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У Р Е Д Б А 

ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ХОРИЗОН
ДОГОВОРИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИ 

Дел први  
ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1  
Предмет на Уредбата 

(1) Со оваа уредба се пропишуваат ус
групно изземање на хоризонтални договори з
лизација, карактеристиките на таквите догов
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вите што таквите договори мора да ги содржат, ограничу-
вањата или условите што тие договори не смеат да ги со-
држат и другите услови кои мора да се исполнат за груп-
но изземање. 

Член 2  
Дефиниции 

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 
имаат следново значење: 
а)  �групно изземање� означува изземање одобрено 

на одредени категории договори за специјализација од 
примена на одредбите за забранети договори утврдени 
со член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренци-
јата (во натамошниот текст: Закон); 
б) �договор� означува договор, одлука на здруже-

нија на претпријатија или договорена практика; 
в) �договори за специјализација� означува хоризон-

тални договори склучени меѓу претпријатија кои се од-
несуваат на условите според кои таквите претпријатија 
се специјализираат за производство на производи; 
г) �претпријатија - учесници� означува претприја-

тијата - страни во договорот и нивните соодветни повр-
зани претпријатија; 
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д) �конкурентско претпријатие� означува претпри-
јатие што е активно на релевантниот пазар (постоечки 
конкурент) или претпријатие кое, на реални основи, би 
ги презело сите додатни инвестиции или други неоп-
ходни трансферни трошоци за да може да влезе на ре-
левантниот пазар како одговор на малото и постојано 
зголемување на релативните цени (потенцијален кон-
курент); 
ѓ) �производ� значи стока и /или услуга, вклучувај-

ќи и посредни стоки и/или услуги и финални стоки 
и/или услуги, со исклучок на услуги на дистрибуција и 
изнајмување; 
е) �производство� значи производство на стоки или 

давање на услуги вклучувајќи го и производството по 
пат на поддоговор; 
ж) �обврска за ексклузивно снабдување� значи об-

врска да не се снабдува конкурентско претпријатие, 
кое не е страна во договорот, со производот кој е пред-
мет на договорот за специјализација; 
з) �обврска за ексклузивно купување� означува об-

врска за купување на производот, кој е предмет на до-
говорот за специјализација, само од страната која се 
согласила истиот да го снабдува; 
ѕ) �права на интелектуална сопственост� вклучува-

ат права од индустриска сопственост, авторски права и  
други сродни права согласно Законот за индустриска 
сопственост, Законот за авторско право и сродни права 
и Законот за топографија на интегрални кола на Репуб-
лика Македонија; 

(2) �Поврзани претпријатија� се: 
(а) претпријатија во кои едната страна од догово-

рот, директно или индиректно, имаат овластувања над 
повеќе од половина од правата на глас, или имаат овла-
стувања да назначат повеќе од половина членови на 
надзорниот одбор, управниот одбор или телата кои ги 
застапуваат интересите на претпријатието, или има 
право да управува со работите во претпријатието; 

(б) претпријатија кои директно или индиректно, врз 
страната во договорот поседуваат права или овластува-
ња наведени во точка а); 

(в) претпријатија  во кои препријатието наведено во 
точка б) директно или индиректно поседува права или 
овластувања наведени во точка а); 

(г) претпријатија во кои страната во договорот заед-
но со едно или повеќе препријатија наведени во точки-
те а), б), или в), или во кои две или повеќе од последно 
наведените претпријатија, поседуваат заеднички права 
или овластувања наведени во точка а); 

(д) претпријатија во кои правата или овластувањата  
наведени во точка а)  заеднички ги поседуваат страни-
те во договорот или нивните поврзани претпријатија 
наведени во точките од а) до г), или една или повеќе 
страни во договорот или едно или повеќе од нивните 
поврзани претпријатија наведени во точките од а) до г) 
и една или повеќе трети страни. 
 

Член 3 
 

Примена на групното изземање 
(1) Групното изземање се применува, на оние кате-

гории договори за специјализација согласно член 8, 
став 1 точка 2 од Законот, а особено за: 
а) унилатералните договори за специјализација, врз 

основа на кои едната страна се согласува да го запре 
производството на одредени призводи или да се воздр-
жи  од производство на тие производи и истите да ги 
купува од конкурентското претпријатие, додека конку-
рентското претпријатие се согласува да ги произведува 
и доставува тие производи, или 
б) реципрочни договори за специјализација, врз осно-

ва на кои две или повеќе страни се согласни на реципроч-
на база, да запрат или се воздржат од производство на 
одредени, но различни производи и истите да ги купуваат 
од други страни кои се согласни да ги снабдуваат; или 

в) договори за заедничко производство врз основа 
на кои две или повеќе страни се согласни заеднички да 
произведуваат одредени производи. 

(2) Групното изземање предвидено во став 1 од овој 
член исто така се применува на одредбите содржани во 
договорите за специјализација кои не ја претставуваат 
основната цел на ваквите договори, но директно се по-
врзани и неопходни за нивната имплементација, како 
што се на пример договорите кои се однесуваат на 
стекнувањето или употребата на правата на интелекту-
ална сопственост. Групното изземање не се применува 
врз одредбите што имаат иста цел како и ограничува-
њата наведени во членот 6 став 1 од оваа уредба. 

(3) Групното изземање предвидено во овој член 
исто така ќе се применува и во случаи кога: 
а) страните прифаќаат обврска за ексклузивно купу-

вање и/или ексклузивно снабдување во смисла на уни-
латерален или реципрочен договор за специјализација 
или договор за заедничко производство, или 
б) страните самостојно не продаваат производи кои 

се предмет на договорот за специјализација, туку обез-
бедуваат заедничка дистрибуција или се согласни да 
назначат трета страна за дистрибутер на ексклузивна 
или неексклузивна основа во смисла на договорот за 
заедничко производство под услов третата страна да не 
е конкурентско претпријатие. 

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ КОИ  ДОГОВОРИТЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗА-

ЦИЈА ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
 

Член 4 
 

Пазарен удел 
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се 

применува под услов заедничкиот пазарен удел на 
претпријатијата учесници да не надминува 20% од ре-
левантниот пазар. 

(2) Согласно член 6 од оваа уредба се создава прет-
поставка на законитост за договорите за специјализа-
ција зависно од пазарниот удел на препријатијата  
учесници. Може да се претпостави дека, доколку уде-
лот од релевантниот пазар што го поседуваат претпри-
јатијата  учесници не надминува 20%, договорите за 
специјализација што не содржат одредени видови на 
тешки ограничувања на конкуренцијата, во принцип 
придонесуваат кон зголемување на економските придо-
бивки во форма на економии од обем или економии од 
опсег или подобри производствени технологии и исто-
времено им обезбедуваат сразмерна корист на потро-
шувачите. 

Член 5 
 

Пресметување на пазарниот удел 
(1) Пазарниот удел се пресметува врз основа на 

вредноста на продажбите на пазарот, а доколку такви 
податоците не се достапни, проценките засновани на 
други сигурни пазарни информации, вклучувајќи ја го-
лемината на продажбите на пазарот, кои може да се ко-
ристат за утврдување на пазарниот удел на засегнатото 
претпријатие. 

(2) За целите за примена на пазарниот удел согласно 
член 4 од оваа уредба, се применуваат следните правила: 
а) пазарниот удел се пресметува врз основа на пода-

тоците што се однесуваат на претходната календарска 
година; 
б) доколку пазарниот удел определен во став 1 од 

овој член иницијално не надминува повеќе од 20% но 
последователно се зголеми без притоа да надмине 25%, 
групното изземање предвидено во член 3 од оваа уред-
ба продолжува да се применува за период од две после-
дователни календарски години, по годината во која за 
прв пат бил надминат прагот од 20%;  
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в) доколку пазарниот удел иницијално не надмину-
ва повеќе од 20%, но последователно се зголеми и над-
мине  25%, групното изземање  продолжува да се при-
менува за период од една календарска година, по годи-
ната во која за прв пат бил надминат прагот  од 25%; 
г) Изземањето согласно точка б) и в) од овој член 

не може да се комбинира на начин на кој би се надми-
нал периодот од две календарски години. 

(3) За целите на членот 4 од оваа уредба, пазарниот 
удел на поврзаните претпријатија дефинирани во член 
2 став 2 точка д) од оваа уредба  се распределува по-
деднакво на секое препријатие кое ги има правата или 
овластувањата наведени во член 2 став 2 точка а) од 
оваа уредба. 

 
Дел трети 

 
ОГРАНИЧУВАЊА ШТО НЕ СМЕАТ ДА ГИ СОДР-
ЖАТ ДОГОВОРИТЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 6 

 
Тешки ограничувања 

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не-
ма да се применува на оние договори кои директно или 
индиректно, сами или во комбинација со други факто-
ри под контрола на страните, имаат за цел: 
а) фиксирање на цените при продажба на производи 

на трети страни; 
б) ограничување  на производството и продажбите; 

или 
в) поделба на пазари или купувачи. 
(2) Ограничувањата наведени во став 1 од овој член 

се сметаат за тешки ограничувања. Договорите за спе-
цијализација што содржат такви ограничувања на кон-
куренцијата треба да се исклучат од групното изземање 
согласно оваа уредба, независно од пазарниот удел на 
засегнатите претпријатија. Доколку едно или повеќе 
тешки ограничувања наведени во став 1 од овој член се 
содржани во или се практичен резултат на договор за 
специјализација, групното изземање нема да се однесу-
ва на  целиот договор.  

(3) Групното изземање  се применува и на: 
а) одредбите за договорена количина на производи 

во контекст на унилатерални или реципроцитетни до-
говори за специјализација или утврдување на капаци-
тетот и големината на производство на заедничко вло-
жување во смисла на договор за заедничко производс-
тво; 
б) утврдување на продажните цели и фиксирањето 

на цени што производителите согласно Договорот за  
заедничкото вложување ги наплаќаат од директните 
купувачи во смисла на член 3 став 3 точка б) од оваа 
уредба. 

 
Дел четврти 

 
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ГРУПНОТО ИЗЗЕМАЊЕ 

 
Член 7 

 
Повлекување на групно изземање 

(1) Групното изземање може да се повлече доколку: 
а) договорот не дава значајни резултати во услови 

на рационализација или потрошувачите не добиваат 
сразмерна корист, или 
б) производите што се предмет на специјализација, 

не се предмет на ефективна конкуренција од идентич-
ни производи или производи за кои потрошувачите 
сметаат дека се заменливи според нивните карактери-
стики, цени и нивната наменска употреба. 

