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РЕЗИМЕ 
Приватното спроведување на 
политиката на конкуренција се одвива 
пред националните судови, каде 
жртвите од нарушувањето на 
конкуренција поведуваат приватни 
тужби за надомест на штета. На 
годишно ниво, во Европската унија 
штетите што жртвите ги претрпуваат се 
проценуваат некаде помеѓу 5,7 
милијарди евра (базирано на 
конзервативни претпоставки) и 23 
милијарди евра (базирано на помалку 
конзервативни претпоставки). 

Надомест на штета поради нарушување 
и прекршување на конкуренција е 
загарантиран и во македонскиот правен 
систем, со членот 58 од Законот за 
заштита на конкуренција. Овој 
информативен документ дава преглед на 
законската можност за надомест на 
штета од прекршување и нарушување 
на конкуренцијата во ЕУ и во 
Македонија. Исто така, во заклучокот 
од информативниот документ се 
содржани одредени препораки како да се 
подобри законската рамка со цел да се 
обезбеди поефикасна заштита на 
индивидуалните права. Имено, целта на 
политиката на конкуренција би се 
изгубила, доколку не постои ефикасен и 
правичен механизам кој ќе овозможи 
заштита на индивидуалните права на 
компаниите и потрошувачите кои 
плаќаат повисоки цени на производите 
и услугите како резултат на нарушената 
конкуренција на пазарот. 
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I Политиката на конкуренција во 
Европската унија и приватно 
спроведување на конкуренција 

Политиката за заштита на конкуренцијата 
(ПЗК) е една од најважните за Европската 
унија (понатаму ЕУ), овозможувајќи 
непречено функционирање на внатрешниот 
пазар на ЕУ. Главната цел на оваа политика е 
да се обезбеди независното работење на 
компаниите на пазарот, со што би се зголемила 
конкурентноста и иновативноста на истите, а 
би се забраниле договори кои фиксираат цени 
на пазарот, картелите и злоупотребата на 
доминантана положба на пазарот. 
Индиректната цел која би се постигнала со 
ваквата политика е поголем избор на 
производи и услуги на пазарот како и заштита 
на потрошувачите кои не би плаќале повисоки 
цени на производите. Политиката на 
конкуренција се спроведува на два начини. 
Првиот е таканареченото јавно спроведување 
кое го врши Европската комисија и 
Националните органи за конкуренција и 
второто е приватно спроведување  кое го 
започнуваат жртвите кои се оштетени со 
злоупотреба на конкуренција.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приватното спроведување на ПЗК се одвива 
под притисок на жртвите, односно, поединците 
или компаниите кои се жртви на картел или 
фиксирање на цени, поведуваат приватни 
тужби за оштета од ваквото однесување пред 
националните судови во земјите членки.  
Токму за да се обезбеди заштита на 
поединецот како жртва на злоупотреба на 
конкуренцијата во Европската унија е 
воспоставен принцип на оштета на секој 
поединец или компанија која претрпела штета 
од ваквото дејствие.  

Ваквата примена на ЕУ конкурентското право 
во приватниот сектор е суштинско во 
заштитата на човековите права во ЕУ, каде 
Европската комисија и Националните органи 
надлежни за конкуренција не можат да 
обезбедат доволна заштита на правата на 
поединецот (компанија или граѓанин).  

