 2018 година и од 2018 година до 2021 година за поддршка на една
воздухопловна компанија. Усогласеноста на овие шеми за државна помош со принципот на оператор
во пазарната економија, насоките за воздухопловството како и одредбите од ССА треба да биде потврдена. Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на РМ бр. 83/2018,
98/2019, 124/2019) беше усвоен во Јуни 2018 година со цел да се обезбеди владина поддршка на
приватниот сектор. Сепак, оваа шема не е во согласност со acquis-то за државна помош. Во иднина,
имплементацијата на правилата за државна помош треба да биде мониторирана од страна на КЗК во
големите проекти за соработка со трети земји. Потребно е да воспостават заштитни мерки со цел да
се обезбеди дека мерките на државна помош не се производ на судир на интереси.

2.2.4. Усогласеност на националното законодавство со ЕУ acquis-to од областа
на антитруст
2.2.4.1. ЕУ acquis од областа на антитрустот со кое националното
законодавство е целосно усогласено
Целта на ЕУ acquis - то од областа на антитрустот е да обезбеди непречена конкуренција во рамките
на внатрешниот пазар на ЕУ. Претпријатијата треба да делуваат независно. Конкурентскиот притисок
од другите претпријатија треба да игра одлучна улога во нивното делување.
Правилата за конкуренција на ЕУ ги забрануваат договорите помеѓу две или повеќе претпријатија
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 конкуренција 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 примената 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 писмена форма, итн.). Институциите
мораат да ги имаат овие овластувања со цел да ги спречат и прекинат практиките кои ја нарушуваат
конкуренцијата, вклучително и правото да изречат санкција која ќе биде доволна застрашувачка.
Од областа на антитрустот целосно се транспонирани следните извори на правото на ЕУ во домашното
законодавство:
Примарни извори на правото
Article 101 TFEU; Article 102 TFEU Членовите 101 и 102 од Договорот за функционирање на Европската
Унија - транспонирани во Законот за заштита на конкуренцијата
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Процедурални норми
52006XC1208(04) Известување од Комисијата за имунитет од казни и намалување на казни во случаите на картели - транспонирано во Законот за заштита на конкуренцијата и Уредбата за поблиските
услови за ослободување или намалување на глобата и постапката под која Комисијата за одлучување
по прекршок одлучува за ослободување или намалување на глобата
52006XC0901(01) Насоки за методот на одредување на казни изречени согласно член 23(2)(a) од регулативата бр. 1/2003 - транспониран во Законот за заштита на конкуренцијата (ЗЗК) и Водичот за
методот за одредување на глоби изречени согласно ЗЗК
Материјални норми
i) општи известувања
31997Y1209(01) Известување од Комисијата за дефинирање на релевантниот пазар за целите на правото на конкуренција на Европската заедница - транспонирано во Законот за заштита на конкуренцијата и Упатство за дефиниција на релевантниот пазар согласно ЗЗК (донесено во Мај 2011 година)
52001XC1222(03) Известување од Комисијата за договори до мало значење кои значително не ја нарушуваат конкуренцијата значително согласно член 81 (1) од Договорот за воспоставување на Европската Заедница (de minimis) - транспонирано во Законот за заштита на конкуренцијата и Уредбата
за поблиските услови за договори до мало значење
52004XC0427(07) Известување од Комисијата: Насоки за примена на членот 81(3) од Договорот транспонирано во Насоките за примена на членот 7 (3) од Законот за заштита на конкуренцијата
(усвоено во Март 2012 година)
ii) Вертикални договори
32010R0330 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 330/2010 од 20.04.2010 за примена на членот 101(3)
од Договорот за функционирање на Европската Унија за категории на вертикални договори и договорени практики - транспонирана во Уредбата за групно изземање на одредени видови на вертикални
договори
32010R0461 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 461/2010 од 27.05.2010 за примена на членот 101(3)
од Договорот за функционирање на Европската Унија за категории на вертикални договори договорени практики во секторот на моторни возила - транспонирана во Уредба за групно изземање на одредени видови договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила
iii) Договори за хоризонтална соработка
32010R1217 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1217/2010 од 14.12.2010 за примена на членот 101(3)
од Договорот за функционирање на Европската Унија за одредени категории на договори за истражување и развој - транспонирана во Уредбата за поблиските услови за групно изземање на одредени
видови договори за истражување и развој
32010R1218 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1218/2010 од 14.12.2010 за примена на членот 101(3)
од Договорот за функционирање на Европската Унија за одредени категории на договори за специјализација - транспонирана во Уредбата за поблиските услови за групно изземање на одредени
видови на хоризонтални договори за специјализација
iv) Правила специфични за одреден сектор
осигурување
32010R0267 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 267/2010 од 24.03.2010 за примена на членот 101(3)
од Договорот за функционирање на Европската Унија за одредени категории на договори, одлуки и
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договорена практика во осигурителниот сектор (Текст со важност за ЕЕО) - транспонирана во Уредбата
за групно изземање на одредени видови на договори за осигурување
31991R1534 Регулатива на Советот бр. 1534/1991 од 31.05.1991 за примена на членот 85 (3) од Договорот за одредени категории на договори, одлуки и договорена практика во осигурителниот сектор
- транспонирана во Законот за заштита на конкуренцијата како и Уредбата за групно изземање на
одредени видови на договори за осигурување

2.2.4.2. ЕУ acquis од областа на антитрустот со кое националното
законодавство е делумно усогласено
Од областа на антитрустот делумно се транспонирани следните извори на правото на ЕУ во домашното
законодавство:
Процедурални норми
32003R0001 Регулатива на Советот за имплементација на правилата за конкуренција пропишани со
членовите 81 и 82 од Договорот - транспонирана во Законот за заштита на конкуренцијата. Регулативата е делумно транспонирана - одредени одредби на пр. периодичните плаќања на глоби (член
24) како и соработката со националните институции за конкуренција од другите ЕУ држави членки
(поглавје V од Регулативата) не се транспонирани. Поглавјето V ќе биде применливо после пристапувањето на РМ во ЕУ.
Материјални норми
i) општи известувања
52014XC0830(01) Коминике од Комисијата - Известување за договори до мало значење кои значително
не ја нарушуваат конкуренцијата согласно членот 101(1) од Договорот за функционирање на Европската Унија (Известување за de minimis) - транспонирано во Законот за заштита на конкуренцијата и
Уредбата за поблиските услови за договори до мало значење
ii) Договори за трансфер на технологија
32014R0316 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 316/2014 од 21.03.2014 за примена на членот 101(3) од
Договорот за функционирање на Европската Унија за категории на договори за трансфер на технологија (текст со релевантност за европската економска област)- транспонирана во Уредбата за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на договори за трансфер на технологија,
за лиценца или за know-how. КЗК ќе ја анализира оваа регулатива и ќе процени дали треба да се измени постоечката законска рамка за да може да се транспонира.
iii) Правила специфични за одреден сектор
транспорт
32009R0487 Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 487/2009 од 25.05.2009 за примена на членот 81(3) од
Договорот за одредени категории на договори и договорени практики во секторот на воздухопловството - транспонирана во Законот за заштита на конкуренцијата

2.2.4.3. ЕУ acquis од областа на антитрустот со кое националното
законодавство не е усогласено
Од областа на антитрустот следните извори на правото на ЕУ не се транспонирани во домашното законодавство:
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Процедурални норми
32004R0773 Регулатива на Комисијата која се однесува на постапувањата на Комисијата согласно
членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ - за транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка
помош за анализа на актот
52004XC0427(04) Известување од Комисијата за постапување по жалбите од Комисијата според членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ - за транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка
помош за анализа на актот
52008XC0702(01) Известување од Комисијата за спроведување на постапката за спогодување со цел
усвојување на одлука согласно членовите 7 и 23 од Регулативата на Советот бр. 1/2003 за случаите на
картели - за транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка помош за анализа на актот
Материјални норми
i) општи известувања
52011XC1020(02) Известување од Комисијата за најдобрите практики во спроведување на постапката
во врска со членовите 101 и 102 од TFEU - за транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка помош за анализа на актот
52001XC1222(03) Известување од Комисијата за спогодби од помало значење кои не ја ограничуваат
конкуренцијата значително според член 101(1) од TFEU (De Minimis)
52004XC0427(06) Известување од Комисијата: Упатство за концептот на ефектите врз трговијата содржан во членовите 81 и 82 од Договорот - за транспонирање на овој акт потребни се експерти и
техничка помош за анализа на актот
52004XC0427(05) Известување од Комисијата за неформалните насоки во врска со новите прашања
кои се однесуваат на членовите 81 и 82 од Договорот кои се појавуваат во индивидуални случаи - за
транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка помош за анализа на актот
ii) Вертикални договори
52010SC0411 Насоки за вертикални ограничувања - се планира да се транспонира во домашното законодавство
iii) Договори за хоризонтална соработка
52011XC0114(04) Насоки за примената на членот 101 од Договорот за функционирање на Европската
Унија - се планира да се транспонира во домашното законодавство
iv) Договори за трансфер на технологија
52004XC0427(01) Насоки за примената на членот 81 од Договорот за ЕЗ врз договорите за трансфер
на технологија
v) Правила специфични за одреден сектор
осигурување
52010XC0330(02) Коминике од Комисијата за примената на членот 101 (3) од Договорот за функционирање на Европската Унија на одредени категории на договори, одлуки и договорена практика во
осигурителниот сектор
транспорт
32009R0169 Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 169/2009 од 26.02.2009 за примена на правилата за
конкуренција врз патниот, железничкиот и транспорт по внатрешните води - за транспонирање на
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овој акт потребни се експерти и техничка помош за анализа на актот, овој акт е во надлежност на
Министерството за транспорт и врски и КЗК
32009R0246 Регулатива на Советот за примена на членот 81(3) од Договорот на одредени категории
на договори, одлуки и договорени практики помеѓу линеарните компании за превоз (конзорциуми),
(кодифицирана верзија) - овој акт е во надлежност на Министерството за транспорт и врски и КЗК
32009R0906 Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 906/2009 од 28.09.2009 за примена на членот 81(3)
од Договорот на одредени категории на договори, одлуки и договорени практики помеѓу линеарните
компании за превоз (конзорциуми) - за транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка
помош за анализа на актот, овој акт е во надлежност на Министерството за транспорт и врски и КЗК
http://aei.pitt.edu/4671/1/4671.pdf Коминике од Комисијата: Појаснување на препораките на Комисијата за примена на правилата на конкуренција на новите проекти за транспортна инфраструктура
- за транспонирање на овој акт потребни се експерти и техничка помош за анализа на актот, овој акт
е во надлежност на Министерството за транспорт и врски и КЗК.