Дел петти 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 8  
Влегување во сила 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.  

  Бр. 19-3807/1                 Претседател на Владата 
20 октомври 2005 година       на Република Македонија,  

     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1238. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00, 12/03 и 55/05) и член 8 став 
2 од Законот за заштита на конкуренција (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 4/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ДОГОВОРИ  
ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА, 
ЗА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ЗА KNOW-HOW 

 
Дел први 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 
Предмет на Уредбата 

(1) Со оваа уредба се пропишуваат условите за 
групно изземање на договори за трансфер на техноло-
гија,за лиценца или за know-how карактеристиките на 
таквите договори, условите што таквите договори мора 
да ги содржат, ограничувањата или условите што тие 
договори не смеат да ги содржат, и другите услови кои 
мора да се исполнат за групно изземање. 

 
Член 2 

 
Дефиниции 

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 
имаат следното значење: 
а) �групно изземање� означува изземање одобрено 

на одредени категории договори за трансфер на техно-
логија, од примената на одредбите за забранети догово-
ри утврдени со член 7 став 1 од Законот за заштита на 
конкуренцијата (во натамошниот текст: Закон); 
б) �договор� означува договор, одлука на здруже-

нија на претпријатија или договорена практика; 
в) �реципрочен договор� означува договор за транс-

фер на технологија во кој две претпријатија меѓусебно 
си одобруваат, во ист или различни договори, лиценца 
за патент,лиценца за  know-how, лиценца за авторски 
права на софтвер, или мешан патент, know-how или ли-
ценца за авторски права на софтвер и каде овие лицен-
ци се однесуваат на конкурентски технологии или мо-
жат да бидат употребени за производство на конку-
рентски производи; 
г) �нереципрочни договори� означува договори за 

трансфер на технологија во кои едно претпријатие му 
одобрува на друго претпријатие лиценца за патент, ли-
ценца за know-how, лиценца за авторско право врз соф-
твер или мешан патент, know-how или лиценца за 
авторско право врз софтвер, договор во кој две прет-
пријатија меѓусебно си одобруваат таква лиценца но 
тие лиценци не ги засегаат конкурентските технологии 
и истите не можат да бидат користени за производство 
на конкурентни производи; 
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д) �конкурентски претпријатија� означува претпри-
јатија што се конкуренти на релевантниот пазар на тех-
нологија и/или на релевантниот пазар на производ, од-
носно:  

- конкурентски претпријатија на релевантниот па-
зар на технологија се претпријатија што ги лиценцира-
ат конкурентските технологии без притоа да си ги пре-
кршат правата од интелектуална сопственост (актуелни 
конкуренти на пазарот на технологија). Релевантен па-
зар на технологија вклучува технологии што се сметаат 
од страна на  стекнувачот на лиценцата како меѓусебно 
разменливи или заменливи со лиценцираната техноло-
гија, во оглед на карактеристики на технологиите, нив-
ните цени и наменска употреба;   

- конкурентски претпријатија на релевантниот па-
зар на производ се претпријатија кои што во отсуство 
на договор за трансфер на технологија, се активни на 
релевантниот пазар на производ и географски пазар во 
кој договорните производи се продаваат без притоа да 
си ги прекршат правата од интелектуална сопственост 
(актуелни конкурентни на пазарот на производ) или 
што на реални основи, преземаат дополнителни, неоп-
ходни инвестиции или други трошоци неопходни при 
промена на производството за да можат навремено да 
влезат на релевантнот пазар на производ и географски 
пазар без притоа да си ги прекршат правата од интеле-
ктуална сопственост како одговор на малиот и постојан 
пораст на релативните цени (потенцијални конкуренти 
на релевантниот пазар). Релевантниот пазар на произ-
вод вклучува производи кои од страна на купувачите 
се сметаат за разменливи или заменливи со договорни-
те производи, во поглед на нивните карактеристики, 
цени и наменска употреба; 
ѓ) �производ� означува стока или услуга, вклучувај-

ќи и посредни стоки и услуги и финални стоки и услу-
ги; 
е) �договорни производи� означува производи што 

се произведени со лиценцирана технологија; 
ж) �права на интелектуална сопственост� вклучува-

ат права на индустриска сопственост, know-how, автор-
ско право и сродни права; 
з) �патенти� означуваат патенти, примена (барање) 

на патенти, кориснички модели, барање за регистраци-
ја на кориснички модели, дизајни, топографии од про-
изводи, сертификати за дополнителна заштита за меди-
цински производи или други производи што можат да 
се стекнат со такви сертификати за дополнителна за-
штита и сертификати за производство на растенија;  
ѕ) �know-how� означува пакет на непатентирани 

практични информации, резултат на искуство и тести-
рање, кои се: 

- таен, односно не е општо познат или лесно доста-
пен;  

- значаен односно суштински и корисен за произ-
водство на договорни производи и 

- идентификуван односно опишан на доволно раз-
бирлив начин за да биде возможно да се потврди дека 
ги исполнува критериумите на тајност и значајност; 
и) �систем на селективна дистрибуција� означува 

систем на дистрибуција во кој давателот на лиценцата 
презема обврска за лиценцирање на производството на 
договорните производи само на оние стекнувачи на ли-
ценца кои се одбрани врз основа на утврдени критери-
уми и истите преземаат обврска за непродавање на до-
говорните производи на неовластени дистрибутери; 
ј) �ексклузивна територија� означува територија во 

која е дозволено само на едно претпријатие да произве-
дува договорни производи со лиценцирана технологија 
и без влијание на можноста за влез на таа територија на 
друг стекнувач на лиценца да ги произведува договор-
ните производи само за одреден купувач, од причина 
што таа втора лиценца е одобрена заради создавање 
можност за тој купувач да има и алтернативен извор на 
снабдување; 

к) �ексклузивна група на купувачи� означува група 
на потрошувачи  во која само на претпријатие му е доз-
волено активно да ги продава договорните производи, 
произведени со лиценцирана технологија; 
л) �деллив напредок� означува напредок што може 

да се експлоатира без притоа да се прекрши лиценци-
раната технологија. 

(2) Поимите �претпријатие�, �давател на лиценца�, 
�стекнувач на лиценца� вклучуваат и нивни поврзани 
претпријатија. Во потесна смисла, �поврзани претпри-
јатија� се: 
а) претпријатија во кои едната страна од договорот, 

директно или индиректно, имаат овластувања над по-
веќе од половина од правата на глас, или имаат овла-
стувања да назначат повеќе од половина членови на 
надзорниот одбор, управниот одбор или телата кои ги 
застапуваат интересите на претпријатието, или има 
право да управува со работите во претпријатието; 
б) претпријатија кои директно или индиректно, врз 

страната во договорот поседуваат права или овластува-
ња наведени во точка а); 
в) претпријатија  во кои препријатието наведено во 

точка  б) директно или индиректно поседува права или 
овластувања наведени во точка а); 
г) претпријатија во кои страната во договорот заед-

но со едно или повеќе препријатија наведени во точки-
те а), б), или в), или во кои две или повеќе од последно 
наведените претпријатија, поседуваат заеднички права 
или овластувања наведени во точка а); 
д) претпријатија во кои правата или овластувањата  

наведени во точка а)  заеднички ги поседуваат страни-
те во договорот или нивните поврзани претпријатија 
наведени во точките од а) до г), или, една или повеќе 
страни во договорот или едно или повеќе од нивните 
поврзани претпријатија наведени во точките од а) до г) 
и една или повеќе трети страни. 

  
Член 3 

 
Примена на групното изземање 

(1) Групното изземање се применува, на оние кате-
гории договори за трансфер на технологија согласно 
член 8 став 1 точка 3 од Законот, а особено на догово-
рите за трансфер на технологија помеѓу две претприја-
тија што имаат дозвола за производство на договорни 
производи. 

(2) Договор за трансфер на технологија, во смисла 
на став 1 од овој член, означува договор за лиценцира-
ње патенти, договор за лиценцирање на know-how, до-
говор за лиценцирање на авторизација на софтвер или 
мешани патенти, know-how или договор за лиценцира-
ње на авторизација на софтвер, вклучително и било кој 
договор што содржи одредби што се однесуваат на 
продажба и купување на производи или одредби што 
се однесуваат на лиценцирање на други права на инте-
лектуална сопственост или пренос на истата, под услов 
тие одредби да не претставуваат примарна цел на дого-
ворите и се директно поврзани со проозводство на до-
говорните производи. Пренос на патенти, know-how, 
авторско право врз софтвер или нивна комбинација во 
која што делот од ризикот што е поврзан со експлоата-
ција на технологијата останува кај пренесувачот, осо-
бено кога износот што се плаќа за тој пренос зависи од 
приходот стекнат од стекнувачот на лиценцата во пог-
лед на производите што се произведени со пренесената 
технологија, количината на тие произведени производи 
или бројот на остварени операции со помош на таа тех-
нологија, ќе се сметаат за договори за трансфер на тех-
нологија. 

(3) Групното изземање се применува се додека пра-
вата на интелектуална сопственост  во лиценцираната 
технологија не истечат, се изгубат или се прогласат за 
ништовни или, во случај на know-how, каде што иззе-
мањето се применува за времетраење на договорот се 
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додека know-how не стане јавно идентификуван и поз-
нат како резултат на дејствие од страна на стекнувачот 
на лиценцата. 

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ КОИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ТРАНСФЕР НА 
ТЕХНОЛОГИЈА ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

 
Член 4 

 
Пазаран удел 

(1) Во случаите каде што претпријатијата - учесни-
ци во договорот се конкурентски претпријатија, груп-
ното изземање од член 3 од оваа уредба се применува 
под услов заедничкиот пазарен удел на претпријатијата 
учесници да не надминува 20% од засегнатиот релеван-
тен пазар за технологија и производи. 

(2)  Во случаите каде што претпријатијата учесници 
во договорот не се конкурентски пртпријатија, групно-
то изземање од член 3 од оваа уредба се применува под 
услов пазарниот удел на секое од претпријатијата учес-
ници да не надминува 30% од засегнатиот пазар за тех-
нологија и производи. 