Македонскиот центар за европско 
образование (МЦЕО) е невладина, 
непрофитна, неполитичка, тинк-тенк 
организација основана во декември 2002 
годината од страна на 23 обучувачи за ЕУ 
сертифицирани од InWEnt од Бон и 
Институтот за европски политики од 
Берлин, Сојузна Република Германија. 
Мисијата на МЦЕО е да го поддржи 
пристапувањето на Република Македонија 
во ЕУ и европеизацијата на општеството 
преку професионална обука и советување, 
развој на применливи политики засновани 
на докази, застапување за промени и 
регионална соработка. 
Од своето основање, МЦЕО има испорачано 
приближно од 1300 денови обука за различни 
ЕУ теми за приближно 6000 претставници 
на јавна администрација, медиуми, 
граѓански организации, судии и обвинители, 
членови на политички партии, локални 
администрации, итн. 
Во последните 7 години, МЦЕО го смени 
својот фокус од институт за обука во тинк-
тенк организација со надеж дека ќе го 
намали очигледниот недостиг на 
експертиза во државата во полето на 
креирање јавни политики кои се во линија со 
ЕУ. Последните студии и брифови за 
применета политика што се објавени се: 
„Лисабон-Скопје-Солун: пет причини зошто 
Македонија треба да ги почне преговорите“, 
„Предавници, платеници и сендвич 
демонстранти: граѓанскиот активизам во 
македонскиот јавен дискурс“, „Прекутрупа 
во Европа – истражување за 
искористувањето на Програмите на 
Заедницата во Македонија“, „Македонија и 
Бугарија – Толку блиски, а сепак толку 
далечни“, „Пристапувањето во ЕУ и 
сиромаштијата во Македонија“, „Ветувања, 
ветувања“  итн. 
МЦЕО го следи и процесот на пристапување 
и досега има објавено 19 извештаи кои 
можат да се симнат од нашиот вебсајт: 
mcet.org.mk.  
Во последните 5 години, МЦЕО работи со 
медиумите со цел да го подобри 
известувањето за пристапниот процес на 
Македонија и изготвува алатки за да им 
помогне да разберат дека пристапувањето 
во ЕУ всушност е внатрешна, а не 
надворешна политика. 
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Согласно Impact Assessment Report (2013)1, 
секоја година во ЕУ 5,7 милијарди евра 
(базирано на конзервативни претпоставки), 
односно  23 милијарди  евра (базирано на 
помалку конзервативни претпоставки) се товар 
на  потрошувачите и другите жртви на 
антимонополскo однесување, односно ваквата 
сума е потребно да им биде компензирана во 
вид на оштета (вклучувајќи и камата),  како 
разлика помеѓу вистинската пазарна цена и 
повисoко платената цена. 

 

II Улогата на националните судови во 
спроведување на политиката на 
конкуренција  

Во Европската унија националните судовите 
играат важна улога во спроведувањето на 
политиката на заштита на конкуренција. 

Согласно член 5 од  Регулативата 1/2003 2 на 
Европската унија, националните судови имаат 
право и должност директно да ги применуваат 
членовите 101 и 1023 од Договорот за 
функционирање на Европската унија. 

Судовите се една од инстанците каде жртвите 
од прекршувањето на член 101 и 102 од 
Договорот за функционирање на ЕУ (понатаму 
ДФЕУ), можат да добијат заштита на 
индивидуалните права. 

Така националните судови во улога на 
директни имлементатори на 101 и 102 од 
ДФЕУ можат да бидат во улога на: 

• Втора инстанца за жалби против 
решенија од Националните органи за 
конкуренција 

• Да решаваат за тужбени барања за 
оштета за антимонополски случаи 
(приватни спроведувачи) 

• Како јавни спроведувачи на 
политиката на конкуренција 

Имено националните судови како приватни 
спроведувачи на ПЗК, решаваат по барање за 
оштета, како принцип кој потекнува од 

судската пракса на  Европскиот суд на правда 
каде со случајот Courage and Crehan 4 Судот 
вели: „Целосниот ефект на членот 81 (сегашен 
101) од ДФЕУ и практичниот ефект на 
забраната од член 101 (1), ќе бидат доведени 
во ризик ако не се достапни за секој поединец, 
односно ако се  скрати можноста на 
поединецот  да бара надомест на штета за 
загубата, која е предизвикана од договор или 
акт виновни за нарушување и попречување на 
конкуренцијата“. Така судот вели дека би се 
изгубил вистинскиот ефект на правото на ЕУ, 
ако не е достапно и корисно за секој граѓанин 
на Европската унија. 

 

III Националните судови и право на 
оштета од нарушување и попречување 
на конкуренција 

Надлежностите на  националните судови во 
однос на ПЗК како и  условите на соработка 
помеѓу националните судови и Европската 
комисија и се запишани во регулативата 1/2003 
и Известувањето на Комисијата за соработката 
помеѓу националните судови и Комисијата при 
примена на член 81 и 82 (сега 101 и 102 од 
ДФЕУ) од Европската заедница5. Овие два 
документа се столбовите во приватното 
спроведување на конкуренцијата во ЕУ. 

Со цел униформно применување на 
политиката на конкуренција, во случај кога се 
водат две паралелни постапки пред 
националниот суд и Комисијата за истата 
работа, решението кое ќе го донесе 
националниот суд не смее да биде во 
спротивност со решението на Комисијата6.  
Кога се водат две паралелни постапки  пред 
национален суд и пред Европската комисија, 
пракса е  постапката пред националниот суд  
се стави во мирување со цел да се почека на 
резултатот од постапката пред Комисијата. 

