
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 8. ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЈА

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Умерено подготвена (Moderately Prepared) – 3 Нема напредок (No Progress) – 2

Загрижува фактот што и оваа година не е остварен напредок во поглед на политиката на конкуренција и државна помош, која претставува 
едно од потешките поглавја и е суштински поврзано со други поглавја. Клучните две препораки од Комисијата дадени во последните неколку 
години продолжуваат да важат и оваа година, дополнети со препораката која ја нагласува потребата од поголема независност и јакнење на 
капацитетите на КЗК. Во рамки на самиот извештај повторно е нагласено неспроведувањето на забелешките од минатите извештаи, кои 
остануваат да важат и оваа година. Притоа продолжува долгогодишниот тренд на загрозување на независноста и улогата на ова клучно 
регулаторно тело преку ограничување на неговите финансиски, човечки и технички капацитети. Креаторите на политиките како воопшто да не 
ја вклучуваат КЗК при дизајнирањето на поврзаните политики. Ова, Се чини, особено важи за постојаниот тренд на одобрување на државна 
помош, која не само што не се консултира со правилата за доделување на државна помош туку во голем дел воопшто не се нотифицира до КЗК. 
Овие забелешки на ЕК се наведуваат и во Поглавјето 14 Транспортна политика.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да се зајакне спроведувањето на одлукитеод страна на КЗК.
- Да се зголеми транспарентноста за државна помош доделена од страна на Владата.
- Да се обезбеди независност и зајакнување на капацитетот на КЗК.

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 

www.eu.org.mk



- Да се зајакне спроведувањето на одлукитеод страна на КЗК.
- Да се зголеми транспарентноста за државна помош доделена од страна на Владата.
- Да се обезбеди независност и зајакнување на капацитетот на КЗК.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Антитруст и спојувања

- Постојат одредени празнини во подзаконските акти 
кои допрва треба да бидат пополнети.
- КЗК во голема мера е формално функционално 
независен орган.
- Политиката на попустливост кон само- пријавувачи на 
картели постои, но допрва треба да се користи.
- Бројот на вработени на КЗК се чини дека е доволен, но 
нивното ниво на стручност треба да се подобри.
- Финансирањето на КЗК е променливо, се одредува 
година за година, со што се зголемува загриженоста за 
нејзината независност.
- КЗК треба да ја засили својата политика за 
спроведување, со користење на сите достапни алатки, 
особено инспекции на самото место и програмата за 
помилување.
- Постои загриженост за недостатокот на независност и 
капацитетот на судовите во справувањето со 
анти-монополските случаи.

Антитруст и спојувања

- Постојат одредени празнини во подзаконските акти кои 
допрва треба да бидат пополнети.
- Политиката на попустливост кон само-пријавувачи на 
картели постои, но сè уште не се користи
- Нивото на стручност на КЗК треба да се подобри.
- Одлуките за спојување се покачи од 31 во 2016 на 50 во 
2017 година.
- КЗК треба да ја засили својата политика за 
спроведување, со користење на сите достапни алатки, 
особено инспекции на самото место и програмата за 
помилување.
- Постои загриженост за недостатокот на независност и 
капацитетот на судовите во справувањето со 
анти-монотолските случаи.

Антитруст и спојувања

- Одредени празнини (недостатоци) во подзаконските 
акти допрва треба да бидат пополнети (усогласени).
- КЗК во голема мера е формално функционално 
независен орган.
- КЗК не е соодветно екипирана, а воедно неопходно е 
зголемување на нивото на стручност преку обуки.
- Буџетот на КЗК е недоволен и се менува секоја година, 
што предизвикува загриженост за нејзината 
независност, како и проблеми со задржување на 
кадрите.
- Техничката опрема со која располага КЗК е застарена.
- Политиката на попустливост кон само-пријавувачи на 
картели е во сила, но сè уште  не се користи.
- Не постојат насоки за дефинирање на нивото на 
парични казни. 
- КЗК треба да ја засили својата политика за 
спроведување, со зголемена примена на инспекции на 
лице место и унапредување на програмата за 
попустливост.
- Постои загриженост за недостатокот на независност и 
капацитетот на судовите во справувањето со 
анти-монополските случаи.



Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Државна помош

- Законот за државна помош треба да се усогласи со 
acquis во однос на подзаконските акти за одредени 
форми на помош и одредени сектори.
- Регистарот на државна помош сè уште не е 
воспоставен, и мапата на регионала помош сè уште не е 
изготвена.
- Административниот капацитет на одделението за 
државна помош на КЗК е несоодветна бидејќи нема 
персонал и опрема. Тоа има само тројца вработени кои 
треба да се справат со се поголем број на случаи и 
застарена опрема.
- Одреден број на мерки за помош, главно доделени на 
централно ниво, се известуваат доцна и не се 
истражени од страна на КЗК.
- Државна помош продолжи да се обезбедува за 
воздушниот сообраќај, без да биде известена КЗК.
- Свеста за правилата за државна помош меѓу 
донаторите на таа помош треба да се подобри.
- Правилата за антитруст и државна помош се 
однесуваат и на државните претпријатија и 
претпријатија со специјални или ексклузивни права.

Државна помош

- Законот за државна помош треба да се усогласи со 
acquis во однос на подзаконските акти за одредени  
форми на помош и одредени сектори.
- Регистарот на државна помош сè уште не е 
воспоставен, и мапата на регионала помош сè уште не е 
изготвена.
- Административниот капацитет на одделението за 
државна помош на КЗК е несоодветна бидејќи нема 
персонал и опрема. Тоа има само тројца вработени кои 
треба да се справат со се поголем број на случаи и 
застарена опрема.
- Бројот на одлуки за државна помош се намали од 13 во 
2016 на 7 во 2017.
- Државна помош продолжи да се обезбедува за 
воздушниот сообраќај, без да биде известена КЗК.
- Правилата за антитруст и државна помош се однесуваат 
и на државните претпријатија ипретпријатија со 
специјални или ексклузивни права, а државата треба да 
покаже дека вистински се спроведуваат овие правила.
- Не постoи евиденција за постоење на монополи од 
трговски карактер со значење како во член 37 од ДФЕУ.

Државна помош

- Законот за државна помош и Регулативата за 
доделување на помош од мало значење (де минимис) 
допрва треба да се изменат. 
- Законодавството за спроведување на одредени форми 
на помош и одредени сектори допрва треба да се 
усогласи со acquis.
- Регистарот на државна помош и мапата на регионала 
помош сè уште се застарени и нетранспарентни.
- Административниот капацитет на одделението за 
државна помош на КЗК и понатаму е несоодветен, со 
само тројца вработени, застарена опрема и буџетски 
ограничувања.
- Да се потврди усогласеноста на шемите за државна 
помош за воздушниот сообраќај доделени на ист 
авиопревозник со принципот на оператор на пазарна 
економија, упатствата за воздухопловството и одредбите 
од ССА.
- Законот за поддршка на финансиските инвестиции 
донесен во јуни 2018 година не е во согласност со acquis 
за државна помош.
- Заштитни мерки со цел да обезбеди дека мерките на 
државна помош се ослободени од конфликт на интереси 
допрва треба да се воспостават.
- Правилата за антитруст и државна помош се однесуваат 
и на државните претпријатија и претпријатија со 
специјални или ексклузивни права, но сепак државата 
треба да покаже дека истите се спроведени.
- Не постои евиденција за постоење на монополи од 
трговски карактер со значење како во член 37 од ДФЕУ.