(3) Со оваа уредба се создава претпоставка на зако-
нитост за договорите за трансфер на технологија завис-
но од пазарниот удел на засегнатото претпријатие. До-
колку уделот на претпријатијата учесници  во догово-
рот не надминува 20% од релевантниот пазар во случај 
на конкурентски претпријатија, односно пазарниот 
удел на секое од претпријатијата учесници не надмину-
ва 30% во случај на не  конкурентски претпријатија, 
договорите за трансфер на технологија што не содржат 
тешки ограничувања на конкуренцијата, во принцип ја 
подобруваат економската ефикасност и се про-конку-
рентски бидејќи го намалуваат  дуплирањето на истра-
жувањето и развојот, ја јакнат иницијативата за иници-
јално истражување и развој, го поттикнуваат  зголему-
вањето на иновацијата, ја олеснуваат распространето-
ста на технологијата и создаваат конкуренција помеѓу 
производите на пазарот. 

(4) За остварување на целите наведени во став 1 и 2 
од овој член, пазарниот удел што го поседува претпри-
јатието учесник на релевантниот пазар на технологија е 
дефиниран во смисла на присуство на лиценцирана 
технологија на релевантниот пазар на производ. Пазар-
ниот удел на давателот на лиценцата на релевантниот 
пазар на технологија претставува заеднички пазарен 
удел на договорни производи произведени од страна на 
давателот на лиценцата и неговите стекнувачи на реле-
вантниот пазар на производ. 

 
Член 5 

 
Пресметување на пазарниот удел 

(1)  Пазарниот удел  се пресметува врз основа на вред-
носта на продажбите на пазарот, а доколку такви подато-
ци не се достапни, проценките засновани на други сигур-
ни пазарни  информации, вклучувајќи ја големината на 
продажбите на пазарот, може да се користат за утврдува-
ње на пазарниот удел на засегнатото претпријатие. 

(2)  За целите за примена  на пазарниот удел соглас-
но член 4 од оваа уредба, се применуваат следните пра-
вила: 
а) пазарниот удел се пресметува врз основа на пода-

тоците што се однесуваат на претходната календарска 
година; 
б) доколку пазарниот удел, од членот 4 став 1 или 

2, иницијално не надминува повеќе од 20% односно 
30%, но последователно се зголеми над овие нивоа, 
групното изземање продолжува да се применува за 
период од две последователни календарски години, по 
годината во која за прв пат бил надминат прагот од 
20% односно 30%. 

(3) За целите на член 4 од оваа уредба, пазарниот 
удел на поврзаните претпријатија од член 2 став 2 точ-
ка д) од оваа уредба се распределува подеднакво на се-
кое препријатие што ги има правата или овластувањата 
наведени во член 2 став 2 точка а) од оваа уредба. 

 
Дел трети 

 
ОГРАНИЧУВАЊА И ОБВРСКИ ШТО НЕ СМЕАТ ДА 
СЕ СОДРЖАТ ВО ДОГОВОРИТЕ ЗА ТРАНСФЕР НА 

ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Член 6 
 

Тешки ограничувања 
(1) Во случај кога претпријатијата учесници се конку-

рентски претпријатија, групното изземање од член 3 на 
оваа уредба нема да се применува на  оние договори кои 
директно или индиректно, сами или во комбинација со 
други фактори под контрола на страните, имаат за цел: 
а) ограничување на способноста на страните да ја 

определат цената на производите при продажба на тре-
ти страни; 
б) ограничување на производството, освен ограни-

чување на производството на договорните производи, 
што му е наметнато на стекнувачот на лиценцата по 
пат на нереципрочен договор или кое му е наметнато 
на еден од стекнувачите на лиценца по пат на реципро-
чен договор; 
в) поделба на пазарот или купувачите, освен за: 
- обврска за стекнувачот/стекнувачите на лиценца 

да произведува/ат со лиценцирана технологија само во 
рамките на едно или повеќе технички полиња на при-
мена или во рамките на еден или повеќе пазари на про-
изводи; 

- обврска на давателот и/или стекнувачот на лицен-
ца, која е утврдена во нереципрочен договор, да со 
примена на лиценцирана технологија не произведуваат 
во рамките на едно или повеќе технички полиња на 
примена или во рамките на еден или повеќе пазари на 
производи или во една или повеќе ексклузивни терито-
рии резервирана за другата страна; 

- обврска на давателот на лиценца да на одредено 
подрачје не ја отстапува лиценцата за наведената тех-
нологија на друг стекнувач на лиценца; 

- ограничување, во нереципрочен договор, на дава-
телот и/или стекнувачот на лиценца од активни и/или 
пасивни продажби на ексклузивна територија или на 
исклучиво определена група на купувачи, резервирани 
за другата страна; 

- ограничување, во нереципрочен договор, на стек-
нувачот со лиценца од активни продажби на ексклузив-
на територија или на исклучиво определена група на 
купувачи, која давателот на лиценцата му ја отстапил 
на друг стекнувач на лиценца, под услов да другиот 
стекнувач на лиценца во времето кога му била дадена 
лиценцата  не бил конкурентско претпријатие со дава-
телот на лиценцата; 

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува 
договорен производ исклучиво за свои потреби, под ус-
лов да не му се ограничува активна и пасивна продаж-
ба на договорните производи како резервни делови за 
своите сопствени производи; 

- обврска за стекнувачот на лиценца, во нереципро-
чен договор, да произведува договорен производ иск-
лучиво за одреден купувач, во случај кога лиценцата е 
отстапена се цел да се создаде алтернативен извор на 
снабдување на тој купувач; 
г) ограничување на  правата на стекнувачот на ли-

ценца да ја  користи својата технологија или ограничу-
вање на правата на било која договорна страна да врши 
истражувања и развој освен ако таквото ограничување 
е неопходно да се спречи откривање на лиценцирано 
know-how на трети страни. 
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(2) Во случај претпријатијата учесници да не се 
конкурентски претпријатија, групното изземање од 
член 3 нема да се применува на оние  договори кои ди-
ректно или индиректно, сами или во комбинација со 
други фактори под контрола на страните, имаат за цел: 
а) ограничување на договорните страни слободно 

да ја одредуваат цената на производите кога им ги про-
даваат на трети страни, без влијание на можноста од 
наложување на највисоки продажни цени или препора-
чани продажни цени, под услов да не води кон фиксни 
или минимални продажни цени, што се резултат на 
притисок или понудени поволности од било која дого-
ворна страна; 
б) ограничување на територијата или ограничување 

на купувачите на кои стекнувачот на лиценца може па-
сивно да им продава договорни производи, освен:  

- ограничување на стекнувачот на лиценца да врши 
пасивна продажба  на ексклузивна територија или на 
исклучиво определена група на купувачи, резервирани 
за давателот на лиценцата; 

- ограничување на стекнувачот на лиценца да врши 
пасивна продажба  на ексклузивна територија или на 
исклучиво определена група на купувачи коишто дава-
телот на лиценца им ги отстапил на друг стекнувач на 
лиценца во текот на првите две години во кои другиот 
стекнувач на лиценца продава договорни производи на 
таа територија или на таа група на купувачи; 

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува 
договорни производи исклучиво за свои потреби, под 
услов да не му се ограничува активна и пасивна про-
дажба на договорните производи како резервни делови 
за своите сопствени производи; 

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува 
договорни производи исклучиво за одреден купувач, во 
случај кога лиценцата е отстапена се цел да се создаде 
алтернативен извор на снабдување на тој потрошувач; 

- ограничувања за стекнувачот на лиценца, кој ра-
боти на големопродажно ниво, да врши продажба до 
крајните корисници; 

- ограничувања за членовите на селективен систем 
на дистрибуција  од продажба на неовластени дистри-
бутери. 
в) ограничување на стекнувачот на лиценца, кој е 

дел од селективен систем на дистрибуција и кој делува 
како трговец на мало, од активна или пасивна продаж-
ба на крајните корисници, без влијание на можноста за 
забрана на член на системот да делува надвор од  овла-
стеното место на делување. 

(3) Во случај претпријатијата учесници да не се 
конкурентски претпријатија во времето на склучување 
на договорот, но подоцна станат конкурентски прет-
пријатија, се применува став 2 од овој член за цело вре-
ме од траењето на договорот, освен ако договорот се 
промени во било кој материјален дел. 

(4)  Ограничувањата наведени во ставовите 1 и 2 од 
овој член се сметаат за тешки оганичувања. Договори-
те за трансфер на технологии што содржат такви огра-
ничувања на конкуренцијата треба да се исклучат од 
групното изземање согласно оваа уредба, независно од 
пазарниот удел на засегнатите претпријатија. Доколку 
едно или повеќе тешки ограничувања наведени во став 
1 и 2 од овој член се содржани во или се практичен ре-
зултат на договор за трансфер на технологија, групното 
изземање нема да се однесува на целиот договор. 

 
Член 7 

 
Обврски содржани во договоите за трансфер  

на технологија што не се изземени 
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не 

се применува на било која од следните обврски содр-
жани во договорите за трансфер на технологија: 
а) било која директна или индиректна обврска на 

стекнувачот на лиценца да додели ексклузивна лицен-

ца на давателот на лиценца или на трето лице посочено 
од страна на давателот на лиценца во врска со неговите 
сопствени одделни подобрувања или неговите сопстве-
ни примени на лиценцираната технологија; 
б) било која директна или индиректна обврска на 

стекнувачот на лиценца да додели, целосно или делум-
но, на давателот на лиценца или на трето лице посоче-
но од страна на давателот на лиценца, права врз него-
вите сопствени одделни подобрувања или неговите   
сопствени нови примени на лиценцираната технологи-
ја; 
в) било која директна или индиректна обврска на 

стекнувачот на лиценца да не ја оспорува валидноста 
на правата на интелектуална сопственост што ги има 
давателот на лиценца, без влијание на можноста да се 
уреди раскинување на договор за трансфер на техноло-
гија во случај стекнувачот на лиценца да ја оспори ва-
лидноста на едно или повеќе лиценцирани права на ин-
телектуална сопственост. 

(2) Кога претпријатијата што се договорни стра-
ни не се конкурентски претпријатија, изземаењето 
уредено со член 3 од оваа уредба нема да се приме-
нува на било која  директна или индиректна обврска 
што ја ограничува можноста стекнувачот на лиценца 
да ја експлоатира сопствената технологија или што 
ја ограничува можноста на било која  од договорни-
те страни да врши истражување и развој, освен ако 
последново ограничување не е неопходно за да се 
спречи да се открие лиценцирано кноњ � хоњ на тре-
ти лица. 