Начините на надомест на штета од 
нарушување и попречување на конкуренција 
сè уште не е хармонизиран на ЕУ ниво. 
Постојат земји членки на ЕУ каде решението 
на Националната агенција за конкуренција со 
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кое се утврдува постоење на картел или 
злоупотреба на доминантана позиција е 
неспорен доказ пред суд7, додека во други 
земји членки на ЕУ ваквото решение 
странките можат да го оспоруваат. Понатаму 
некои национални законодавства за вакви 
случаи досудуваат обична штета и испуштена 
корист како оштета, а во други држави само 
обична штета. Одредени начела за  ваквиот 
надомест на штета според кои судовите треба 
да се водат при директна примена на 
членовите 101 и 102 се воспоставени со Белата 
книга8 од 2008. Овој документ нема 
обврзувачка сила за националните судови, но е 
силна препорака за начинот на  примената на 
членовите 101 и 102 од ДФЕУ. Главната 
порака на Белата книга  е задолжителна и 
целосна оштета на жртвите на картелите и 
усогласеното делување на компаниите. И 
покрај Белата книга на Комисијата, денеска сè 
уште не постои доволно хармонизација во 
однос на приватно спроведување на 
конкуренција. Токму затоа во 2013 година 
Комисијата поднесе предлог Директива за 
тужби за оштета од  антимонополско 
однесување9, со која ќе се хармонизира 
тужбата за оштета на ЕУ ниво. Ваквиот 
предлог  ги вклучува следните начела: 

• задолжителна сила на решенијата на 
Националните органи за конкуренција,  

• полесен пристап на странките до 
доказите потребни за тужбата,  

• целосна компензација за изгубената 
корист и изгубениот профит,  

• правни последици од пренесувањето на 
повисоката цена на директни на 
индиректни потрошувачи,   

• доказ дека картелите предизвикуваат 
штета (доказ кој може да се побива од 
тужените), 

• период во кој може да се покрене 
тужбеното барање,  

• причинителот на штетата е одговорен  
во однос на жртвата за целосната штета 
предизвикана од него.  

Ваквата хармонизација ќе доведе до 
воспоставување практика на применување на 

еднакви принципи во сите 28 земји членки на 
ЕУ. Република Македонија како кандидат за 
пристапување кон ЕУ ќе мора да ја 
имплементираа  оваа директива како дел од 
aquis communitare. Ваквата имплементација ќе 
бара промени во Кривичниот законик, потоа во 
Законот за парничната постапка, Законот за 
облигации и Законот за заштита на 
конкуренција 

 

IV Република Македонија и правото на 
оштета од нарушување и попречување 
на конкуренција 

Во Република Македонија надлежна за надзор 
и спроведување на  политиката на 
конкуренција е Комисијата за заштита на 
конкуренцијата (јавен спроведувач), која 
работи врз основа на законот за заштита на 
конкуренцијата. Членовите 101 и 102 од ДФЕУ 
се транспонирани во македонското 
законодавство во Закон за заштита на 
конкуренција како член 7 и член 11 соодветно. 

Принципот на оштета од антимонополско 
однесување е имплементиран и во Република 
Македонија со член 58 од Законот за заштита 
на конкуренција кој вели:  

 
„Доколку се предизвика штета со било 
кое дејствие кое преставува прекршок 
согласно одредбите од овој закон, лицето 
кое ќе претрпи штета може да бара 
надомест согласно закон“. 
 
 
Ова е единствена одредба која го дефинира 
приватното спроведување на конкуренција во 
Република Македонија.  

Толкувајќи ја оваа одредба може да се заклучи 
дека секое правосилно и извршно решение 
донесено од страна на Комисијата за заштита 
од конкуренција е доказ пред Судовите во 
Република Македонија. Така оштетена страна  
со  ова решение како доказ и врз основа на  
членот 58 од Законот за заштита на 
конкуренција и член 141(1)10 од Законот за 
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облигационите односи, може пред граѓанските 
судови во Македонија да бара соодветна 
штета. За разлика од Германија и Обединетото 
Кралство каде решението на националната 
агенција за заштита на конкуренција е 
непобитен доказ, во РМ ваквото решение е  
само доказ кој може да се побива од тужената 
страна.   

Според членот 142 од Законот за 
облигационите односи штета е дефинирана 
како „ намалување на  нечиј имот (обична 
штета) и спречување на негово зголемување 
(испуштена корист) како и нанесувањето на 
друга физичка или душевна болка или страв 
(нематеријална штета). Понатаму согласно 
член 178 став 1 од Законот за облигациони 
односи „Оштетениот има право како на 
надомест на обичната штета, така и на 
надомест на испуштената корист“.  