2.2.5. Усогласеност на националното законодавство со ЕУ acquis-to од областа
на контрола на спојувањата
2.2.5.1. ЕУ acquis од областа на контрола на спојувањата со кое националното
законодавство е целосно усогласено
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 дозволено да се спојат доколку
тоа значително ја нарушува ефективната конкуренција, во заедничкиот 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 толкувањето на регулативата за спојувања.
Од областа на контрола на спојувања од ЕУ acquis-то во домашното законодавство целосно се транспонирани следните извори на право:
Рамковни правни акти
32004R0139 Регулатива на Советот за контрола на концентрации помеѓу претпријатија- транспонирана во Законот за заштита на конкуренцијата
Известувања и насоки
52004XC0205(02) Насоки за проценка на хоризонталните спојувања под Регулативата на Советот (ЕЗ)
бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија - транспонирани во Насоките за
проценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
(усвоени во 2007 година)
52008XC1018(03) Насоките за проценка на не-хоризонталните спојувања под Регулативата на Советот
(ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија - транспонирани во Насоките
за проценка на вертикалните и конглометарни концентрации (усвоени во 2008 година)
52008XC1022(01) Известување од Комисијата за правните лекови прифатливи во рамките на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија како и
Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 802/2004 - транспонирани во Насоките за правните лекови кои
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се однесуваат на концентрации прифатливи во рамките на Законот за заштита на конкуренцијата
(усвоени во 2009 година)
52005XC0305(02) Известување од Комисијата за ограничувањата кои директно се однесуваат и се
нужни за концентрациите - транспонирани во Насоките за ограничувањата кои директно се однесуваат
и се нужни за концентрациите (усвоени во 2009 година)

2.2.5.2. ЕУ acquis од областа на контрола на спојувањата со кое националното
законодавство е делумно усогласено
Од областа на контрола на спојувањата делумно се транспонирани следните извори на правото на
ЕУ во домашното законодавство:
Правила за имплементација
32004R0802 Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 802/2004 од 07.04.2004 година со која се имплементира Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија
- транспонирана во Уредбата за формата и содржината на известувањето за концентрација и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето
Известувања и насоки
52008XC0416(8) Консолидирано јурисдикционо известување на Комисијата во врска со Регулативата
на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија - транспонирана
во Насоките за концептот на концентрација (усвоени во Март 2010 година). Овие насоки се целосно
хармонизирани со делот Б од известувањето на Комисијата
52013XC1214(02) Известување на Комисијата за поедноставена процедура при постапувањето со одредени концентрациите во рамките на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија - транспонирани во Насоките за поедноставена процедура при
постапувањето со одредени концентрациите (усвоени во Јуни 2012 година)

2.2.6.

Усогласеност на националното законодавство со ЕУ acquis-to од областа
на државната помош

2.2.6.1. ЕУ acquis од областа на државната помош со кое националното
законодавство е целосно усогласено
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. Acquis-то 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.
Задача на националното тело за мониторинг на државна помош во периодот пред пристапувањето
кон ЕУ е да ја процени и контролира компатибилноста на државната помош со критериумите кои
произлегуваат од релевантното ЕУ acquis. Националното тело за мониторинг 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 постоечки и нова помош. Телото исто треба да ги исполни
обврските во поглед на известување и обезбедување на неопходни информации на Европската Комисија.
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Од областа на државната помош целосно се транспонирани следните извори на правото на ЕУ во домашното законодавство:
Примарни извори на правото
Article 107 TFEU и Article 108 TFEU (Членовите 107 и 108) од Договорот за функционирање на Европската Унија - транспонирани во Законот за контрола на државната помош
Политика на поврат
52007XC1115(01) Известување на Комисијата ‘’Кон ефикасна имплементација на одлуките на Комисија
со кои им се наложува на државите членки да извршат поврат на незаконски доделената и некомпатибилна државна помош’’
Хоризонтални правила
i) Помош за обуки
52009XC0811(01) Коминике од Комисијата - Критериуми за анализа на компатибилноста на случаите
на државна помош кои се предмет на индивидуални нотификации - транспонирани во Уредбата за
условите и постапката за доделување на хоризонтална помош
ii) Помош за работници со попреченост
52009XC0811(02) Коминике од Комисијата - Критериуми за анализа на компатибилноста на државната
помош за вработување на работници со попреченост кои се предмет на индивидуални нотификации
- транспонирани во Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош
Услуги од општ економски интерес
Article 106 TFEU Членот 106 од Договорот за функционирање на Европската Унија - Претпријатија со
ексклузивни или посебни права и услуги од општ економски интерес - транспониран во Уредбата за
условите и постапката за доделување на хоризонтална помош
52012XC0111(02) Коминике од Комисијата за примена на ЕУ правилата за државна помош на компензациите доделени за вршење на услуги од општ економски интерес - транспонирано во Уредбата за
условите и постапката за доделување на хоризонтална помош
32012D0021 Одлука на Комисијата за примената на членот 106(2) од Договорот за функционирање
на Европската Унија на државната помош која во облик на компензација за јавна служба е доделена
на одредени претпријатија на кои им е доверено извршувањето услуги од општ економски интерес транспонирана во Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош

2.2.6.2. ЕУ acquis од областа на државната помош со кое националното
законодавство е делумно усогласено
Од областа на државната помош делумно се транспонирани следните извори на правото на ЕУ во
домашното законодавство:
Процедурални норми
31999R0659 Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 659/1999 од 22.03.1999 за утврдување на деталните правила
за примена на членот 108 од Договорот за функционирање на Европската Унија како и измените на оваа
регулатива - транспонирани во Уредба за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош како и
со Законот за контрола на државната помош. Регулативата и нејзините измени/амандмани се делумно
транспонирани бидејќи дел од одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и
Република Македонија ќе ги транспонира со пристапувањето во ЕУ. Одредени одредби не се транспони33

рани во законодавството за државна помош во рамките на Законот за контрола на државната помош и
се под надлежност на КЗК - овие одредби треба да се транспонираат во домашното законодавство.
32004R0794 Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 794/2004 од 21.04.2004 за спроведување на Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 659/1999 од 22.03.1999 за утврдување на деталните правила за примена на
членот 93 од Договорот за основање на Европската заедница (ЕЗ) - транспонирани во Уредба за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош. Регулативата е делумно транспонирана
бидејќи дел од одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе ги транспонира со пристапувањето во ЕУ. Одредени одредби не се транспонирани во законодавството за државна помош во рамките на Законот за контрола на државната помош и се под
надлежност на КЗК - овие одредби треба да се транспонираат во домашното законодавство.
Регионална помош
52013XC0723(3) Насоки за регионална државна помош за периодот 2014-2020
Хоризонтални правила
i) Помош за истражување и развој и за иновации
52014XC0627(01) Коминике од Комисијата - Рамка за државната помош за истражување и развој и за
иновации - делумно усогласено, дел од одредбите се транспонирани во Уредба за начинот и постапката
за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор
на постојната државна помош. Ќе биде потребно понатамошно усогласување со новото законодавство.
Домашното законодавство е усогласено со 32008R0800: Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 800/2008 од
06.08.2008 која декларира одредени категории на помош како компатибилни со заедничкиот пазар
при примената на членовите 87 и 88 од Договорот (Регулатива за генерални блок изземања)
ii) Помош за заштита на животната средина
52014XC0628(01) Коминике од Комисијата - Насоки за државна помош за заштита на животната средина и енергетика 2014-2020 - Потребно е понатамошно усогласување со новото законодавство.
52012XC0605(01) Коминике од Комисијата - Насоки за одредени мерки на државна помош во контекст
на трговската шема за дозволената стапка на емисија на greenhouse gas по 2012 година - Потребно
е понатамошно усогласување со новото законодавство.
iii) Помош во случај на ризичен капитал
52014XC0122(04) Коминике од Комисијата - Насоки за државна помош за промовирање на инвестиции во
ризични финансиски инструменти - Домашното законодавство е делумно усогласено со 32008R0800: Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 800/2008 од 06.08.2008 која декларира одредени категории на помош како
компатибилни со заедничкиот пазар при примената на членовите 87 и 88 од Договорот (Регулатива за генерални блок изземања). Дел од одредбите се транспонирани во Уредбата за условите и постапката за
доделување на хоризонтална помош. Потребно е понатамошно усогласување со новото законодавство.
iv) Помош за спас и реконструкција на претпријатијата
52014XC0731(01) Коминике од Комисијата - Насоки за државна помош за спас и реконструкција на не-финансиски претпријатија во потешкотии - Потребно е понатамошно усогласување со новото законодавство.
v) транспорт и инфраструктура
Воздухопловен транспорт
52014XC0404(01) Насоки за државна помош на аеродроми и воздухопловни компании - Потребно е
понатамошно усогласување со новото законодавство.
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Регулатива за генерални групни изземања, de minimis помош и дефиниција на мали и средни
претпријатија
32014R0651 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 651/2014 од 17.06.2014 за декларирање на одредени
категории на помош компатибилни со внатрешниот пазар при примена на членовите 107 и 108 од
Договорот - транспонирана во Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош
како и Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош. Потребно е понатамошно усогласување на домашното законодавство со ЕУ acquis-то.
32013R1407 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1407/2013 од 18.12.2013 за примена на членовите 87 и
88 од Договорот за Европската заедница на de minimis помошта - Потребно е понатамошно усогласување на домашното законодавство со ЕУ acquis-то.
Услуги од општ економски интерес
52012XC0111(03) Коминике од Комисијата - ЕУ рамка за државна помош во форма на компензација
за јавна служба - транспонирано во Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална
помош. Потребно е натамошно усогласување на домашното законодавство со ЕУ acquis-то.