(3) Договорите за трансфер на технологија што ги 
содржат обрските наведени во став 1 и 2 од овој член 
се исклучени од примената на групните изземања сог-
ласно оваа уредба независно од пазарниот удел на за-
сегнатите претпријатија. Групното изземање се приме-
нува на останатиот дел на вертикалниот договор докол-
ку останатите одредби се делливи од обврските што се 
исклучени од групното изземање согласно оваа уредба.   

 
Дел четврти 

 
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ГРУПНОТО ИЗЗЕМАЊЕ 

 
Член 8 

 
Повлекување на групно изземање 

(1) Групното изземање може да се повлече доколку: 
а) е ограничен пазарниот пристап на технологиите 

на трети страни, поради кумулативниот ефект на пара-
лелни мрежи на слични ограничувачки договори со ко-
ишто на стекнувачите на лиценци им се забранува ко-
ристење на технологијата на трети страни; 
б) е ограничен пазарниот пристап потенцијалниот 

стекнувач, поради кумулативниот ефект на паралелни 
мрежи на слични ограничувачки договори со коишто 
на давателите на лиценци им се забранува да ја даваат 
лиценцата на други стекнувачи на лиценца; 
в) без објективно оправдана причина страните не ја 

користат лиценцираната технологија. 
 

Дел петти 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 9 
 

Влегување во сила 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
   Бр. 19-3808/1                 Претседател на Владата 

20 октомври 2005 година       на Република Македонија,  
      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1239. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00, 12/03 и 55/05) и член 8 став 
2 од Законот за заштита на конкуренција (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 04/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ДОГОВОРИ  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИРАЊЕ  

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
 

Дел први 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 

Предмет на Уредбата 
(1) Со оваа уредба се пропишуваат условите за 

групно изземање на договори за дистрибуција и серви-
сирање моторни возила, карактеристиките на таквите 
договори, условите што таквите договори мора да ги 
содржат, ограничувањата или условите што тие дого-
вори не смеат да ги содржат и другите услови кои мора 
да се исполнат за групно изземање. 

 
Член 2 

 
Дефиниции 

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 
имаат следното значење: 
а) �Групно изземање� означува изземање одобрено 

на одредени категории вертикални договори во секто-
рот на моторни возила од примената на одредбите за 
забранети договори утврдени со член 7 став 1 од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата (во натамошниот 
текст: �Закон�); 
б) �Вертикални договори� означува договори или 

договорена практика меѓу две или повеќе претпријати-
ја (во понатамошниот текст: страни) од кои секое делу-
ва на различно ниво на производниот или дистрибутив-
ниот синџир; 
в) �Вертикални ограничувања� означува ограничу-

вања на конкуренцијата во рамките на член 7 став 1 од 
Законот, доколку таквите услови се содржани во верти-
калните договори; 
г) �Конкурентски претпријатија� означува постоеч-

ки или потенцијални снабдувачи на ист пазар на стоки, 
кој пазар ги вклучува сите стоки и/или услуги што се 
сметаат од страна на купувачот за меѓусебно разменли-
ви или заменливи со договорните добра или услуги, 
според нивните карактеристики, цени и наменска упо-
треба; 
д) �Обврска за неконкурирање� означува било која 

директна или индиректна обврска за купувачот да не 
произведува, купува, продава или препродава стоки 
или услуги кои се конкурентни со договорните стоки 
или услуги, или било која друга директна или инди-
ректна обврска на купувачот да купува од снабдувачот 
или од друго претпријатие назначено од снабдувачот, 
повеќе од 30% од вкупните набавки на договорните 
стоки или услуги и нивните заменливи стоки или услу-
ги на релевантниот пазар, пресметани врз основа на 
вредноста на набавките остварени во претходната ка-
лендарска година. Обврската наметната на дистрибуте-
рот да продава моторни возила на други снабдувачи во 
посебен дел од изложбен салон со цел да се избегне за-
буна, не претставува обврска за неконкурирање за це-
лите на оваа уредба. Обврската за дистрибутерот сог-
ласно која истиот има персонал за продажба на специ-
фична трговска марка за различни видови моторни во-

зила претставува обврска за неконкурирање за целите 
на оваа уредба, освен ако дистрибутерот одлучи да има 
персонал за продажба на специфична трговска марка а 
добавувачот ги плати сите дополнителните трошоци; 
ѓ) �обврска за ексклузивно снабдување� означува би-

ло која директна или индиректна обврска за снабдувачот 
да ги продава договорните стоки или услуги само на 
еден купувач на територијата на Република Македонија 
со цел специфична употреба или препродажба; 
е) �систем на селективна дистрибуција� означува 

систем на дистрибуција согласно кој снабдувачот пре-
зема обврска да ги продава договорните стоки или ус-
луги, директно или индиректно, само на дистрибутери 
или сервисери одбрани врз основа на специфицирани 
критериуми, а дистрибутерите или сервисерите презе-
маат обврска да не ги продаваат таквите стоки или ус-
луги на неовластени дистрибутери или независни сер-
висери, без влијание на можноста да продава резервни 
делови на независните сервисери или обврска да ги 
снабдат независните оператори со сите технички ин-
формации, опрема за дијагностицирање, алатки и обука 
потребна за сервисирање и одржување на моторни во-
зила или за имплементација на мерките за заштита на 
животната средина; 
ж) �систем на квантитативна селективна дистрибу-

ција�  значи систем на селективна дистрибуција во кој 
снабдувачот користи критериуми за избор на дистри-
бутери или сервисери, со кои директно се ограничува 
нивниот број; 
з) �систем на квалитативна селективна дистрибуци-

ја� значи систем на селективна дистрибуција во кој 
снабдувачот користи критериуми за избор на дистри-
бутери или сервисери што по својата природа се одне-
суваат на квалитет, што се потребни согласно природа-
та на договорните стоки или услуги, се применуваат 
униформно за сите дистрибутери или сервисери што 
сакаат да се вклучат во заедничкиот систем на дистри-
буција, а кои не се применуваат на дискриминаторски 
начин и не го ограничуваат директно бројот на дистри-
бутери или сервисери; 
ѕ) �права од интелектуална сосптвеност� вклучува-

ат права од индустриска сопственост, авторски и други 
сродни права; 
и) �know-how� означува пакет на непатентирани пра-

ктични информации што претставуваат таен, значителен 
и идентификуван резултат на искуство и тестирање  од 
страна на снабдувачот; во овој контекст �таен� означува 
дека know-how како тело или во рамките на прецизна кон-
фигурација и збир на компоненти не е општо познат или 
лесно достапен; �значителен� означува дека know-how 
вклучува информации кои се неопходни за купувачот при 
употребата, продажбата или препродажбата на договор-
ните стоки или услуги; �идентификуван� означува дека 
know-how треба да биде опишан на доволно разбирлив 
начин за да биде возможно да се потврди дека ги испол-
нува критериумите на тајност и значителност; 
ј) �купувач�, без разлика дали е дистрибутер или 

сервисер, вклучува и претпријатие кое продава стоки 
или услуги во име на друго претпријатие; 
к) �овластен сервисер� е давател на услуги на сер-

висирање и одржување на моторни возила, кој делува 
во рамките на систем на дистрибуција воспоставен од 
страна на снабдувачот на моторни возила; 
л) �независен сервисер� е давател на услуги на сер-

висирање и одржување на моторни возила, кој не делу-
ва во рамките на систем на дистрибуција воспоставен 
од страна на снабдувачот на моторни возила за кој 
истиот обезбедува сервисирање и одржување. Овла-
стен сервисер во рамки на систем на дистрибуција на 
одреден снабдувач, се смета за независен сервисер за 
целите на оваа уредба, до оној степен до кој истиот 
обезбедува услуги на сервисирање и одржување на мо-
торни возила во поглед на кои истиот не е член на си-
стемот на дистрибуција на снабдувачот; 



Стр. 8 - Бр. 91 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 октомври 2005 
 

љ) �моторно возило� е возило на сопствен погон 
наменето за употреба на јавни патишта што има три 
или повеќе тркала; 
м) �патнички автомобил� е моторно возило намене-

то за превоз на патници и што, покрај возачкото седи-
ште, нема повеќе од осум седишта; 
н) �лесно комерцијално возило� е моторно возило 

што е наменето за транспорт на стоки или патници со 
максимална тежина што не надминува 3.5 тони; докол-
ку одредено лесно комерцијално возило се продава и 
во модел што има максимална тежина што надминува 
3.5 тони, сите модели на тоа возило се сметаат за лесно 
комерцијално возило; 
њ) �договорна гама� ги означува сите различни мо-

дели моторни возила кои дистрибутерот може да ги на-
бави од снабдувачот; 
о) �моторно возило што одговара на модел од дого-

ворната гама� означува возило што е предмет на дого-
вор за дистрибуција со друго претпријатие од систем 
на дистрибуција основан од страна  на производителот 
или со негова согласност што е: произведено или скло-
пено во целост од страна на производителот и идентич-
но во поглед на обликот на каросеријата, погонската 
линија, шасијата и видот на моторот, со возило од до-
говорната гама; 
п) �резервни делови� означува стоки што се монти-

раат во или на моторно возило со цел замена на компо-
нента од тоа возило, вклучувајќи и стоки како мазива 
потребни за користење на моторното возило, со исклу-
чок на горивото; 
р) �оригинални резервни делови� значи резервни 

делови со еднаков квалитет како и компонентите што 
се користат за склопување на моторното возило и што 
се произведени согласно техничките спецификации и 
производствени стандарди утврдени од страна на про-
изводителот на возила за производство на компоненти 
или резервни делови за предметното моторно возило. 
Тука се вклучени резервните делови што се произведе-
ни на истата производна линија како и овие компонен-
ти. Се претпоставува, освен ако не се докаже спротив-
ното, дека деловите претставуваат оригинални резерв-
ни делови доколку производителот на деловите потвр-
ди дека деловите имаат  квалитет што одговара на ква-
литетот на компонентите користени за склопување на 
предметното моторно возило и дека се произведени 
согласно техничките спецификации и производствени-
те стандарди на производителот на моторни возила; 
с) �резервни делови со соодветен квалитет� означу-

ва само резервни делови произведени од било кое прет-
пријатие кое може да потврди во секој момент дека 
предметните делови имаат квалитет што одговара на 
квалитетот на компонентите што се користат или биле 
користени при склопувањето на предметното моторно 
возило; 
т) �претпријатија во рамките на систем на дистри-

буција� означува  производител и претпријатија овла-
стени од производителот или со согласност на произ-
водителот, да вршат дистрибуција или сервисирање 
или одржување на договорните или соодветните сто-
ки; 
ќ) �краен корисник� вклучува и друштва за лизинг, 

освен доколку договорите за лизинг не предвидуваат 
пренос на сопственоста или можност за купување на 
моторното возило пред истекување на договорот.  