Согласно европското право односно Белата 
книга од 2008, оштетата која треба да ја добие 
жртвата е целосна вклучувајќи ја не само 
обичната штета, туку и испуштената корист 
плус камата. Ваквиот принцип, кој е потврден 
во Белата книга, а воспоставен преку судската 
пракса на Европскиот суд на правда вели: „тоа 
произлегува од принципот на ефективност на 
европскиот правен поредок и правото на секој 
поединец да бара компензација за загубите 
предизвикани со договор или со однесување 
кое ќе ја ограничи или наруши 
конкуренцијата. Целосниот надомест за 
жртвите не е само за обична штета (damnum 
emergens), но и  испуштена корист или профит  
(lucrum cessans) плус камата“. 

Досега од Комисијата за заштита на 
конкуренција во РМ, во периодот од 2005 до 
2012 постојат околу 50 решенија со кои се 
утврдени усогласени практики и забранети 
договори, а со тоа и многу оштетени граѓани. 
Сепак поради непознавањето на граѓаните за 
ваквата можност за заштита и оштета која 
можат да ја добијат, ваквата можност за 
надомест на штета останува недоволно 
искористена.  За поголема искористеност на 
ваквата можност во Македонија потребна е 

поголема стручност и знаење на судиите и 
адвокатите во оваа област, потоа јавна свест за 
постоењето на ваквата можност како и 
дополнителни законски разјаснувања поврзани 
со приватното спроведување на заштита на 
конкуренција.   

Сè уште постојат неразјаснети прашања околу  
приватното спроведување на конкуренцијата 
во РМ кои е потребно законски да се 
регулираат. Една од нив е дали судот ќе ја 
прифати тужба како основана, кога 
оштетениот ќе поднесе тужба за  надомест на 
штета врз основа на член 58 од Закон за 
заштита на конкуренција, без решение од 
Комисијата за заштита на конкуренцијата.  
Судот во ваквиот случај најпрво ќе треба да 
одлучи  дали е прекршен законот за заштита на 
конкуренција, па потоа ако има прекршување 
да го утврди обемот на надомест на штета. 
Сепак поради формално позитивистичка 
природа на македонското право, односно 
поради отсуството на експлицитна законска 
одредба во која судот има должност и основ да 
ја прифати ваквата тужба, многу веројатно е 
дека судот ќе ја одбие ваквата тужба како 
неоснована. 

Македонија како држава кандидат која 
претендира да биде дел од ЕУ, мора да 
спроведе ефективен и правичен механизам за 
заштита на правата на поединците кои имаат 
прекршени права од злоупотреба на правилата 
на конкуренција, правила кои ќе бидат во 
духот на европското право. 

 

V  Препораки како до поголема 
заштитата на потрошувачите и 
компаниите од злоупотреба на 
конкуренција во Република Македонија 

Со цел да се направи оваа политика 
поефективна како и повеќе да се користи 
можноста за барање надомест на  штета пред 
судовите потребно е: 

• Дополнување и понатамошно 
прецизирање на постапката за оштета 
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преку дополнување на Законот за 
заштита на конкуренција, Законот за 
облигационите односи, Кривичниот 
законик (член 283), Закон за 
парничната постапка. 

• Обуки  за судии, јавни обвинители и 
адвокати за примена на законот на 
заштита на конкуренција  

• Подигнување на јавната свест за 
постоењето на  надомест на штета од 
прекршувањата на законот за заштита 
на конкуренција 

• Дополнување на членот 28311 од 
Кривичниот законик со програма на 
попустливост (leniency), кој ќе содржи 
олеснување за учесниците во картелите 
и усогласените договори кои помагаат 
во откривањето и казнувањето на 
истите. Дополнување на ваквата 
одредба од Кривичниот законик ќе 
овозможи полесно откривање на 
картелите и усогласените договори. Од 
друга страна потребно е и законско 
регулирање на односот помеѓу 
барањето за надомест на штета од 
страна на жртвите кои бараат увид во 
документите  кои се дел од програмата 
за попустливост, односно дали 
документите ќе бидат тајни и 
недостапни за жртвите. Понатаму исто 
така треба законски да се определи 
дали учесниците во програмата за 
попустливост ќе бидат ослободени и од 
надомест на штета кон жртвите. 

• Обуки на Комисијата за заштита на 
конкуренција во областа на приватно 
спроведување на ПЗК, која од друга 
страна ќе помогне во поефикасно 
спроведување и лобирање за примена 
на приватниот дел од заштита на 
конкуренција. 