2.2.6.3. ЕУ acquis од областа на државната помош со кое националното
законодавство не е усогласено
Од областа на државната помош следните извори на правото на ЕУ не се транспонирани во домашното законодавство:
Политика на поврат
52002XC0522(04) Известување од Комисијата за одредување на применливите правила за проценка
на незаконски доделената државна помош - Овој акт го воведува принципот дека Комисијата секогаш
треба да ја проценува компатибилноста на незаконски доделената државна помош со заедничкиот
пазар во согласност со суштинските критериуми воспоставени со било кој правен акт кој е во сила во
моментот кога помошта била доделена. Препорака на ЕК е овој принцип да се воведе во Република
Македонија пред пристапувањето во ЕУ. За таа цел треба да се направи анализа и потребна е експертска помош за транспонирање на овој акт во домашното законодавство.
Правила кои се однесуваат на специфичен сектор
i) Аудиовизуелна продукција
52013XC1115(01) Коминике од Комисијата за државна помош за филмови и други аудиовизуелни дела
ii) Емитување
52009XC1027(01) Коминике од Комисијата за примена на правилата за државна помош на јавниот
сервис за емитување
iii) Mрежи за broadband
52014XC0627(02) Коминике од Комисијата - ЕУ Насоки за примена на правилата за државна помош
во врска со брзото поставување на мрежи за broadband.
iv) Поштенски услуги
31998Y0206(01) Известување на Комисијата за примена на правилата за конкуренција во поштенскиот
сектор и за проценка на одредени мерки за државната помош кои се однесуваат на поштенските
услуги - Потребно е транспонирање на овој акт во домашното законодавство
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v) транспорт и инфраструктура
Железнички, патен транспорт и транспорт по внатрешни води
32007R1370 Регулатива на Европскиот Парламент и Советот (ЕЗ) бр. 1370/2007 од 23.10.2007 за
услуги на железнички и патен јавен превоз на патници со која се става надвор од сила Регулативата
на Советот (ЕЕЗ) бр. 1191/69 и 1107/70 - Потребно е транспонирање на овој акт во домашното законодавство
52008XC0722(04) Коминике од Комисијата - Насоки на заедницата за државна помош за претпријатија
кои се занимаваат со железнички превоз - Потребно е транспонирање на овој акт во домашното законодавство
Инструменти за посебни видови на државна помош
i) Државни гаранции
52008XC0620(02) Известување од Комисијата за примена на членовите 87 и 88 од Договорот за ЕЗ
за државна помош во форма на гаранции - Потребно е транспонирање на овој акт во домашното законодавство
ii) Продажба на државно земјиште
31997Y0710(01) Коминике од Комисијата за елементите на државна помош во продажбата на земјиште
и објекти од страна на јавните власти - Потребно е транспонирање на овој акт во домашното законодавство
iii) Фискална помош - директно бизнис оданочување
31998Y1210(01) Известување од Комисијата за примена на правилата за државна помош на мерките
кои се однесуваат на директното бизнис оданочување - Потребно е транспонирање на овој акт во
домашното законодавство
Референти стапки/стапки за попуст и стапките за каматата на повратот
52008XC0119(01) Ново Коминике од Комисијата за ревизија на методот за одредување на референтите
стапки и стапките за попуст - Потребно е транспонирање на овој акт во домашното законодавство
Услуги од општ економски интерес
32012R0360 Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 360/2012 од 25.04.2012 за примена на членовите 107
и 108 од Договорот за функционирање на Европската Унија за de minimis помошта доделена на претпријатија кои извршуваат услуги од општ економски интерес - Потребно е транспонирање на овој
акт во домашното законодавство

2.2.6.4. ЕУ acquis од областа на државната помош кое не е предмет на
транспонирање во домашното законодавство пред пристапувањето
во ЕУ/ применливо е после членството во ЕУ
Од областа на државната помош следните извори на правото на ЕУ не се предмет на транспонирање
во домашното законодавство пред пристапувањето во ЕУ/ применливи се после членството на Република Северна Македонија во ЕУ:
Процедурални норми
52009XC06169(01) Известување од Комисијата за поедноставена процедура за постапување со одредени
видови на државна помош - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од
страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
36

52009XC0616(02) Известување од Комисијата за кодекс на најдобри практики за спроведување на
постапките за контрола на државната помош - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со
пристапувањето во ЕУ
52009XC0409(01) Известување на Комисијата за спроведување на правото на државна помош од
страна на националните судови - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само
од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето
во ЕУ
Правила кои се однесуваат на специфичен сектор
i) Државна помош за секторот за јаглен
32010D0787 Одлука на Советот бр. 787/2010 од 10.12.2010 за државна помош која ќе го олесни затварањето на некомпетитивни рудници за јаглен - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се
применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира
со пристапувањето во ЕУ
ii) Електрична енергија (stranded costs)
Коминике од Комисијата кое се однесува методологијата за анализа на државната помош поврзани
со stranded costs - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на
државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
iii) Бродоградба
52011XC1214(03) Рамка за државната помош за бродоградба - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го
транспонира со пристапувањето во ЕУ
iv) транспорт и инфраструктура
Поморски транспорт
52004XC0117(01) Насоки на Заедницата за државна помош за поморски транспорт - Овој акт не е
транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
C2008/317/08 Коминике од Комисијата кое пропишува насоки за државната помош комплементарна
со финансирањето од страна на Заедницата за отворање на морски премини - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република
Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
52009XC0611(01) Коминике од Комисијата кое пропишува насоки за државната помош доделена на
претпријатија кои управуваат со бродови - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
Регулатива за генерални групни изземања, de minimis помош и дефиниција на мали и средни
претпријатија
31998R0994 - Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 994/1998 за примена на членовите 107 и 108 од Договорот за функционирање на Европската Унија на одредени категории на хоризонтална државна помош
и измените/амандманите на оваа регулатива - Овој акт заедно со измените не е транспониран бидејќи
одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го
транспонира со пристапувањето во ЕУ
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Привремени правила како одговор на економската и финансиска криза
52009XC0115(01) Коминике од Комисијата - Рекапитализација на финансиските институции во тековната финансиска криза: ограничување на помошта на неопходниот минимум и заштитни мерки против
непотребни нарушувања на конкуренцијата - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со
пристапувањето во ЕУ
52009XC0326(01) Коминике од Комисијата за постапувањето со impaired assets од банкарскиот сектор
на заедницата - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на
државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
52009XC0819(03) Коминике од Комисијата за поврат на можноста и проценка на мерките за реконструкција на финансискиот сектор во сегашната криза според правилата за државна помош - Овој
акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на ЕУ
и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
52013XC0730(01) Коминике од Комисијата за примена од 1-ви Август 2013 година на правилата за
државна помош за мерките на поддршка во полза на банките во контекст на финансиската криза Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите членки на
ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
Инструменти за посебни видови на државна помош
i) Кредит за извоз
52012XC1219(01) Коминике од Комисијата за државите членки за примена на членовите 107 и 108 од
Договорот за функционирање на Европската Унија на краткорочните кредити за осигурување на извозот - Овој акт не е транспониран бидејќи одредбите се применливи само од страна на државите
членки на ЕУ и Република Македонија ќе го транспонира со пристапувањето во ЕУ
транспарентност на финансиските односи помеѓу државите членки и јавните претпријатија
32006L0111 Директива на Комисијата 2006/111/ЕЗ од 16.11.2006 за транспарентност на финансиските
односи помеѓу државите членки и јавните претпријатија како и за финансиска транспарентност во
рамките на одредени претпријатија - Директивата не е транспонирана бидејќи нејзините одредбите
се применливи само од страна на државите членки на ЕУ и Република Македонија ќе ја транспонира
со пристапувањето во ЕУ.

2.3.

Предизвици кои произлегуваат од примена на правилата за конкуренција
и државна помош

2.3.1. Организација, капацитет, пракса и транспарентност на КЗК
КЗК е институција која е основана во 2005 година и претставува респектабилна институција. Според
годишните извештаи КЗК од нејзиното основањето до сега континуирано се соочува со недостаток
на човечки ресурси и пополнетост на работните места согласно актот за систематизација на работни
места како и со финансиски предизвици во врска со висината на буџет. Следствено потребна е детална анализа на потребите како и анализа на потреба од евентуална системска реорганизација, со
цел создавање на кредибилно досие за спроведување на институцијата. Комисија за заштита на конкуренцијата согласно извештајот за 2018 година има 27 вработени (претседател, двајца стручни члена),
односно 26 лица од почетокот на 2020 година. Бројот на вработените во стручна служба е согласно
следната структура:
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Број на вработени
Претседател и двајца стручни члена (КОП)
Генерален секретар
Сектор за општи и правни работи
Сектор за анализи и оцена на концентрации
Сектор за прекршочни постапки
Сектор за контрола на држава помош
Сектор за меѓународна соработка и примена на правото на ЕУ
Одделение за човечки ресурси
Одделение за внатрешна ревизија
Одделение за финансиски прашања
ВКУПно

3
1
4
4
4
4
3
3
26

Извор: Комисија за заштита на конкуренцијата, февруари 2020

Согласно пак систематизацијата на работни места институцијата има простор за повеќе работни места
односно вработени која предвидува вкупно 4053 работни места.
Буџет
КЗК целосно се финансира од буџетот на РСМ и преставува посебен буџетски корисник. КЗК генерира
приходи во буџетот по основ на прибрани надоместоци за спојувања при носење на решенијата, како
и преку изрекување на глоби по основ на прекршоци. Формите на финансирање на надлежните тела
за заштита на конкуренцијата варираат од земја до земја54 и зависат во голема мера од повеќе фактори како улогата на институцијата, опфат на активности, правниот контекст, големината на економијата, степенот на развој и слично.55 Согласно праксата кај некои други земји, а во насока на
поголема независност и финансиска одржливост наспроти залагањата на КЗК за поголеми буџетски
средства, пожелно е да се размислува за можноста за генерирање на сопствени приходи кои ќе ги
трошат за оперативно работење, а кои би се генерирале на пример по основ на надоместоци за изготвување на одлуки и решенијата за концентрации кои се утврдени надоместоци.56 Дополнително
потребно е преиспитување на висината на надоместоците административните такси кои според искуствата од регионот и достапните информации од другите надлежни органи во соседството се повисоки.57 Висината на тарифите и упатства на КЗК во РСМ не се јавно достапни на веб страницата, а
висината на надоместоците може да се види во издадените одлуки и решенија58 каде се евидентира
дека висина на надоместоците не е променета во последната деценија.