(2) Термините �претпријатие�, �добавувач�, �купу-
вач�,  �дистрибутер � и  �сервисер � вклучуваат поврза-
ни претпријатија. Поврзани претпријатија се: 
а) претпријатија во кои едната страна од договорот, 

директно или индиректно, имаат овластувања над по-
веќе од половина од правата на глас, или имаат овла-
стувања да назначат повеќе од половина членови на 
надзорниот одбор, управниот одбор или телата кои ги 
застапуваат интересите на претпријатието, или има 
право да управува со работите во претпријатието; 

б) претпријатија кои директно или индиректно, врз 
страната во договорот поседуваат права или овластува-
ња наведени во точка а); 
в) претпријатија  во кои претпријатието наведено во 

точка  б) директно или индиректно поседува права или 
овластувања наведени во точка а); 
г) претпријатија во кои страната во договорот заед-

но со едно или повеќе претпријатија наведени во точ-
ките а), б), или в), или во кои две или повеќе од послед-
но наведените претпријатија, поседуваат заеднички 
права или овластувања наведени во точка а); 
д) претпријатија во кои правата или овластувањата  

наведени во точка а)  заеднички ги поседуваат страни-
те во договорот или нивните поврзани претпријатија 
наведени во точките од а) до г), или една или повеќе 
страни во договорот или едно или повеќе од нивните 
поврзани претпријатија наведени во точките од а) до г) 
и една или повеќе трети страни. 

 
Член 3 

 
Примена на групното изземање 

(1) Групното изземање се применува на оние кате-
гории вертикални договори согласно член член 8 став 1 
точка 4 од Законот, а особено за вертикалните догово-
ри кои се поврзани со условите под кои страните мо-
жат да купуваат, продаваат или препродаваат нови мо-
торни возила, резервни делови за моторни возила или 
да даваат услуги на сервисирање и одржување на мо-
торни возила. 

(2) Групното изземање се применува и на следните 
категории договори: 
а) вертикални договори склучени помеѓу здружение 

на претпријатија и негови членови или помеѓу здруже-
ние и негови снабдувачи, доколку сите членови на та-
квото здружение се дистрибутери на моторни возила 
или на резервни делови или сервисери, и доколку ниту 
еден член на здружението, заедно со своите поврзани 
претпријатија, нема вкупен годишен приход што над-
минува 2 милиони евра во денарска противвредност. 
Вертикалните договори склучени од таквите здружени-
ја се изземени со оваа уредба без повреда на член 7 
став 1 од Законот за хоризонталните договори склуче-
ни помеѓу членовите на здружението или на одлуките 
усвоени од страна на здружението; 
б) вертикални договори што содржат одредби кои 

се однесуваат на назначувањето на купувачот или ко-
ристење од страна на купувачот на правата од интеле-
ктуална сопственост, под услов одредбите да не прет-
ставуват примарна цел на таквите договори и да се ди-
ректно поврзани со употребата, продажбата или пре-
продажбата на стоки или услуги од страна на купува-
чот или неговите купувачи. Примарна цел на таквите 
договори треба да претставува дистрибуција и сервиси-
рање на моторни возила и дополнителните одредби за 
назначување или користење на правата од интелекту-
ална сопственост мора да придонесуваат кон импле-
ментацијата на вертикалниот договор. Изземањето се 
применува под услов овие одредби да не содржат огра-
ничувања на конкуренцијата поврзана со договорните 
стоки или услуги кои имаат иста цел или ефект како и 
вертикалните ограничувања кои не се изземени со оваа 
уредба. 

(3) Групното изземање се применува на вертикал-
ните договори склучени меѓу конкурентски претприја-
тија само доколку таквите претпријатија склучиле не-
реципрочен вертикален договор и е исполнет некој од 
следните услови: 
а) купувачот има вкупен годишен приход што не 

надминува 4 милиони евра во денарска противвред-
ност, или 
б) снабдувачот е производител и дистрибутер на 

стоки, додека купувачот е дистрибутер кој што не про-
изведува стоки конкурентни на договорните добра, или 
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в) снабдувачот обезбедува услуги на неколку нивоа 
на размена, додека купувачот не обезбедува конкурент-
ни услуги на нивото на размена на кое ги набавува до-
говорните услуги. 

(4) За цел пресметување на вкупниот годишен при-
ход во смисла на став (2) и (3) од овој член, приходот 
остварен за време на претходната деловна година од 
страна на учесникот во вертикалниот договор и прихо-
дот остварен од страна на неговите поврзани претпри-
јатија во врска со сите стоки и услуги, се пресметуваат 
заедно. Нема да се сметаат трансакциите помеѓу учес-
никот во вертикалниот договор и неговите поврзани 
претпријатија и помеѓу неговите поврзани претприја-
тија. Пресметаниот приход ги исклучува данокот на 
додадена вреност (ДДВ) и другите јавни давачки ди-
ректно поврзани со приходот. Групното изземање се 
применува доколку за период од две последователни 
деловни години прагот на вкупниот приход не надми-
нува 10%. 

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ КОИ ВЕРТИКАЛНИТЕ ДОГОВОРИ 

 ВО СЕКТОРОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ТРЕБА  
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

 
Член 4 

 
Пазарен удел 

 
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се 

применува под услов пазарниот удел на снабдувачот да 
не надминува 30% од релевантниот пазар на кој истиот ги 
продава новите моторни возила, резервни делови за мо-
торни возила или дава услуги на сервисирање и одржува-
ње. Прагот на пазарниот удел за примена на групното из-
земање изнесува 40% за договорите со кои се воспоставу-
ваат системи за квантитативна селективна дистрибуција 
за продажба на нови моторни возила. Овие прагови не се 
применуваат на договорите со кои се воспоставуваат си-
стеми на квалитативна селективна дистрибуција. 

(2) Во случај на вертикални договори што содржат 
обврска за ексклузивно снабдување, групното иззема-
ње се применува под услов пазарниот удел на купува-
чот да не надминува 30% од релевантниот пазар на кој 
истиот ги набавува договорните стоки или услуги. 

(3) Согласно член 6 до 11, оваа уредба создава 
претпоставка на законитост за договорите за дистрибу-
ција и сервисирање на моторни возила зависно од па-
зарниот удел на снабдувачот или купувачот. Може да 
се претпостави дека, доколку уделот од релевантниот 
пазар што го поседува снабдувачот или купувачот не 
ги надминува праговите наведени во став 1 и 2 од овој 
член, вертикалните договори во секторот на моторни 
возила што не содржат одредени тешки ограничувања 
на конкуренцијата и што исполнуваат други одредени 
општи услови, обезбедуваат поволности со кои се над-
минуваат нивните ограничувачки ефекти. 

 
Член 5 

 
Пресметување на пазарниот удел 

(1) Пазарните удели предвидени со оваа уредба се 
пресметуваат: 
а) за дистрибуцијата на нови моторни возила врз 

основа на количината на договорните стоки и соодвет-
ните стоки што ги продал снабдувачот, заедно со какви 
било други стоки продадени од снабдувачот за кои што 
купувачот смета дека се меѓусебно разменливи или за-
менливи поради нивните карактеристики, цени или на-
менска употреба;  
б) за дистрибуцијата на резервни делови врз основа 

на вредноста на договорните стоки и други стоки што 
ги продал снабдувачот, заедно со какви било други 

стоки продадени од снабдувачот за кои што купувачот 
смета дека се меѓусебно разменливи или заменливи по-
ради нивните карактеристики, цени или наменска упо-
треба;  
в) за обезбедувањето на услуги за сервисирање и 

одржување врз основа на вредноста на договорните ус-
луги продадени од страна на членовите на мрежата за 
дистрибуција на снабдувачот, заедно со какви било 
други услуги продадени од овие членови, кои што ку-
пувачот смета дека се меѓусебно разменливи или за-
менливи поради нивните карактеристики, цена или на-
менската употреба. 

(2) Ако податоците за количините што се потребни 
за овие пресметки не се достапни, може да се користат 
податоците за вредноста, или обратно. Ако таквите ин-
формации не се достапни, можат да се искористат про-
ценки што се засновани на други сигурни пазарни ин-
формации. За потребите на член 4 став 2, за пресмету-
вање на пазарниот удел можат да се искористат коли-
чината или вредноста на пазарните купувања соодвет-
но, или проценките за истите. 

(3) За потребите на примената на праговите на па-
зарниот удел од 30 % и 40 % предвидени во член 4 од 
оваа уредба, се применуваат следниве правила: 
а) пазарниот удел ќе се пресметува врз основа на 

податоците што се однесуваат на претходната кален-
дарска година;  
б) пазарниот удел ќе вклучува какви било стоки или 

услуги испорачани на интегрираните дистрибутери за-
ради продажба;  
в) доколку пазарниот удел иницијално не надмину-

ва повеќе од 30% или 40% соодветно, но последовател-
но се зголеми без притоа да надмине 35% или 45% со-
одветно, групното изземање продолжува да се приме-
нува за период од две последователни календарски го-
дини по годината во која за прв пат биле надминати 
праговите од 30% или 40% соодветно; 
г) доколку пазарниот удел иницијално не надмину-

ва повеќе од 30% или 40% соодветно, но последовател-
но се зголеми и надмине 35% или 45% соодветно, груп-
ното иземање продолжува да се применува за период 
од една календарска година по годината во која за прв 
пат биле надминати праговите од 30% или 40% соод-
ветно; 
д) изземањето согласно точка в) и г) од овој член не 

може да се комбинира на начин на кој би се надминал 
периодот од две календарски години. 

(4) За целите на член 4 од оваа уредба, пазарниот 
удел на поврзаните претпријатија од член 2, став 2 точ-
ка д) од оваа уредба се распределува подеднакво на се-
кое претпријатие кое ги има правата или овластувања-
та наведени во член 2, став 2 точка а) од оваа уредба. 

 
Член 6 

 
Други услови за групно изземање 

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се 
применува и под услов вертикалниот договор што е 
склучен со дистрибутер или сервисер да предвидува 
дека снабдувачот е согласен да ги пренесе правата и 
обврските што произлегуваат од вертикалниот договор 
на друг дистрибутер или сервисер во рамките на систе-
мот за дистрибуција и избран од првонаведениот ди-
стрибутер или сервисер. 