• Создавање на законска рамка за 
постапување во случај кога се бара од 
судовите директна примена на 101 и 
102 од ДФЕУ (или член 7 и 11 од 
законот за заштита на конкуренција), 
кога најпрво судовите треба да одлучат 
дали постои прекршување на законот 

за заштита на конкуренција, па потоа 
да го одредат обемот на надомест на 
штета. 

• Дополнување на член 58 од закон 
заштита на конкуренција со 
задолжителна сила на решението од 
КЗК пред судовите на РМ 

• Создавање на  платформа на експерти 
способни да изготват анализи и 
економски вештачења потребни за 
правилно спроведување на политиката 
на конкуренција 

Сите овие препораки ќе овозможат поефикасна 
примена на ПЗК, како и обесштетување на 
крајните жртви и компании, кои се најмногу 
оштетени од злоупотреба на правилата на 
конкуренција. 

 

Референци: 

                                                 
1   Impact Assessment Report 

2 Council Regulation 1/2003, Euro Lex 32003R0001 

3 Член 101 
(поранешен член 81 од ДЕЗ) 
1. Како некомпатибилно со внатрешниот пазар се 
забранува следното:  
сите спогодби меѓу претпријатија, одлуки на здруженија 
на претпријатија и усогласени практики кои може да 
влијаат на трговијата меѓу земјите-членки и кои имаат за 
своја цел или резултат спречување, ограничување  
или нарушување на конкуренцијата во рамките на 
внатрешниот пазар, а особено оние кои: 
(а) директно или индиректно ги одредуваат 
купопродажните цени или некои други трговски услови; 
(б) го ограничуваат или го контролираат производството, 
пазарите, техничкиот развој или инвестициите; 
(в)ги делат пазарите или изворите на набавки; 
(г) применуваат различни услови за исти трансакции со 
други трговски страни, и на тој начин ги поставуваат тие 
страни на понеповолна конкурентна положба; 
(д) склучуваат договори во зависност од прифаќањето на 
другите страни на дополнителни обврски коишто по 
својот карактер или според трговската примена немаат 
никаква врска со предметот на тие договори.  
2. Секоја спогодба или одлука што се забранува според 
овој член се смета за неважечка.  
3. Одредбите од став 1 може да се прогласат за 
неприменливи во случај на: 
- спогодба или категорија на спогодби меѓу 
претпријатија; 
- одлука или категорија на одлуки на здруженија на 
претпријатија, 
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- усогласена практика или категорија на усогласени 
практики, 
кои придонесуваат кон подобрување на производството 
или дистрибу 
-цијата на стоки или промовирање на технички и 
економски напредок,  
овозможувајќи им на потрошувачите соодветен удел од 
крајната придобивка, а притоа:  
(а)на предметните претпријатија не им наметнуваат 
ограничувања што не се неопходни за постигнувањето на 
овие цели; 
(б)не им даваат можност на таквите претпријатија да ја 
елиминираат конкуренцијата во однос на значителен дел 
од предметните производи.  
Член 102 
(поранешен член 82 од ДЕЗ) 
Секоја злоупотреба на доминантна позиција на 
внатрешниот пазар или на значителен дел од него, од 
страна на едно или повеќе претпријатија, се забранува 
како некомпатибилна со внатрешниот пазар, доколку тоа 
може да влијае на трговијата помеѓу земјите-членки. 
Конкретно, таквата злоупотреба може да се состои од: 
(а) директно или индиректно наметнување на неправедни 
куповни или продажни цени или други неправедни 
трговски услови; 
(б) ограничување на производството, пазарите или 
техничкиот развој на штета на потрошувачите; 
(в) применa на нееднакви услови за еквивалентни 
трансакции со други трговски партнери, на тој начин 
ставајќи ги во неповолна конкурентна положба; 
(г) склучувањето на договори да подлежи на прифаќање 
на дополнителни обврски од други страни, кои, според 
нивниот карактер или трговска примена, немаат никаква 
врска со предметот на таквите договори 
 
4 C- 453/99 Courage and Crehan, параграф 26 
 
5 Commission Notice on cooperation between the 
Commission and The Courts of the EU Member State in the 
application of articles 81 and 82 EC 

6 Член 16 од Регулатива 1/2003- принцип на унифицирана 
примена на европското право 

7 пример Обединетото Кралство и Германија 

8 White Paper on Damages Actions for Breach of the EC 
antitrust rules (COM 2008 165, 2.4.2008) 

9 Directive Proposal for antitrust damage action claims 
COM(2013) 404, 11.6.2013 
 
10 Тој што ќе му причини штета на друг должен е да ја 
надомести, доколку не ќе докаже дека штетата настанала 
без негова вина 

11 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 
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