53) Во периодот на истражувањето добивме податок за вкупниот број ан предвидени работни места според систематизацијата
на работни места на телото, распоредот на предвидени работни места односно кои се полни или празни го очекуваме.
54) OECD (2016), “Independence of competition authorities: From designs to practices”,
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2016)5/en/pdf, како и OECD (2016), Being an Independent Regulator, The Governance of Regulators, OECD Publishing, Paris. http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/being-an-independent-regulator9789264255401-en.htm.
55) Jenny, F. (2016), ‘Institutional Designs of Competition Authorities: Debates and Trends’ in Competition Law Enforcement in the
BRICS and in Developing Countries: Legal and Economic Aspects, edt. by Frederic Jenny and Yannis Katsoulacos, pp 1-59.
56) Студијата OECD (2016), “Independence of competition authorities: From designs to practices”, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2016)5/en/pdf, наведува примери како Турција, Португалија, Канада и други земји со различни форми
на финансирање на работа на надлежните тела за заштита на конкуренцијата
57) Комисија за заштита на конкуренцијата на Р Србија, https://www.kzk.gov.rs/tarifnik-komisije, Агенција за заштита на конкуренција Р Црна Гора http://www.azzk.me/1/doc/unutrasnji%20akti%20Agencije/tarifnik/Tarifnik%20AZZK.pdf
58) Разгледани низа одлуки и решенија објавени од страна на КЗК на веб страницата, последен пат проверено за достапност на
тарифник 06.02.2020, како и други внатрешни акти на КЗКhttp://kzk.gov.mk/
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Извор: Пресметки врз основа на буџет и завршни сметки на буџет на РСМ за 2012-2020 година

Во исто време треба да се забележи дека постои значителен простор и потреба од зајакнување на
институционалниот капацитет на Комисијата. Со други зборови, институцијата е изградена и дефинирана, воспоставени се постапки и организација на работа, а досегашната практика сведочи за нејзините можности но и за ограничувањата во однос на обемот на спроведувањето на нејзините функции,
пред сè надзорната/контролната функција.
Фокусот на активностите на Комисијата во изминатиот период е создавање на кредибилно досие за
спроведување од областа на заштита на конкуренцијата и согласно препораките на ЕУ постои потреба
од негово унапредување. Според КЗК постои можност да се размислува кон поголема финансиска
независност преку дополнително финансирање - прибирање на средства по примерот на други ЕУ
земји од наплата на административни такси но и истовремено со нивно зголемување кои средства
не би се не би се влевале во државниот буџет туку во буџетот на институцијата.
Пракса: Заштита на конкуренцијата
Основни активности кои Комисијата ги врши согласно ЗЗК се:
1) водење на постапки за утврдување на постоење на прекршоци утврдени во ЗЗК;
2) водење на управни постапки за оценка на концентрации;
3) анализа на состојбите на одредени пазари и
4) давање на мислења.
ЗЗК утврдува три основни облици на дејствување на претпријатијата со кои може да се спречи,
ограничи или наруши конкуренцијата на пазарот.
1) забранети договори,
2) злоупотреба на доминантна позиција и
3) забранети концентрации.
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Слика: Дрво за одлучување при оценка за интервенција со јавни политики за конкуренција

Извор: Преведено од публикација Предизвици за јавни политики за конкуренција во дигитална економија, Европски
Парламент, 2015, ECON Committee59

Во изминатиот период (последните пет години помеѓу 2014-2018) досието на спроведување на КЗК
на РСМ според годишните извештаи покажува дека по основ на забранети договори годишно се изрекуваат прекршоци со глоби за 3 до 6 случаи, додека за злоупотреба на доминантна позиција за 1 до
4 годишно. Според КЗК значаен предизвик со кој се соочуваат во насока на кредибилно досие за
спроведување за примена на одредбите од заштитата на конкуренцијата (картели/злоупотреба на
доминантна позиција) е недостатокот на стручни лица (case handlers) како и потреба од набавката на
форензичка опрема за собирање на податоци при вршење на претрес на лице место.
КоП - прекршоци решенија / глоби
Забранети договори (прекршоци)
Злоупотреба на доминанта позиција (прекршоци+управна)

2018
4
2

2017
6
1

2016
3
2

2015
3
2

2014
4
4

Во врска со известувањата за концентрации годишно бројот на решенија е од 30 па до над 60 и се зголемува секоја година. Најголем дел од овие случаи се безусловно одобрени концентрации со по едно решение годишно на условно одобрени концентрации, а ретко и по едно решение за забранети концентрации.
Концентрации - решенија (управни постапки)
Безусловно одобрени концентрации
Условно одобрени концентрации
забранети концентрации
концентрации кои не потпаѓаат под ЗЗК
Поништени решенија по претходно одобрени концентрации
Известувања кои не се целосно и со решение отфрлени
Подносител повлекува известување за концентрација

2018
61
60
1
0
0
0
0
3

2017
50
48
0
1
0
0
1
0

2016
31
30
0
0
0
0
1
0

2015
42
40
1
0
0
1
0
0

2014
29
28
0
1
0
0
0
0

59) Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, study, 2015, Directorate General for internal policies, Policy Department
A: Economic and scientiﬁc policy, ECON Committee
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Во врска со давање мислења по одредени закони или други акти од надлежни органи кои можат да
имаат влијание врз конкуренцијата дадени се следните мислења за закони и други акти:
Дадени мислење по однос на одредени закони
Дадени мислење / друго надвор од закони

2018
2
4

2017
1
3

2016
0
4

2015
1
3

2014
0
4

По однос на спроведување на анализа на одредени пазари, економски анализи, анализа на сектори
и слично речиси и да не постојат во портфолиото на КЗК, односно оваа функција е запоставена. Според КЗК во последните две години не е направена ниту една секторска економска анализа, а главната
причина е недостатокот на доволен број на стручен персонал.
Како за илустрација во последните пет години, земјите во регионот кои можеме да ги сметаме како
“врснички”, а тоа се Црна Гора и Србија кои го започнаа процесот на преговори за членство во ЕУ, но
поглавјето 08 се уште не е отворено, како и Словенија како споредлива земја (по големина) која е
држава членка на ЕУ, во форма на квантитативни перформанси се дадени подолу.
Споредено со Македонија не се разликува значајно бројот на решенија за забранети договори и злоупотреби на доминантната позиција и истите се движат од еден до четири на година. Во Словенија
пак во периодот 2015 и 2016 година бројот на решенија за забрането договор и злоупотреби на доминантна позиција се значително повеќе и тоа по десетина на година. Бројот на забранети концентрации во регионот како и кај нас е нула или една на годишно ниво.
табела: Преглед на донесени решенија за злоупотреба на доминантна позиција и забранети договори
за земји во регионот за периодот 2014-2018
Србија
Прекршоци / решенија / глоби
Забранети договори (прекршоци/решенија)
Злоупотреба на доминанта позиција (прекршоци+управна)

2018
2
1

2017
3
1

2016
2
1

2015
2
0

2014
0
1

Србија
Концентрации - решенија (управни постапки)
Безусловно одобрени концентрации*
Условно одобрени концентрации
забранети концентрации
концентрации кои не потпаѓаат под ЗЗК
Поништени решенија по претходно одобрени концентрации
известувања кои не се целосно и со решение отфрлени
подносител повлекува известување за концентрација

2018
160
158
1
0
1

2017
141
139
1
1

2016
111
110
1
0

2015
101
101
0
0

2014
97
95
2
0

2

4

Извор: Годишни извештаи на надлежно тело за заштита на конкуренција, http://www.kzk.org.rs/

црна Гора
Прекршоци / решенија / глоби
Забранети договори (прекршоци/решенија)
Злоупотреба на доминанта позиција
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2018
2
2

2017
2
2

2016
3
2

2015
1
2

2014
4
3

црна Гора
Концентрации - решенија (управни постапки)
Безусловно одобрени концентрации*
Условно одобрени концентрации
забранети концентрации

2018
46
46
0
0

2017
38
37
0
1

2016
28
28
0
0

2015
34
33
0
1

2014
25
25
0
0

Извор: Годишни извештаи на надлежно тело за заштита на конкуренција, http://www.azzk.me/

Словенија
Прекршоци / решенија / глоби
Забранети договори (прекршоци/решенија)
Злоупотреба на доминанта позиција

2018
1
1

2017
2
2

2016
9
6

2015
10
0

2014
6
1

Словенија
Концентрации - решенија (управни постапки)
Безусловно одобрени концентрации
Условно одобрени концентрации
Забранети концентрации
Концентрации кои не потпаѓаат под ЗЗК

2018
41
26
1
1
13

2017
26
22
0
0
4

2016
34
28
0
0
6

2015
23
15
4
0
4

2014
25
22
0
0
3

Извор: Годишни извештаи на надлежно тело за заштита на конкуренција и ОЕЦД за Словенија:
http://www.varstvo-konkurence.si/, http://www.oecd.org/daf/competition/annualreportsbycompetitionagencies.htm

Извор: Годишни извештаи на надлежно тело за заштита на конкуренција во дадена земја

Извор: Годишни извештаи на надлежно тело за заштита на конкуренција во дадена земја
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Пракса: државна помош
Контролата на државна помош е во надлежност на КЗК и е пропишана со Законот за контрола на
државана помош. Во оваа смисла посебен третман треба да се даде на секторската државна помош,
врската со регионалната или хоризонталната помош, владината помош како и помош од другите даватели кои можат да предизвикаат значајна дисторзија на конкуренцијата.
Годишните трендови на одобрената државна помош според решенијата/одлуките кои се јавно достапни, за кои се известува во годишните извештаите на КЗК е достапна само за последните неколку
години и незината висина значително расте во вредноста и во поглед на нејзиното учество во БДП.
Од аспект на фреквенција овој факт може да укажува на зголемен број на доставени барања за одобрување на државна помош како резултат на зголемена свест кај давателите на државна помош како
и на поголемо искористување на средствата кои се доделуваат т.е. е планирано да ги доделат како
државна помош. Планираната и одобрена државна помош изнесува60 0.2% во 2016 година и 0.78%
во 2018 година.
оДоБРЕнА државна помош
одлуки за одобрена ДП
висина на одобрена ДП ЕУР
БДП