(2) Групното изземање се применува под услов вер-
тикалниот договор што е склучен со дистрибутер или 
сервисер предвидува дека снабдувачот што сака да да-
де известување за раскинување на договорот мора да 
го даде таквото известување во писмена форма и исто-
то мора да содржи детални, објективни и транспарент-
ни причини за раскинувањето, со цел да се спречи 
снабдувачот да раскине вертикален договор со дистри-
бутер или сервисер поради практики што не можат да 
бидат ограничени со оваа уредба. 
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(3) Групното изземање се применува под услов вер-
тикалниот договор што е склучен меѓу снабдувачот на 
нови моторни возила и дистрибутер или овластен сер-
висер да предвидува: 
а) дека договорот е склучен за период од најмалку 

пет години, во кој случај секоја од страните треба да се 
обврзе да и даде на другата страна претходно известу-
вање од најмалку шест месеци за својата намера да не 
го обновува договорот или 
б) дека договорот се склучува за неопределен пери-

од, во кој случај рокот за известување за редовно рас-
кинување на договорот треба да изнесува најмалку две 
години за двете страни. Овој рок е скратен на најмалку 
една година кога: 

- снабдувачот е обврзан со закон или според посе-
бен договор да плати соодветен надоместок за раскину-
вање на договорот или 

- снабдувачот го раскинува договорот ако тоа е не-
опходно за да се реорганизира целата или значителен 
дел од мрежата. 

(4) Групното изземање се применува под услов вер-
тикалниот договор да предвидува право за двете стра-
ни да ги разрешуваат споровите во врска со исполнува-
њето на нивните договорни обврски преку независен 
експерт или арбитража. Таквите спорови можат да се 
однесуваат, помеѓу другото, на следното: 
а) обврски за снабдување;  
б) утврдување или постигнување на продажни це-

ли;  
в) исполнување на барањата за држење на залихи;  
г) исполнување на обврска за обезбедување или 

употреба на демонстрациони возила;  
д) условите за продажба на различни трговски мар-

ки;  
ѓ) прашањето дали забраната за делување надвор од 

неовластено место на делување ја ограничува можно-
ста на дистрибутерот на моторни возила што не се пат-
нички автомобили или лесни комерцијални возила, да 
ја проширува својата дејност или 
е) прашањето дали раскинувањето на договорот е 

оправдано со причините што се дадени во известува-
њето. 

(5) Правото од став 4 на овој член не влијае на мож-
носта секоја од страните да поднесе тужба до надлеж-
ниот суд. 

 
Дел трети 

 
ОГРАНИЧУВАЊА И ОБВРСКИ ШТО НЕ СМЕАТ ДА 
СЕ СОДРЖАТ ВО ВЕРТИКАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ВО 

СЕКТОРОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
 

Член 7 
 

Тешки ограничувања 
(1) Групното изземање од член 3 на оваа уредба не-

ма да се применува на оние вертикални договори кои, 
директно или индиректно, сами или во комбинација со 
други фактори под контрола на страните, имаат за цел: 
а) ограничување на способноста на дистрибутерот 

или сервисерот да ги утврдува своите продажни цени, 
без влијание на можноста снабдувачот да наметне ма-
ксимална продажна цена или да препорача продажна 
цена, под услов истата да не доведе до настанување на 
фиксна или минимална продажна цена како резултат 
на влијание или предности понудени од страна на било 
која од страните; 
б) ограничување на територијата, или на купувачи-

те, на кои што дистрибутерот или сервисерот може да 
ги продава договорните стоки или услуги, освен за 
следните ограничувања: 

1) ограничување на активна продажба на ексклу-
зивна територија или на ексклузивна група на потро-
шувачи резервирани за снабдувачот или доделени од 

страна на снабдувачот на друг дистрибутер или серви-
сер, каде што таквото ограничување не ги ограничува 
продажбите на потрошувачите на дистрибутерот или 
сервисерот; 

2) ограничување на продажбата на крајните корисни-
ци од страна на дистрибутер кој врши трговија на големо; 

3) ограничување на продажба на нови моторни во-
зила и резервни делови на неовластени дистрибутери 
од страна на членови на систем на селективна дистри-
буција на пазари на кои се применува селективна ди-
стрибуција, согласно одредбата од точка 1;  

4) ограничување на способноста на купувачот да 
продава делови, купени за цел вградување, на купувачи 
кои истите би ги користеле за производство на истиот 
вид стоки како и оние произведени од снабдувачот; 
в) ограничувањето на меѓусебните снабдувања на 

дистрибутерите или сервисерите во рамките на систем 
на селективна дистрибуција, вклучувајќи го и меѓусеб-
ното снабдување на дистрибутерите или сервисерите 
што работат на различни нивоа на трговија;  
г) ограничување на активната или пасивната про-

дажба на нови патнички автомобили или лесни комер-
цијални возила, резервни делови за кое било моторно 
возило или услуги на сервисирање и одржување за кое 
било моторно возило на крајните корисници од страна 
на членови на систем на селективна дистрибуција кои 
работат на ниво на трговија на мало на пазарите каде 
што се применува селективната дистрибуција. Групно-
то изземање се применува на договорите што содржат 
забрана за работење на член на систем на селективна 
дистрибуција надвор од неовластено место на делува-
ње. Примената на групното изземање за таква забрана 
подлежи на член 11 став 2 точка б од оваа уредба;  
д) ограничувањето на активната или пасивната про-

дажба на нови моторни возила, кои не се патнички 
автомобили или лесни комерцијални возила, на крајни 
корисници од страна на членови на систем на селе-
ктивна дистрибуција кои работат на ниво на трговија 
на мало на пазарите каде што се применува селектив-
ната дистрибуција, без влијание на можноста снабдува-
чот да му забрани на некој член на тој систем да работи 
надвор од неовластено место на делување. 

(2) Вертикалните ограничувања наведени во став 1 
од овој член се сметаат за тешки ограничувања. Верти-
калнита договори во секторот на моторни возила што 
содржат такви ограничувања на конкуренцијата треба 
да се исклучат од групното изземање согласно оваа 
Уредба, независно од пазарниот удел на засегнатите 
претпријатија. Доколку едно или повеќе тешки ограни-
чувања наведени во став 1 од овој член се содржани во 
или се практичен резултат на вертикален договор, 
групното изземање нема да се однесува на целиот дого-
вор. 

(3) �Активна продажба� во смисла на став 1 од овој 
член означува продажба остварена со активно приста-
пување на индивидуалните потрошувачи во рамките на 
ексклузивна територија или ексклузивна група на по-
трошувачи на друг дистрибутер. Тоа може да вклучува 
директно испраќање електронска пошта или директни 
посети, воспоставување магацини или дистрибутивен 
магацин на ексклузивна територија на друг дистрибу-
тер, реклама во медиуми или друг вид промоција насо-
чена кон специфична група потрошувачи или кон по-
трошувачи на специфична територија ексклузивно до-
делена на друг дистрибутер. 

(4) �Пасивна продажба� во смисла на став 1 од овој 
член означува продажба остварена како одговор на до-
броволни барања од индивидуални потрошувачи, како 
што се општа реклама или промоција во медиумите 
или на интернет која ги опфаќа потрошувачите во екск-
лузивна територија или група потрошувачи на друг ди-
стрибутер, но која претставува разумен начин на опфа-
ќање на потрошувачите надвор од тие територии или 
групи потрошувачи.  
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Член 8 
 

Тешки ограничувања што се однесуваат само на 
продажба на нови моторни возила 

(1) Групното изземање нема да се применува на 
вертикални договори кои, директно или индиректно, 
сами или во комбинација со други фактори под контро-
ла на страните, имаат за цел: 
а) ограничување на способноста на дистрибутерот 

да продава било какви нови моторни возила што одго-
вараат на некој од моделите што спаѓаат во неговата 
договорна гама;  
б) ограничување на способноста на дистрибутерот 

да склучува поддоговори за услугите на сервисирање и 
одржување со овластени сервисери, без влијание на 
можноста снабдувачот да бара од дистрибутерот да им 
го даде на крајните корисници името и адресата на од-
носниот овластен сервисер или сервисери пред склучу-
вањето на договор за купопродажба и, ако било кој од 
овие овластени сервисери не е во близина на продаж-
ното место, исто така да им каже на крајните корисни-
ци колку е оддалечен односниот сервис или сервиси од 
продажното место. Таквите обврски можат да се вове-
дат само под услов ако се воведени слични обврски за 
дистрибутерите чиишто сервиси не се наоѓаат на исто 
место како и нивните продажни места. 

(2) Во поглед на вертикалните ограничувања наве-
дени во став 1 од овој член, се применува член 7 став 2 
од оваа уредба. 

 
Член 9 

 
Тешки ограничувања што се однесуваат само на 
продажба на услуги за сервисирање и одржување  

и на резервни делови 
(1) Групното изземање нема да се применува на 

вертикални договори кои, директно или индиректно, 
сами или во комбинација со други фактори под контро-
ла на страните, имаат за цел: 
а) ограничување на способноста на овластениот 

сервисер да ја ограничи својата дејност само на обезбе-
дување на услуги за поправка и одржување и на ди-
стрибуција на резервни делови;  
б) ограничување на продажбата на резервни делови 

за моторни возила од членови на систем на селективна 
дистрибуција на независни сервисери што ги користат 
овие делови за поправка и одржување на моторни вози-
ла;  
в) ограничување договорено помеѓу снабдувачот на 

оригинални резервни делови или резервни делови со 
соодветен квалитет, алати за поправка или дијагно-
стичка и друга опрема и производител на моторни во-
зила, кое ја ограничува способноста на снабдувачот да 
ги продава овие стоки или услуги на овластени или не-
зависни дистрибутери, или на овластени или независни 
сервисери или на крајни корисници;   
г) ограничување на способноста на дистрибутерот 

или на овластениот сервисер да набавува оригинални 
резервни делови или резервни делови со соодветен ква-
литет од трето претпријатие по негов избор и да ги ко-
ристи истите за поправка или одржување на моторни 
возила, без влијание на можноста снабдувачот на нови 
моторни возила да бара употреба на оригинални ре-
зервни делови што ги снабдува тој самиот за поправки-
те што се вршат под гаранција, за бесплатно сервисира-
ње и за повлекување на возила од продажба поради по-
правки;  
д) ограничување договорено помеѓу производител 

на моторни возила, кој користи компоненти за иници-
јално склопување на моторните возила, и снабдувачот 
на таквите компоненти, кое ја ограничува способноста 
на второнаведениот да ја постави на ефективен и вид-
лив начин својата трговска марка или лого на снабде-
ните компоненти или на резервните делови. 

