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ЧЛЕН 39

ДРЖАВНИ МОНОПОЛИ

Република Македонија прогресивно ќе ги приспособи сите државни монополи од 
комерцијален карактер за да се обезбеди дека, до крајот на петтата година од 
стапувањето во сила на оваа Спогодба, нема да има дискриминација меѓу државјаните 
на земјите-членки и на Република Македонија во поглед на условите под кои 
производите се набавуваат и се пласираат на пазарот. Комитетот за стабилизација и 
асоцијација ќе биде информиран за мерките што се преземаат за постигнување на оваа 
цел.

ЧЛЕН 69

КОНКУРЕНЦИЈА И ДРУГИ ЕКОНОМСКИ ОДРЕДБИ

Република Македонија прогресивно ќе ги приспособи сите државни монополи од 
комерцијален карактер за да се обезбеди дека, до крајот на петтата година од 
стапувањето во сила на оваа Спогодба, нема да има дискриминација меѓу државјаните 
на земјите-членки и на Република Македонија во поглед на условите под кои 
производите се набавуваат и се пласираат на пазарот. Комитетот за стабилизација и 
асоцијација ќе биде информиран за мерките што се преземаат за постигнување на оваа 
цел.

Следниве постапки се некомпатибилни со правилното функционирање на Спогодбата, 
се’ додека тие може да имаат влијание на трговијата меѓу Република Македонија и 
Заедницата:

I. сите договори меѓу претпријатија, одлуки на асоцијации на претпријатија и заемна 
практика меѓу претпријатија кои како своја цел или последица имаат или претставуваат 
спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата;

II. злоупотреба на едно или повеќе претпријатија на доминантната позиција на 
територијата на Република Македонија или на Заедницата во целина или на нејзин 
поголем дел;

III. која било јавна помош што ја нарушува или се заканува да ја наруши конкуренцијата 
преку фаворизирање одредени претпријатија или одредени производи.
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Каква било практика што е спротивна на овој член ќе биде оценета врз основа на 
критериумите што произлегуваат од примената на правилата на членовите 81, 82 и 87 од 
Договорот за основање на Европската заедница.

Заради примена на одредбите од став 1(иии), Страните се согласни дека, во текот на 
првите 4 години по стапувањето во сила на оваа Спогодба, сета јавна помош доделена 
на Република Македонија ќе биде оценувана, земајќи го предвид фактот дека 
Република Македонија ќе биде третирана како област идентична на оние области на 
Заедницата опишани во членот 87(3)(а) од Договорот за основање на Европската 
заедница.

Секоја Страна ќе обезбеди транспарентност во областа на јавната помош, меѓу другото, 
преку годишни извештаи на другата Страна за вкупната сума и дистрибуцијата на 
дадената помош и преку обезбедување, ако се побара, информација за шемата на 
помошта. По барање на една од Страните, другата Страна ќе обезбеди информации за 
поединечни индивидуални случаи на јавна помош.

Секоја Страна ќе обезбеди одредбите од овој Член да се применуваат во текот на петте 
години по стапувањето во сила на оваа Спогодба.

Во однос на производите споменати во Поглавјето ИИ од Глава ИВ:

- нема да се применува параграф 1(иии)

- секоја практика што е во спротивност со став 1(и) ќе бидат оценета според 
критериумите што ги воспоставила Заедницата врз основа на членовите 36 и 37 од 
Договорот за основање на Европската заедница и според посебните инструменти на 
Заедницата усвоени на оваа основа.

Доколку Република Македонија или Заедницата сметаат дека одредена практика е 
некомпатибилна во смисла на став 1, и:

- доколку таквата практика предизвикува или се заканува да предизвика сериозна штета 
на интересите на другата Страна или материјална штета на своето домашно стопанство, 
вклучувајќи ги и услугите, таа може да преземе соодветни мерки по консултирањето во 
рамките на Советот за стабилизација и асоцијација или по изминување триесет работни 
дена по упатувањето на прашањето за таква консултација.

Во случај на практики кои се неусогласени со став 1(иии), доколку се применува 
Спогодбата на СТО при таков случај, таквите соодветни мерки можат да бидат усвоени 
само во согласност со постапките и според веќе дадените услови или соодветната 
законска регулатива на Заедницата.

Страните ќе разменуваат информации, имајќи ги предвид ограничувањата што ги 
наметнува професионалната и деловната доверливост.
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ЧЛЕН 70

ДРЖАВНИ МОНОПОЛИ

Во однос на јавните претпријатија или на претпријатијата на кои им се доделени 
посебни или ексклузивни права, секоја Страна ќе обезбеди дека од третата година по 
стапувањето во сила на оваа Спогодба, ќе се применуваат начелата на Договорот за 
основање на Европската заедница, особено Членот 86.