2019
Не достапно
Не достапно

2018
19
79,602,626
0.78%

2017
7
18,630,807
0.18%

2016
11
21,633,678
0.20%

2015...2009
нема податок
нема податок
нема податок

Годишните трендови за доделената државна помош се од решенијата и одлуките на КЗК од јавно достапните податоци од ГИ . Исто така е видлив трендот на повеќекратното зголемување на доделената
државна помош во последната деценија, во апсолутен износ, и изразено како процент од БДП.
Имено, доделената помош до 2014 година се движи околу 0.1% од БДП (до 8 мил. ЕУР, со исклучок
на високото ново на државна помош во 2011 година, и ниското ниво во 2010 година) а потоа достнува
0.37% од проекцијата на БОП во 2018 година односно вкупна вредност од 10 мил ЕУР. Повторно како
и погоре наведено ова може да укаже на две насоки: зголемување на поднесените барања за усогласеност со ЗДК од страна на давателите кои порано не биле информирани или пак не известувале за
доделување на државна помош, и/или значително зголемување на расходите на буџетите на буџетските корисници кои доделуваат средства како државна помош согласно ЗДП.
ДоДЕлЕнА државна помош
одлуки за доделена ДП
висина на доделена ДП ЕУР

2019
Не достапно
Не достапно

% БДП

ДоДЕлЕнА државна помош
одлуки за доделена ДП
висина на доделена ДП ЕУР
% БДП

2019
Не достапно
Не достапно

2018

2017

2016

2015

2014

25

11

нема податок 12,683,652

7,289,055

Не е директно

Не е директно

Не е директно

достапно од ГИ

достапно од ГИ

достапно од ГИ

40,191,913

29,686,187

0.37%

0.29%

нема податок

0.14%

0.08%

2018

2017

2016

2015

2014

25

11

нема податок 12,683,652

7,289,055

Не е директно

Не е директно

Не е директно

достапно од ГИ

достапно од ГИ

достапно од ГИ

40,191,913

29,686,187

0.37%

0.29%

нема податок

0.14%

0.08%

Оттука произлегуваат два можни потенцијални предизвици и тоа: државната помош која е предмет на
контрола и од друга страна државната помош која не е известена. Во првиот случај во најголема мера би
станало збор за случаи на барање на самите даватели на државна помош и во исклучителни случаи на
иницијатива на КЗК. Не е познато дали и во колкава мера се прави и се усогласени ex post извештаите на
давателите на државна помош (со рок до први март) и дали по истите се постапува од страна на КЗК.
60) Висината на планираната помош ја доставуваат давателите до КЗК, додека доделувањето на државната помош од страна на
давателот на државната помош може да и се разликува од реализацијата на доделената помош.
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Нема информација дали навремено, и целосно давателите ги доставуваат извештаите за доделена
државна помош до КЗК со потребните информации и барања. Не постојат решенија и одуки или заклучоци на веб страната на КЗК по однос на државната помош, па оттука не може и да се видат и донесат квалитативни заклучоци за ова прашање.61
Следствено, може да се претпостави дека дел од државната помош може да “незабележана” од страна
на КЗК, без да се поднесе барање или информација од надлежната институција. Доколку одредена
одлука е донесена единствено по заклучок на Влада, КЗК нема механизам за контрола, санкционирање, и барање одговорност при доделување на државна помош спротивно на законите и со заобиколување на КЗК.62 Сепак КЗК, сметаат дека давателите на државна помош се добро запознаени со
своите обврски од областа на доделување на државна помош, немаат евидентирано државна помош
која е доделена без информирање на КЗК, истите навремено и целосно ги доставуваат бараните информации. КЗК при спроведување на ex-post контрола врши споредба на донесени решенија за одобрување на доделена државна помош со доставените годишни извештаи. Според досегашно искуство
КЗК нема евидентирано случај или одлука на неодобрување на државна помош или пак неадекватно
спроведување на доделување на државна помош од страна на јавниот сектор/давателите.
Недостатокот на транспарентност за доделената државна помош е прашање се дискутира во тек на
подолг временски период, кое се бара и се евидентира во извештаите на ЕУ и во ЦЕА студијата од
2015 година. Имено за прв пат во годишниот извештајот за 2018 година се наведува сумата доделена
како државна помош на странските компании по даватели во вкупна сума со листата на компаниите
кои добиле помош по давател. Иако постои значителен простор за унапредување сепак објавувањето
на овие податоци претставува чекор напред. Сепак, имајќи во предвид дека немаше законски измени
по оваа прашање, се поставува прашањето на можно политичкото влијание на извршната власт во
притисокот на јавноста за обелоденување односно не обелоденување на информациите.
Според КЗК регистар (инвентар) за доделена помош во 2019 е доставен на состанок на Поткомитет
за Внатрешен пазар и конкуренција, меѓутоа истиот не е достапен како јавна информација за тековен
или претходен период.
Прегледот на КЗК за унапредената транспарентност треба да ги следи насоките и правилата кои ги
користат државите-членки ЕУ кои даваат преглед по различни основи и имаа адекватен опфат на
доделена помош по различен основ и шема, како и портал за транспарентност на државната помош
кој дава целосен пристап до податоци за доделување на средства од државна помош во согласност
со европските барања за транспарентност за државна помош: “Граѓаните и компаниите можат лесно
да пристапат до информации за доделена помош: име на корисникот, износ, локација, сектор и цел.
Целта на барањата за транспарентност е да се промовира одговорност на надлежните органи и да се
намалат асиметриите на пазарот за државна помош. Дополнителни информации за целата овластена
државна помош во ЕУ, вклучително и информации во врска со барањето за транспарентност, може
да се најдат во базата на податоци за случаи на конкуренција (ISEF63 регистар на Европската комисија)”.64 Дополнително праксата на ЕУ за подготовка на т.н. Scorebard65 е форма која дава јасен преглед по различни основи доделување на државна помош по земја но и на ниво на ЕУ. Оттука и
препорака за потребата од спроведување на оценки на државната помош како воспоставена пракса
кај членките на ЕУ и нејзините аспиранти се уште не се применува во РСМ.66
61) Во текот на подготовката на извештајот до крај на февруари 2020, претставниците на КЗК не беа достапни за потврда или
коментар по однос на оваа претпоставка
62) Побарано е од КЗК да го достават наведениот регистар за 2019 и за претходни периоди, до март 2020 не е добиена информацијата
63) European Commisssion, Competition, All cases, ISEF registry https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
64) “As of 1 July 2016 the new transparency requirements for state aid enter into force and become mandatory based on Article 9 and
annex III of GBER, the corresponding provisions of FIBER and ABER, and where provided for in notiﬁcations and decisions.
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
65) State Aid Scoreboard 2018, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
66) Извештај за Северна Македонија за 2019 година на EK, достапно на: http://www.sep.gov.mk/data/ﬁle/Dokumenti/Izveshtaj%202019-F.pdf
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Пракси на судот
Судската контрола над актите на КЗК се остварува преку поведување на управен спор врз основа на
Законот за управна постапка во кој се испитува законитоста на тужбата поднесена од лице кое смета
дека е повредено негово право или интерес. Кога Комисијата за одлучување по прекршок (КОП) при
КЗК води прекршочна постапка ги применува одредбите од Законот за општа управна постапка, и
Законот за прекршоци. Во контекст на судската заштита за акти од Комисијата за заштита на конкуренцијата, ЗЗК пропишува правила за постапка и жалба.
Во однос на квантитативната пракса на уставниот суд по случаи во делот на управни прекршоци од
областа на конкуренцијата постојат податоци за минатите неколку години (од 2014 година) со што се
овозможува преглед на квантитативниот број на постапки во областа. Против решенијата на КЗК
можат да се поднесат тужби пред Управниот суд согласно законската рамка. Според постапките наведени од судот годишно се иницираат околу десетина постапки и се решаваат пет по дванаесет постапки годишно. Бројот на управни постапки по однос на донесените решенија се во согласност со
релативниот мал број на решенија од КЗК.
СУД - Управен суд

2018

Нерешени
Ново-примени
Вкупно во работа
Решени
Остаток

9
10
19
5
14

2017
2016
2015
Управни Прекршоци - конкуренција
5
10
0
8
8
10
13
17
10
4
12
0
9
5
10

Извор: Годишни податоци од Управен Суд за 2015-2018

Според КЗК а повикувајќи се на препорака од Европска Комисија - Директорат за конкуренција смета
дека со оглед на специфичноста на материјата препорачливо/потребно е во надлежните судови да
се формираат посебни одделенија или совет на судии кои ќе бидат постојано обучувани за решавање
на предмети во надлежните области на КЗК.

2.4. Поглавје 08 кај државите од регионот кои ги започнале преговорите
за членство во ЕУ
црна Гора
Црна Гора е земја - кандидат која ги започна преговорите за членство во ЕУ. Во врска со усогласувањето на законодавството со ЕУ acquis-то за антитруст и контрола на спојувањата, Црна Гора има
Закон за заштита на конкуренцијата донесен во 2012 година како и усвоени подзаконски акти во оваа
област. Според Извештајот за напредокот на ЕК за 2019 година,67 Црна Гора е умерено подготвена
во оваа област. Регистриран е делумен напредок, особено со воспоставување на независна институција за државна помош. Црна Гора има добар степен на подготовка во поглед на усогласувањето со
ЕУ acquis-то за антитруст и спојувања. Законодавната рамка за државна помош е во голем степен
усогласена со ЕУ acquis-то. Потребни се дополнителни значителни напори за спроведување на законодавството за антитруст, спојувања и државна помош.
Во натамошниот период, Црна Гора треба особено да се посвети на:
67) Montenegro 2019 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU Enlargement
Policy {COM(2019) 260 ﬁnal}, pg. 62-64.
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l

обезбедување на функционирање на надлежниот орган за државна помош, при што надлежноста
за контрола на државната помош сега е доверена на Агенцијата за заштита на конкуренцијата
(АЗК), како и ефективна контрола на државната помош на сите нивоа, вклучително и создавање
на веродостојно досие за спроведување;

l

обезбедување на транспарентност на сите одлуки за државна помош;

l подобрување на досието за спроведување на Агенцијата за заштита на конкуренцијата од областа