(2) Во поглед на вертикалните ограничувања наве-
дени во став 1 од овој член, се применува член 7 став 2 
од оваа уредба. 

 
Член 10 

 
Други тешки ограничувања на конкуренцијата 
(1) Групното изземање не се применува ако снабду-

вачот на моторни возила одбива да им даде на независ-
ните оператори пристап до било кои технички инфор-
мации, дијагностичка и друга опрема, алати, вклучувај-
ќи го и соодветниот софтвер или обука што се потреб-
ни за поправката и одржувањето на моторни возила 
или за спроведувањето на мерките за заштита на жи-
вотната средина. Таквиот пристап мора да вклучува, 
особено, неограничена употреба на електронските си-
стеми за контрола и дијагностика на моторните возила, 
програмирањето на овие системи во согласност со 
стандардните процедури на снабдувачот, упатства за 
поправка и обука и потребните информации за кори-
стењето на алатите и опремата за дијагностика и серви-
сирање. 

(2) На независните оператори мора да им се обезбе-
ди пристап на недискриминаторен, навремен и сразме-
рен начин, а информациите треба да им се обезбедат во 
употреблива форма. Ако релевантниот предмет е опфа-
тен со некое право од интелектуална сопственост или 
претставува know-how, пристапот нема да се одбива на 
начин кој доведува до злоупотреба. 

(3) За потребите на овој став �независен оператор� 
значи претпријатија што се директно или индиректно 
вклучени во поправката и одржувањето на моторни во-
зила, особено независни сервисери, производители на 
алати или опрема за сервисирање, независни дистрибу-
тери на резервни делови, издавачи на технички инфор-
мации, автомобилски клубови, оператори на влечна 
служба, оператори што нудат услуги за проверка и те-
стирање и оператори што нудат обука за сервисери. 

(4) Во поглед на вертикалните ограничувања наве-
дени во став 1 од овој член, се применува член 7 став 2 
од оваа уредба. 

 
Член 11 

 
Обврски од договори за дистрибуција и сервисира-

ње на моторни возила кои не се предмет  
на изземање 

(1) Кај продажбата на нови моторни возила, услуги 
за сервисирање и одржување или резервни делови, 
групното изземање од член 3 од оваа уредба нема да се 
применува на следниве обврски содржани во вертикал-
ните договори:  
а) било која директна или индиректна обврска за 

неконкурирање;  
б) било која директна или индиректна обврска што 

ја ограничува способноста на овластен сервисер да 
обезбедува услуги за сервисирање и одржување на во-
зила од конкурентните снабдувачи;  
в) било која директна или индиректна обврска што 

предизвикува членовите на некој систем на дистрибу-
ција да не продаваат моторни возила или резервни де-
лови на точно определени конкурентни снабдувачи, 
или да не обезбедуваат услуги за сервисирање или одр-
жување на моторни возила на точно определени конку-
рентни снабдувачи;  
г) било која директна или индиректна обврска што 

предизвикува дистрибутерот или овластениот серви-
сер, по раскинувањето на договорот, да не произведу-
ваат, купуваат, продаваат или препродаваат моторни 
возила или да не обезбедуваат услуги за сервисирање 
или одржување. 

(2) Кај продажбата на нови моторни возила, груп-
ното изземање нема да се применува на било која од 
следниве обврски содржани во вертикалните договори: 
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а) која било директна или индиректна обврска што 
предизвикува трговецот на мало да не продава лизинг ус-
луги во врска со договорните стоки или соодветни стоки;  
б) било која директна или индиректна обврска за 

било кој дистрибутер на патнички автомобили или лес-
ни комерцијални возила во рамките на систем на селе-
ктивна дистрибуција, која ја ограничува неговата спо-
собност да отвора дополнителни места за продажба 
или испорака на други локации во рамките на терито-
ријата на Република Македонија.  

(3) Што се однесува до услугите за поправка и одр-
жување или продажбата на резервни делови, групното 
изземање нема да се применува за било која директна 
или индиректна обврска во врска со местото на делува-
ње на еден овластен сервисер, во случај кога се приме-
нува селективна дистрибуција.  

(4) Со цел да се обезбеди пристап или да се оневозмо-
жи заедничко тајно делување на релевантниот пазар, или 
да се овозможи �постоење на повеќе трговски марки� од-
носно да се даде можност на дистрибутерите и сервисери-
те да продаваат и сервисираат возила од разни снабдува-
чи, вертикалните договори што ги содржат обврските на-
ведени во став 1 до 3 од овој член се исклучени од приме-
ната на групното изземање согласно оваа уредба. Групно-
то изземање се применува на останатиот дел на вертикал-
ниот договор, доколку останатите одредби се делливи од 
обврските што не се предмет на изземање.  

 
Дел четврти 

 
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ГРУПНОТО ИЗЗЕМАЊЕ 

 
Член 12 

 
Повлекување на групното изземање 

(1) Групното изземање од оваа Уредба може да се 
повлече особено: 
а) доколку пристапот до релевантниот пазар или со-

одветната конкуренција е значајно ограничен од при-
чина на кумулативен ефект на паралелни мрежи или 
слични вертикални ограничувања применети од страна 
на конкурентни добавувачи или купувачи или 
б) доколку конкуренцијата  е ограничена на пазар 

каде еден снабдувач не е изложен на ефективна конку-
ренција од други снабдувачи или 
в) доколку цените или условите на снабдувањето за 

договорните стоки или соодветните стоки значително 
се разликуваат на разни географски пазари на терито-
ријата на Република Македонија или 
г) доколку на географски пазар се применуваат ди-

скриминаторни цени или продажни услови. 
 

Дел петти 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 13  
Влегување во сила 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.  

   Бр. 19-3809/1                 Претседател на Владата 
20 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1240. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00, 12/03 и 55/05) и член 8 став 
2 од Законот за заштита на конкуренција (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 04/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
20.10.2005 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ДОГОВОРИ  

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Дел први 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ   
Член 1 

Предмет на Уредбата 
(1) Со оваа уредба се пропишуваат условите за 

групно изземање на договори за осигурување, каракте-
ристиките на таквите договори, условите што таквите 
договори мора да ги содржат, ограничувањата или ус-
ловите што тие договори не смеат да ги содржат и дру-
гите услови кои мора да се исполнат за групно иззема-
ње. 

Член 2 
Дефиниции 

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 
имаат следното значење: 
а) �Групно изземање� означува изземање одобрено 

на одредени категории договори за осигурување од 
примената на одредбите за забранети договори утврде-
ни со член 7 став 1 од Законот за заштита на конкурен-
цијата (во натамошниот текст: Закон); 
б) �договор� означува договор, одлука на здруже-

нија на друштва или договорена практика; 
в) �друштва - учесници� означува друштва - страни 

во договорот и нивните соодветни поврзани друштва; 
г) �стандардни услови на полисата� се однесува на 

било кои клаузули содржани во модел или референца 
на полиси за осигурување изготвени заеднички од 
страна на друштва за осигурување или од страна на те-
ла или здруженија на друштва за осигурување; 
д) �групи на соосигурување� означува група осно-

вана од осигурителни друштва кои: 
- е согласна да го покрие во име и за сметка на сите 

учесници, осигурувањето од специфична категорија на 
ризици или 

- го доделува покривањето и управувањето на оси-
гурувањето од специфична категорија на ризици од 
свое име и за своја сметка на едно од осигурителните 
друштва, на заеднички брокер или заедничко тело ос-
новано за таа цел; 
ѓ) �групи за со - реосигурување� означува група ос-

нована од осигурителни друштва, по можност со по-
мош на едно или повеќе друштва за ре-осигурување, со 
цел да се реосигураат сите или дел од обврските во 
поглед на специфицирана категорија на ризици; и во 
одредени исклучителни случаи да прифати во име и за 
сметка на сите-учесници ре-осигурување на истата ка-
тегорија на ризик; 
е) �нов ризик� означува  ризик кој што не постоел 

претходно и за кој покривањето на осигурувањето бара 
постоење на целосно нов производ на осигурување, кој 
што притоа не вклучува проширување, подобрување 
или замена на постоечки производ на осигурување; 
ж) �безбедносни уреди� означува компоненти и 

опрема наменета за спречување и намалување на загу-
би и системите формирани од такви елементи; 
з) �комерцијална премија� означува цена која се 

наплатува на купувачот на полисата на осигурување. 
(2) �Поврзани друштва� се: 
а) друштва во кои едната страна од договорот, ди-

ректно или индиректно, имаат овластувања над повеќе 
од половина од правата на глас, или имаат овластувања 
да назначат повеќе од половина членови на надзорниот 
одбор, управниот одбор или телата кои ги застапуваат 
интересите на претпријатието, или има право да упра-
вува со работите во претпријатието; 
б) друштва кои директно или индиректно, врз стра-

ната во договорот поседуваат права или овластувања 
наведени во точка а); 
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в) друштва  во кои претпријатието наведено во точ-
ка  б) директно или индиректно поседува права или ов-
ластувања наведени во точка а); 
г) друштва во кои страната во договорот заедно со 

едно или повеќе претпријатија наведени во точките а), 
б), или в), или во кои две или повеќе од последно наве-
дените друштва, поседуваат заеднички права или овла-
стувања наведени во точка а); 
д) друштва во кои правата или овластувањата  наве-

дени во точка а)  заеднички ги поседуваат страните во 
договорот или нивните поврзани друштва наведени во 
точките од а) до г), или една или повеќе страни во до-
говорот или едно или повеќе од нивните поврзани 
друштва наведени во точките од а) до г) и една или по-
веќе трети страни. 