на антитруст и спојувања.
Агенција за заштита на конкуренцијата во Црна Гора беше основана во февруари 2013 година и почна
да функционира во март 2013 година.
Постоечката законодавна рамка овозможува добар степен на усогласеност со ЕУ acquis-то и Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА). Законот за заштита на конкуренција е усогласен во голема
мера како и подзаконските акти донесени врз негова основа. Во поглед на институционалната рамка,
Агенцијата за заштита на конкуренција е надлежна за спроведување на законот. Во врска со капацитетите за спроведување, нивото на кадровска екипираност на АЗК нивната експертиза е недоволна.
Во врска со имплементацијата, бројот на одлуките за картели и злоупотреба на доминантна позиција
стагнира во текот на изминатите години. АЗК досега има спроведено само 2 on-site инспекции. Капацитетите на судовите да решаваат сложени случаи поврзани со заштита на конкуренцијата треба
да бидат зајакнати.
Во насока на усогласување на националното законодавството со ЕУ acquis - то во делот за државната
помош, Црна Гора донесе нов Закон за контрола на државната помош во 2018 година, како и подзаконски акти во оваа област. Законодавната рамка е во голем степен усогласена со ЕУ acquis-то и Спогодбата
за стабилизација и асоцијација (ССА). Сепак значителен дел од ЕУ acquis-то како на пр. коминикето за
банкарскиот сектор не се транспонирани во националното законодавство. Со измените на Законот за
заштита на конкуренцијата во март 2018 година, мандатот на АЗК е проширен со надлежноста за контрола на државната помош со цел да се исполни обврската од ССА за оперативна независност на телото
надлежно за контрола на државната помош. АЗК треба допрва да воспостави кредибилно досие за спроведување. Институционалните капацитети на АЗК остануваат значително недоволни. Во врска со имплементацијата бројот на одлуки усвоени од телото надлежно за контрола на државната помош се
намалуваат. Постои ниско ниво на свест за правилата за државна помош. Некои мерки на државна
помош доделени на централно или локално ниво (на пр. низ изземање од плаќање на ДДВ или ослободување од долг) особено на големи компании, не се нотифицирани или соодветно истражени од страна
на телото надлежно за контрола на државната помош. Во иднина АЗК треба да врши мониторинг врз
имплементацијата на правилата за државна помош за проекти од голем обем кои се преземаат во соработка со трети земји. Следствено, АЗК треба да има пристап до сите неопходни информации со цел
да може да дава мислење и да донесе задолжителни одлуки. Свесноста за правилата за државна помош
кај давателите на државна помош е се уште недоволна и треба значително да се зајакне.
Црна Гора се уште ги нема отворено преговорите за поглавјето 08 Политика на конкуренција пред
сè заради забелешките за државна помош.
Србија
Србија е земја - кандидат која ги започна преговорите за членство во ЕУ. Во врска со усогласувањето
на законодавството со ЕУ acquis-то за антитруст и контрола на спојувањата, Србија има Закон за заштита на конкуренцијата донесен во 2009 година како и усвоени подзаконски акти во оваа област.
Според Извештајот за напредокот на ЕК за 2019 година,68 Србија е на одредено ниво на подготовка/
68) Serbia 2019 Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2019, Communication on EU Enlargement Policy
{COM(2019) 260 ﬁnal}, pg. 63-64.
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е умерено подготвена во областа на политиката на конкуренција. Во текот на 2019 година не е постигнат напредок во областа на усогласување на законодавството како и спроведување на правилата
за државна помош.
Во натамошниот период, Србија треба особено да се посвети на:
l постигнување значителен напредок во усогласувањето на националното законодавство за државна

помош особено отповикување на изземањето на компаниите во процес на приватизација од примената на правилата за државна помош, во согласност со обврските преземени согласно ССА;
l

преземање дополнителни чекори за усогласување на постоечките шеми, особено шемите за фискална државна помош (Законот за данок на добивка, Законот за персонален данок на доход и Законот за слободни зони);

l

значително зголемување на буџетот на телото надлежно за контрола на државната помош, како
и овластувањата за спроведување, со цел да се осигури негова независност и ефективност.

l

усогласување на законот за надоместоци за мултилатерална размена и посебни оперативни правила за платежни трансакции со картичка со ЕУ acquis-то и обврските од ССА.

Постоечката законодавна рамка е генерално усогласена со ЕУ acquis-то и Спогодбата за стабилизација
и асоцијација (ССА). Законот за заштита на конкуренција пропишува ex ante контрола на спојувања,
согласно принципите од ЕУ Регулативата за спојувања. Потребно е да се финализира и усвои нов
закон за заштита на конкуренција. Во врска со институционалната рамка, Комисијата за заштита на
конкуренција (КЗК) е надлежна за спроведување на законодавната рамка. КЗК е оперативно независно
тело. Во поглед на капацитетите за спроведување, КЗК има 53 вработени од кои 34 се експерти кои
постапуваат по предмети со добро ниво на експертиза. Во врска со имплементацијата, бројот на случаите за антитруст и релативната големина и битноста на компаниите под истрага продолжува да се
зголемува. Во текот на 1 година, КЗК усвои 7 одлуки на ограничувачки спогодби и 2 за злоупотреба
на доминантна позиција. Нивото на казни кои беа изречени во текот на годината се зголеми. Истрагите
спроведени од страна на КЗК за големите приватни и јавни претпријатија придонесоа значително
кон зголемување на кредибилитетот и јавната слика. Генерално КЗК треба да биде консултирана за
сите нацрт закони кои имаат врска со конкуренцијата, како што е и законот за мултилатерални надоместоци и посебни оперативни правила за платежни трансакции поврзани со картички. Член 9 од
овој закон не е во согласност со ЕУ acquis-то и не е во согласност со ССА. Одлуките на КЗК во зголемен
број се потврдени од страна на судовите. Сепак, капацитетите на судството за постапување по сложени
случаи поврзани со заштита на конкуренцијата треба да бидат значително зајакнати со зголемување
на бројот на судии со експертиза во ова област.
Во насока на усогласување на националното законодавството со ЕУ acquis-то во делот за државна
помош, Србија има Закон за контрола на државната помош донесен во 2009 година, како и подзаконски
акти во оваа област. Законодавната рамка е усогласена со членовите 107 и 108 од Спогодбата за функционирање на ЕУ како и релевантните одредби од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА).
Сепак, постоечките одредби кои овозможуваат изземање од примена на правилата за државна помош
за претпријатијата кои се во фаза на реконструкција или приватизација не се во согласност со ССА и
не се усогласени со ЕУ acquis-то. Постоечките шеми за помош, вклучително и шемите за фискална
државна помош пропишани со Законот за данок на добивка, Законот за персонален данок на доход и
Законот за слободни зони треба да се усогласат со acquis-то. Со цел да се усогласи со ССА, Комисијата
за контрола на државната помош (Комисијата) потребно е да ги засили напорите со цел да ги обезбеди
потребните информации за бројните индивидуални одлуки за одобрување на државна помош од значителен износ, согласно обврските пропишани во член 73 (5) од ССА и да ги достави до ЕК.
Во поглед на институционалната рамка, Комисијата за контрола на државната помош е надлежна за
имплементацијата на Законот за контрола на државната помош. Петте членови на Комисијата генерално се номинирани од страна на министерствата даватели на државна помош е нејзиниот секре48

таријат административно е дел од Министерството за финансии. Следствено не може да се смета
дека Комисијата е оперативно независна, што преставува обврска од ССА.
Капацитетот за спроведување на Комисијата останува многу слаб и недоволен со само 4 вработени
во нејзиниот секретаријат. Буџетот на Комисијата треба се зголеми значително со цел вработување
на дополнителен број на квалификувани кадри со цел да се овозможи на Комисијата да го оствари
нејзиниот мандат. Во врска со имплементацијата на Законот за контрола на државната помош не е
направен напредок изминатата година. Комисијата нема донесено ниту една одлука со која забранува
државна помош ниту одлука за поврат. Значително треба да се зајакне мониторингот на усогласеноста
во оваа област, вклучувајќи ја усогласеноста со условите за ‘кумулација’ на помошта. Комисијата треба
внимателно да ја мониторира имплементацијата на меѓувладините спогодби склучени со држави кои
не се членки на ЕУ, кои што не треба да вклучуваат исклучоци од примената на националното законодавство, вклучително фискалното законодавство како и законодавството за државна помош. Србија
треба да обезбеди дека помошта доделена на железарата Смедерево пред нејзината приватизација
е пријавена и забележана при ликвидација на компанијата. Свесноста за правилата за државна помош
кај заинтересираните странки е се уште на ниско ново, особено помеѓу давателите на државна помош.
Ова особено е нагласено преку малиот број на одлуки на Комисијата против кои е вложена жалба.
Активностите за јакнење на свеста треба значително да се забрзаат со цел да се зголеми бројот на
ex ante нотификации.
Србија се уште ги нема отворено преговорите за поглавјето 08 Политика на конкуренција пред се заради забелешките за државна помош.

2.5. Државите од регионот кои успешно ги финализираа преговорите за
членство во ЕУ и се членки на ЕУ
Хрватска
Хрватска е држава членка на ЕУ од 1-ви Јули 2013 година. Преговорите за пристапување кон ЕУ за
поглавјето 08 Политика на конкуренција траеја доста долго време. Преговорите за пристапување започнаа во 2005 година, а беа финализирани во 2011 година. Еден од главните проблеми во преговорите беше државната помош особено помошта за бродоградилиштата. Хрватска го превзема и го
имплементираше ЕУ acquis-то од ова поглавје од датумот на пристапување во ЕУ.
Во Договорот за пристапување на Хрватска во ЕУ беа додадени два протоколи до оваа област:
l Во врска со секторот на бродоградба, реконструкцијата и приватизацијата на бродоградилиштата

во потешкотии треба да биде спроведена во согласно со условите договорени со Европската Унија.
По пристапувањето, Европската Комисија е овластена да и наложи на Хрватска да изврши поврат
на помошта за реконструкција доделена од 2006 година на бродоградилиштата кои беа во потешкотии и која помош не беше во согласност со овие услови. Дополнително, Хрватска треба да
ја известува Европската Комисија на редовна основа.
l Во врска со секторот на челик, по пристапувањето Европската Унија има овластување да и наложи на

Хрватска да изврши поврат на државната помошта доделена на компанијата Сисак ако компанијата
не извршила поврат на средствата до датумот на пристапување на Хрватска во Европската Унија.
Државната помош доделена во Хрватска пред пристапувањето во голема мера беше различна од
државната помош на ЕУ и на Хрватска и требаа значителни напори да ја усогласи државната помош.
Уделот на државна помош во БДП беше 4 пати повисок во Хрватска отколку во ЕУ и беше насочена
врз одредени индустрии. Хрватска темелно ја реформира и намали секторската помош во секторот
на бродоградба, транспорт (особено железнички транспорт), индустриите за челик како и помошта
за спас и реконструкција на претпријатијата во потешкотии.
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Словенија
Словенија е држава членка на ЕУ од 1-ви Maj 2004 година. Преговорите за пристапување кон ЕУ Словенија траеја од 1998 година до 2002 година. Еден од главните проблеми во преговорите за поглавјето 08 Политика на конкуренција беше државната помош. Политиката на државна помош мора
да биде усогласена со ЕУ acquis-то што беше постигнато во Словенија.

2.6. Заклучоци и препораки
Современото законодавство за конкуренција во РС Македонија претрпува важна промена со новите
законски решенија од 2010 година. Во однос на политиките кои ја опфаќаат конкуренцијата вклучително и државната помош, може да се констатира дека политиката и законот за заштита на конкуренцијата и законот за контрола на државна помош се целосно базирани на европските политиките
во оваа област и аспирациите на државата за членство во ЕУ поради што правните акти од аспект
на содржината, концептот, методологијата и процедурата, како и институционални решенија го
отсликуваат ЕУ acquis.
Постојната законска рамка за заштита на конкуренцијата е добро усогласена со релевантното ЕУ acquis. Согласно годишните извештаи на ЕУ за напредокот на РСМ, како напомена секоја година, подолг
низ на години, е потребно е да се создаде кредибилно досие за спроведување односно праксата на
примена на законодавството како и зголемување на транспарентноста на доделената државната
помош.
Оттука, потребата за поголема активност на КЗК, проширување на опфатот, зголемување на нејзините
капацитети и опсег во секоја смисла, потоа унапредување на независноста, подигање на нивото на
култура за конкуренција и активноста во делот на competition advocacy/зголемување на свесноста
на различни чинители како и унапредување на активноста во анализи на пазарите и секторските политики, опфаќање на повеќе сектори и значително унапредување на транспарентноста преку систематско објавување на информации од страна на КЗК.
Врз основа на горенаведените наоди, може да се извлечат следниве заклучоци во врска со моменталната состојба на политиката за ЗК:
1. Законодавната рамка за заштита на конкуренцијата е дефинирана, и доследна со релевантното
ЕУ acquis но, потребни се дополнителни усогласување за правилници и други подзаконски акти со
цел усогласување со најновото ЕУ acquis кои и покрај плановите во НПAA не се донесени во предвидените рокови. Истовремено потребно е и усогласување со дополнителните новини со ЕУ рамката
кои се базираат на измени и дополнувања во ЕУ;
2. Во областа на државата помош, воспоставена е основната законодавна рамка, но има области
каде што треба да се подобри состојбата посебно во делот на усогласување со ЕУ acquis и насоките
за транспарентност. Истовремено се отвораат прашања за дозволеноста на одредена државна
помош доделена со претходни и нови законски решенија, како и одредени случаи на доделена
државна помош; Новите законски решенија како и владини одлуки и програми чии носители се
различни министерства/агенции, како и програми за кои буџетските средства се доделуваат од
страна на Владата по различни основи кои се базираат на доделување на државна помош не секогаш го поминуваат филтерот и минуваат на КЗК. Во тие случаи КЗК нема механизам да врши
контрола доколку не се известени за истите; оттука и во минатите извештаи на ДЗР се наведува
немањето на регистар и евиденција како и за адекватното доделување на државна помош;69

69) Ревизорски извештај на ДЗР за АСИПИРМ, од 2013, 2018
http://dzr.mk/Uploads/1_11_FR_Agencija_za_stranski_investicii_Smetka_osnoven_budzet_637_KOMPLET_2018_REDUCE.pdf,
http://dzr.mk/mk/131218-revizija-na-regularnost-2013-agencija-za-stranski-investicii-i-promocija-na-izvozot-na
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3. Комисијата за заштита на конкуренцијата, во согласност со законот, остварува основна супервизорска/надзорна функција, и носи одлуки кои се правосилни што го прави оваа институција моќна
во своите надлежности и како модел кој се применува во РСМ овозможува независност што пак
го прави релативно успешно во пракса; Правниот статус на КЗЗ како независен орган за надзор е
поставено, но организациските и професионалните капацитети на Комисијата не се соодветни, според број и според структура, па оттука и потребата за можно преструктуирање, зголемување на
капацитетите во број и знаењето посебно на т.н. case handlers, потоа зголемување на буџетот како
и можностите/формите за финансирање и сл.
4. Функцијата на спроведување на економски анализи вклучително и секторски анализи, отсуствува
во работењето на Комисијата. Во последните две години не е спроведена ниту една ваква анализа.
Доколку се подготвуваат економски анализи уверливоста и кредибилноста на одлуките и на телото
веројатно би се унапредила; Во оваа насока и подолг временски период се дискутира за потребата
од главен економист и практикување на оваа функција и надлежност на КЗК;
5. Анализи на ефектите од државната помош (оценки) како праксата и насоките во државите
членки целосно недостасуваат, па оттука се поставува прашањето за издржаноста на одлуките за
државна помош и пазарните ефектите кои ги имаат средствата од доделената државна помош,
дали доделената државна помош ја постигнала првичната намена и до кој степен;
6. Во академската заедница за дадената тема исто така е ограничен интересот што се гледа и по
малиот број на академски трудови од оваа област, додека граѓанскиот сектор поретко и во мала
мера се занимава со темата;
7. Политиката за конкуренција не е доволно препознаена како посебна јавна политика т.е. не постои
интегриран пристап или стратешка рамка за посебна политика во областа, туку се сведува на
одредбите од законодавството;
8. Ретко или воопшто не се случуваат меѓу-секторски координации на министерствата и другите
државни тела, на кои се разгледуваат секторски политики и регулативи;
9. Влијанието и активностите на Комисијата за заштита на конкуренција врз процесот на подготовка на законодавната рамка е занемарливо кое што се демонстрира и со бројот на мислења за
нацрт законските акти, наспроти бројот на закони кои биле подготвени и усвоени во една година;
10. Активностите за застапување на конкуренцијата се ретки и скоро незабележливи и без континуитет; Овие активности ја опфаќаат и потребата за зголемување на познавањето и застапување
за државната помош;
11. Комисијата е релативно транспарентна во работата, кога станува збор за постапките во делот
за конкуренцијата но отсуствуваат објаснувања, размена на мислења и дебати за клучните отворени прашања за спроведување на политиката на конкуренција;. Со постоењето на веб
портал/платформа со комплетни документи за предметите би се добила и слика за праксата која
би била и пример за деловниот сектор како и за сите засегнати страни; Ваквата пракса би резултирала и со добри пракси и информации кои би имале информативен и едукативен карактер
12. Комисијата е не транспарентна во врска со решенијата и мислењата во врска со контролата
на државна помош, се уште не постои јавно достапен регистар на доделена помош ниту мапа на
регионална помош; Овие податоци треба да бидат навремени, и лесно достапни по повеќе параметри (давател, примател, висина, вид, сектор, основа, итн.
Препораките кои можат да се извлечат од предизвиците се:
1. Унапреден стратешки процес за зголемување на важноста на заштитата на конкуренцијата во насока на поголем економски развој, намалена корупција, зголемена доверба во институциите; како
и креирање на политика за заштита на конкуренцијата, нејзина поддршка и промовирање.
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2. Унапредување на стратешки пристап на одобрување, доделување и контрола на државна помош
на повисоко ниво, согледувајќи ги оцените на државната помош во секоја смисла, како позитивните
ефекти така и можните негативни импликации по конкуренцијата.
3. Јакнење на степенот на финансиска независност на институцијата и градење на капацитетите:
КЗК е посебен буџетски корисник во Буџетот на РМ, кој го донесува Собранието на РСМ со што се
постигнува ниво на независност, но потребно е унапредување на нивото на финансиска независност на КЗК и дополнително подобрување на капацитетот на КЗК преку создавање на неопходни
услови за остварување на сите сложени функции кои се пропишани со закон а кои во моментот не
се применуваат или се спроведуваат доволно или соодветно;
4. Подобрување на капацитет на судовите преку унапредена специјализација на случаите за заштита
на конкуренцијата во Управниот суд на РСМ
5. Унапредување на улогата на Собранието во надзорот на работа на КЗК преку зголемување на нивните капацитети и познавања за тематиката; тековната законска рамка во однос на надзорот се
применува само во тесните рамки на доставување заклучоци по однос на доставен на годишен извештај.
6. Засилување на праксата/примената, особено од областа на непочитување на правилата за заштита
на конкуренцијата како и во делот на подобрување на квалитетот на одлуките, преку давање соодветни причини, засновани на сигурно утврдени факти и соодветна економски анализа.
7. Јакнење на функцијата на економската аналитика преку спроведување на секторски анализи за
оние сектори кои се сметаат значајни при детекција на нарушувања на принципите на слободна
конкуренција вклучително и предизвиците од дигиталнатата економија. Потребно е креирање на
предуслови и примена на аналитичката функција на КЗК како во заштита на конкуренција така и
до делот на доделување на државна помош.
8. Јакнење на нормативните и консултативните функции на КЗК преку соработка со државните органи и институции како што се владата и министерствата, креаторите на политиките и поддржувачите на регулативата, преку силни нормативни и консултативни функции, преку давање на
мислења за нацрт правни акти, учество во развојот на политики и при подготовка на законодавството.
9. Подигање на нивото на дијалог: Потребно е отворање на Комисијата пред јавноста. Преку креирање
на механизам за размена на мислења и искуства (пример портал) каде може отворено да се разгледува праксата на Комисијата, причините за усвојување на деталите одлуки, процеси,релевантни
појави на пазарот ќе се подига и знаењето и познавањето на материјата и негово унапредена примена.
10. Јакнење на застапувањето за слободна конкуренција преку континуирани активности за подигање
на свеста за важноста на политиката на конкуренција (competition advocacy).
11. Унапредување на транспарентноста во повеќе насоки како во делот на заштита на конкуренција
за поголема систематизација и прегледност кон пошироката јавност, а за државна помош најпрво
преку креирање на достапен регистар на одобрена и доделена помош согласно насоките и праксата
на државите членки на ЕУ.
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АнЕКС A: оценка на статусот на политиките за заштита на конкуренција и контрола на државна
помош во Северна Македонија

табела 1: Оценка на статусот на политиките за заштита на конкуренција и контрола на државна
помош во Северна Македонија
(A)

(Б)

(Д)

(Г)

(В)

Општ став за
Учество на граѓанПроцедурална и Комисија за заштита Парламентарно
политиката и ефективправна рамка
на конкуренцијата институционална и ското општество и
носта на политиката (Procedural & legal (Commission for the
приватниот сектор
судска рамка
(Parliament
protection of
(Overall policy stance
(Participation by civil
framework)
institutional and
competition)
and policy
society and private
judiciary
framework)
eﬀectiveness)
sector)
l
l

l

Формирана НПАА
потсекторска група
за усогласување со
ЕУ acquis вклучително и за поглавје
8 (Внатрешен пазар
и конкуренција)
Неусвоени НПАА и
не достапни за период после 2017 година

l

l

Македонската регулатива за конкуренција е во
значајна мера усогласена со ЕУ регулатива
Утврдена потреба
за доусогласување
во подзаконска
регулатива (правилници, упатства
и сл.)
Утврдена потреба
за усогласување
на регулативата за
државна помош
како и за воведување/промена на
подзаконска регулатива за контрола на државна
помош

(1) Структура и l Задоволително ниво
улога на јавниот на успешно спровесектор и јавниот дување на законинтерес ските одредби
(Structure and role меѓутоа потреба за
of public sector унапредување на
and public interest) т.н. портфолио што
укажува на степенот
на ефективност на
политиките

l

l

Не постои интегриран стратешки документ и политики за
заштита на конкуренцијата и државна
помош

Ниско ниво на
примена на процедурите за
оценки на ефекти
и економски анализи

l

l

Нема стратешки
пристап за креирање на политики за
државна помош или
пак оцена на ефекти
од доделена
државна помош

Последните години нема измени
во регулативата
иако се утврдени
потреби (во областите на заштита
на конкуренција и
државна помош)
со што се намалува важноста за
областите како
приоритет
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l

Независна комисија поставена од
парламентот

l

Високо ниво независност по регулатива во бирање на
членовите

l

Контролна и извршна улога во
постапки

l

Потреба од зголемен број на оперативен структура

l

Ограничена финансиска одржливост

l

Ограничени финансиски и човечки капацитети
и техничка опременост за оптимално вршење на
улогата (сите
функции)

l

Лимитирано извршување на
функција на advocacy

l

l

l

Парламентот ги
бира членовите на
комисијата на 5
годишен мандат
со можност за реизбор
Според закон парламентот има надзорна улога која
се реализира
единствено преку
поднесување на
годишниот извештај на КЗК
Релативно ниско
ниво на контрола
на парламентот
над суштинската
работа врз телото

l

Лимитирано интерес и учество на
граѓанскиот сектор

l

Лимитирано ниво
на запознаеност
на деловниот сектор со можностите
посебно во делот
на спречување на
антитруст и примена на програма
leniency

Во годишните извештаи за прогресот
од страна на ЕУ, Македонија се нотира
како со добро ниво
на подготвеност за
функционална пазарна економија,
l Во годишните извештаи за прогресот
од страна на ЕУ, Ма(2) Функционална кедонија се нотира
пазарна економија значајното влијание
(Functional market на државата врз
economy) функционирањето
на економијата;
l Во годишните извештаи за прогресот
од страна на ЕУ, Македонија се нотира
како средно подготвена за конкурентните сили во ЕУ
l

Недостаток на
вршење на функција на спроведување на секторски
l Потреба на изанализи и нивото
мена и усогласуна конкуренција
вање со ЕУ
l Недостаток на
посебно во делот
на доделување на анализа на ефекрегионална помош тите од доделување на државна
помош врз пазарните сили и врз
конкуренцијата
l

Утврдена потреба
од ревидирање на
стратешки
пристап и одлука
регулатива
l Неутврдени ефекти
l Во годишниот
на политиките за
извештај з 2019 за
регионален развој
(3) Регионална по- од минатата децепрогресот од
страна на ЕУ,
литика (Regional нија на ниво на
Македонија се
policy) држава
нотира одреден
l Зголемени диспаринапредок во
тети во развојот на
усогласувањето на
регионите во РСМ
националното
законодавство со
acquis за
спроведување на
Европски фондови
и идните структурни фондови.

l
l

Лимитирана суската пракса и специјализација за
темите во судството

Ниско ниво на запознаениот на деловниот сектор за
потребата, улогата
на конкуренцијата
и за можностите
за заштита на истата

l

Во извештаите на ЕУ
уште во делот на
фундаменталните
економски критериуми се напомнува
јасно дека недостатокот на транспа(4) Транспарент- рентност и при
ност и отчетност доделувањето на
(Transparency and државна помош
accountability) (јасни критериуми
за селекција да добитници на државна
помош и процедурите,
l Нема пракса на
оцена на ефективност на државната
помош и не е достапна (пракса кај
ЕУ членките)
l

l

Утврдена потреба
за донесување на
уредба за уловите
и постапката за
доделување на регионална помош

Во извештаите на
ЕУ се нотира дека
режимот на компатибилност (дозволена државна
помош) не е усогласен со ЕУ
l Утврдена потреба
за носење на регулатива Уредба за
начинот и постапката за поднесување на
известување за
доделување на
државна помош
l

мена на правила и
насоки на обелоденување на одобрена/доделена
државна помош по
различни белези
(даватели, корисници, категории и
др.)
l Нема електронски и
достапен регистар
(ISEF) за државна
помош за тековни и
минати периоди на
разбирлив и сеопфатен, достапен и
навремен начин

l Релативно ниска

(5) Видливост и
свесност (Visibility
and awareness)

l Граѓанскиот сектор

l Недостаток на при-

видливост кај
општа јавност,
функцијата на
advocacy на органот
е ниска, како и
соработка со други
државни органи за
спроведување на
едукативна
компонента

l

Парламентот добива увид на доделена државна
помош преку годишен извештај на
КЗК

подолг период бара
и инсистира обелоденување на доделана државна
помош во било која
форма како и отеченост за истата посебно во делот на
поддршката на
странските инвестиции, доделени
субвенции во
земјоделство, регионален развој, и
тн. сепак се соочуваат со пречки со
нивно обелоденување како и со
нивен преглед на
било какво ниво
или пак на структуриран и сеопфатен
начин
l Отеченоста од
аспект на мерење и
оценка на политиките односно доделувањето на
средства од централниот како и од
локалните буџети
недостасува
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табела 2: Реформски приоритети за заштита на конкуренција и контрола на државна помош
во Северна Македонија
(A)

(Д)

(Г)

(В)

(Б)

Општ став за
Процедурална и Комисија за заштита Парламентарно ин- Учество на граѓанското општество и
политиката и ефективституционална и
на конкуренцијата
правна рамка
приватниот сектор
носта на политиката (Procedural & legal (Commission for the
судска рамка
(Parliament
protection of
(Participation by civil
(Overall policy stance
framework)
institutional and
competition)
society and private
and policy
judiciary framework)
sector)
eﬀectiveness)
l

l

Подготовка, спроведување, и следење
на стратешки пристап кон НПАА, како
навремено така и
целосно

l

Креирање на стратешки став/позиција
на национално ниво
за политиките за заштита на конкуренцијата

(1) Структура и
улога на јавниот
сектор и јавниот
интерес
(Structure and role l Креирање на страof public sector тешки пристап и
and public interest) оценка за доделу-

вање на државна
помош и ефектите
(како позитивни
така и врз ограничувањето на конкуренцијата)
l
l

(2) Функционална
пазарна економија
(Functional market
economy)

l

(3) Регионална политика (Regional
policy)
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Креирање на политики кои овозможуваат унапредена
конкуренција, и
државна помош која
не ја нарушува конкуренцијата

Промена и примена
на политики за регионален развој кои
се поблиски до политиките на ЕУ за
приближување кон
кохезивните и
структурни политики

l

Целосно усогласување со регулатива со ЕУ acquis,
вклучително и за
секундарна и терцијарна регулатива како за
заштита на конкуренцијата така и
за контролата на
државна помош

Целосно усогласување со регулатива вклучително
на секундарна и
терцијарна со ЕУ
како за заштита на
конкуренцијата
така и за контролата на државна
помош
Усогласување на
регулативата за
регионална помош
и друга регулатива
поврзана/усогласена со останатите
регионалните политики

l

l

l

Подготовка на регулативата во надлежност на КЗК,
спроведување на
политиките во целост, унапредување на опфатот
на функциите и
примена на сите
функции на
телото

Целосно усогласување и примена
на одредбите во
согласност со ЕУ

Унапредување на
примена на сите
функции ка КЗК

l

Унапредување на
надзорната функција на парламентот во политиките
за заштита на конкуренција и контрола на државна
помош

l

Унапредена надзорна улога на собранието

l

Унапредена
праска и специјализација на
судот во темите

l

Подобрена активност на секторот
во истражување и
подготовка на
предлози за политиките за конкуренција

l

Подобрување на
знаењето и запознаеност на приватниот сектор со
улогата на регулативата и политиките во областа и
користење на
можностите на законот

l

Поголема активности на приватниот сектор во
примена на законот и запознаеност со истиот

l

Унапредена улога
и интерес на граѓанскиот сектор во
политиките и нивната примена

l

l

(4) Транспарентност и отчетност
(Transparency and
accountability)

(5) Видливост и
свесност (Visibility
and awareness)

Унапредени стратешки приоритети
за зголемување на
транспарентноста но
и отчетноста во смисол на донесените
политики и нивната
оценка на ефекти
како и придонес кон

l

Подготвување на
регулатива
вклучително и
пракси и правилници за системско
и правно поткрепени процеси за
обелоденување на
трошење на јавните ресурси
трансфери субвенции и секаква
форма на
државна помош

l
l

Усогласување со
ЕУ регулатива за
регионална помош

l

Креирање на
регистри на
податоци и
податоци кои ќе
бидат слика на
праксите на ЕУ
земјите

l

Унапредување на
функцијата и
улогата на КЗК за
поголема присутност кај јавноста,
медиумите,
известувањата,
едукација на
засегнати страни и
јавно застапување

Примена на регулатива доколку
истата е или може
да биде ограничување за обелоденување на
информации и податоци кои се во
интерес на зголемување на конкуренцијата и
контролата на
државната помош

Унапредена надзорна улога на
парламентот и во
поглед на поголем
надзор во делот
на перформанси а
не само формален
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