 
Член 3 

Примена на групното  изземање 
(1) Групното изземање се применува на оние кате-

гории договори за осигурување согласно член 8 и став 
1 точка 5 од Законот, а особено  за: 
а) заемно воспоставување и дистрибуција: 
- на пресметките на просечните трошоци за покри-

вање на специфични претходни ризици (во натамошни-
от текст: пресметки),  

- во врска со осигурување кое вклучува елемент на 
капитализација, табели на смртност и табели што ја 
прикажуваат фрекфентноста на заболувања, несреќни 
случаи и инвалидитет (во натамошниот текст: табели); 
б) заемно спроведување на студии за можното вли-

јание на општите околности кои во однос на засегнати-
те друштва се сметаат за надворешни, било во поглед 
на фрекфентноста или степенот на идните побарувања 
за определени ризици или категории на ризици или за 
профитабилноста на разни видови инвестиции (во на-
тамошниот текст: студии) и распределбата на резулта-
тите од таквите студии; 
в) заемно воспоставување и распределба на необвр-

зувачки стандардни услови за полисите за директно 
осигурување (во натамошниот текст: услови на стан-
дардна полиса); 
г) заемно воспоставување и распределба на необвр-

зувачки модели што ги прикажуваат профитите кои 
што треба да бидат остварени од осигурителна полиса 
која вклучува елемент на капитализација(во натамош-
ниот текст: модели); 
д) основање и функционирање на групи на осигури-

телни друштва или осигурителни и реосигурителни 
друштва за заедничко покривање на специфична кате-
горија на ризици  
ѓ) основање, признавање и распределба на технички 

спецификации, правила или прописи од практиката 
што се однесуваат на инсталирање и одржување на без-
бедносни уреди и постапките за оценка и одобрување 
на усогласеноста на друштвата што вршат инсталација 
или одржување на безбедносните уреди со таквите тех-
нички спецификации, правила или прописи. 

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ КОИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
 

Глава прва  
Заемни пресметки, табели и студии  

Член 4 
Услови за групно изземање 

(1) Групното изземање предвидено во член 3 став 1 
точка а) од оваа уредба се применува под услов прес-
метките или табелите: 
а) се засноваат на собрани податоци распределени 

низ ризици-години определени како период на набљу-
дување, кои се однесуваат на идентични или споредли-

ви ризици во доволен број за воспоставување на основа 
која може да биде статистички обработена и која, меѓу 
другото, ќе даде податоци и за бројот на тужби подне-
сени во текот на наведениот период, бројот на индиви-
дуални ризици осигурани во секоја ризик-година на на-
ведениот период, вкупниот износ кој е платен или пак 
треба да се плати во врска со тужбите поднесени во те-
кот на наведениот период, вкупниот износ на осигуран 
капитал во секоја ризик- година на наведениот период; 
б) вклучуваат детален приказ на достапните стати-

стички податоци како што е и статистички соодветно; 
в) не вклучуваат на ниту еден начин ниту еден еле-

мент на условен износ, приход кој произлегува од ре-
зервите, административни или комерцијални трошоци 
или фискални или квази-фискални придонеси, и не ги 
земаат во предвид ниту приходи од инвестиции, ниту 
очекуваните профити. 

(2) Групното изземање наведено во член 3 став 1 
точка а) и б) од оваа уредба се применуваат доколку 
резултатите од пресметките, табелите и студиите: 
а) не го идентификуваат засегнатото осигурително 

претпријатие или било која осигурана страна; 
б) при нивно составување и дистрибуирање вклучу-

ваат изјава според која не се обврзувачки; 
в) се достапни под разумни и недискриминаторни 

услови до секое осигурително претпријатие кое ќе по-
бара примерок од истите, вклучувајќи ги осигурител-
ните друштва кои не се активни на географскиот пазар 
или на пазарот на стоки на кои се однесуваат резулта-
тите од пресметките, табелите или студиите. 

 
Глава втора 

 
Стандардни услови на полисите и модели 

 
Член 5 

 
Услови за групно изземање 

(1) Групното изземање од член 3 став 1 точка в) од 
оваа уредба се применува само доколку стандардните 
услови на полисата: 
а) се воспоставени и дистрибуирани со експлицитна 

изјава дека се необврзувачки и дека употребата на 
истите не е на ниту еден начин препорачана; 
б) јасно се наведува дека друштвата-учесници има-

ат слобода да понудат поинакви услови на полиса на 
своите потрошувачи и 
в) се достапни на било кое заинтересирано лице и 

се доставуваат на барање. 
(2) Групното изземање од член 3 став 1 точка г) се 

применува под услов необрзувачките модел да се вос-
поставени и дистрибуирани само за да служат како на-
сока. 

 
Глава трета 

 
Заедничко покривање на одредени видови ризици 

 
Член 6 

 
Пазарен удел  и времетраење на групното изземање 

(1) Групите за соосигурување и со-реосигурување 
што се формирани по влегувањето во сила на оваа 
уредба чија единствена цел е покривање на нови видо-
ви ризици, изземањето од член 3 став 1 точка д) од оваа 
уредба се применува за период од три години од денот 
на првото основање на групата, без оглед на пазарниот 
удел на групата. 

(2) Групите за соосигурување и со-реосигурување 
што не се опфатени со одредбата од став 1 од овој член 
(од причина што истите постоеле подолго од три годи-
ни или пак истите не биле основани со цел покривање 
на нови видови ризици), групното изземање од член 3 
став 1 точка д) од оваа уредба се применува под услов 
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производите на осигурување што се покриени со груп-
ниот договор на  друштвата - учесници или на учесни-
ци во нивно име, да не претставуваат на било кој реле-
вантен пазар: 
а) повеќе од 20 од релевантниот пазар, во случај на 

група за соосигурување; 
б) повеќе од 25% од релевантниот пазар, во случај 

на група за со - реосигурување. 
(3) Согласно член 8 од оваа уредба, се создава прет-

поставка на законитост, иако за определен период, за 
групните спогодби со кои ко-осигурувањата или ко-ре-
осигурувањата  се изземени од нови ризици, без оглед 
на пазарниот удел на групата. 

(4) Во случаите каде што групата за соосигурување 
или со-реосигурување егзистира повеќе од три години 
или не е создадена да покрие нов ризик, претпоставка-
та на законитост наведена во став 3 од овој член е соз-
дадена во зависност од пазарниот удел на групата за 
соосигурување или со-реосигурување. Може да се 
претпостави дека, кога производите на осигурување, 
покриени од групата, не надминуваат 25% од релевант-
ниот пазар во случај на групи за соосигурување и 20% 
во случај на групите за со-реосигурување, групните 
спогодби што ги исполнуваат дополнителните услови 
утврдени во оваа уредба, по правило вклучуваат кори-
сти како што е оправдувањето за примена на групното 
изземање согласно член 7 став 3 од Законот. 

 
Член 7 

Пресметување на пазарниот удел 
(1) Пазарниот удел наведен во член 6 став 2 од оваа 

уредба се пресметува врз основа на приход од вкупните 
премии, а доколку такви податоци не се достапни, про-
ценките засновани на други сигурни пазарни информации 
вклучувајќи го осигурителното покритие или вредноста 
на осигурениот ризик може да се користат за утврдување 
на пазарниот удел на засегнатото претпријатие. 

(2) За целите на примена на пазарниот удел наведен 
во член 6 став 2 од оваа уредба, ќе се применуваат 
следните правила: 
а) пазарниот удел се пресметува врз основа на пода-

тоците што се однесуваат на претходната календарска 
година; 
б) доколку пазарниот удел определен во член 6 став 

2 точка а) иницијално не надминува повеќе од 20%, но 
последователно се зголеми без притоа да надмине 22%, 
групното изземање предвидено во член 3 став 1 точка 
д) од оваа уредба продолжува да се применува за пери-
од од две последователни календарски години по годи-
ната во која за прв пат бил надминат прагот од 20%; 
в) доколку пазарниот удел определен во член 6 став 

2 точка а) иницијално не надминува повеќе од 20%, но 
последователно се зголеми и надмине 22%, групното 
изземање од член 3 став 1 точка д) од оваа уредба про-
должува да се применува за период од една календар-
ска година по годината во која за прв пат бил надминат 
прагот од 22%; 
г) доколку пазарниот удел од член 6 став 2 точка б) 

иницијално не надминува повеќе од 25% но последова-
телно се зголеми без притоа  да надмине 27%, групното 
изземање наведено во член 3 став 1 точка д) од оваа 
уредба  продолжува да се применува за период од две 
последователни календарски години по годината во ко-
ја за прв пат бил надминат прагот од 25%; 
д) доколку пазарниот удел од член 6 став 2 точка б) 

иницијално не надминува повеќе од 25% но последова-
телно се зголеми и надмине  27%, групното изземање 
наведено во член 3 став 1 точка д) од оваа уредба про-
должува да се применува за период од една календар-
ска година по годината во која за прв пат бил надминат 
прагот од 27%; 
ѓ) Изземањето согласно точките б)и в) или г) и д) 

од овој член не може да се комбинира на начин на кој 
би се надминал периодот од две календарски години. 

(3) За целите на членот 6 став 2 од оваа уредба, па-
зарниот удел на поврзаните друштва дефинирани во 
член 2 став 2 точка д) од оваа уредба  се распределува 
подеднакво на секое препријатие кое ги има правата 
или овластувањата наведени во член 2 став 2 точка д) 
од оваа уредба. 

 
Член 8 

 
Други услови за групно изземање 

(1) Групното изземање наведено во член 3 став 1 
точка д) од оваа уредба се применува доколку: 
а) секое претпријатие учесник има право да се пов-

лече од групата, со отказен период не подолг од една 
година, без притоа да се подложи на било какви санк-
ции; 
б) правилата на групата не обврзуваат ниту еден 

член да осигура или ре-осигура преку групата, целосно 
или делумно било каков ризик, опфатен со покритието 
на групата; 
в) правилата на групата не ограничуваат активност 

на групата  или членовите на истата да осигураат или 
реосигураат ризици лоцирани во било кој дел од тери-
торијата на Република Македонија; 
г) договорите не ограничуваат производи или про-

дажби; 
д) договорите не предвидуваат поделба на пазари 

или купувачи; 
ѓ) членовите на група на со-реосигурување не се до-

говараат за комерцијалните премии кои се наплатуваат 
кај директно осигурување и 
е) ниту еден член на групата или претпријатие кое 

има одлучувачко влијание во однос на комерцијалната 
политика на групата исто така не е член ниту пак има 
одлучувачко влијание на комерцијалната политика на 
некоја друга група која делува на истиот релевантен 
пазар. 

 
Глава четврта 

 
БЕЗБЕДНОСНИ УРЕДИ 

 
Член 9 

 
Услови за групно изземање 

(1) Групното изземање предвидено во член 3 став 1 
точка ѓ) од оваа уредба се применува доколку: 
а) техничките спецификации и процедурите за 

оценка на усогласеноста се прецизни, технички оправ-
дани и соодветни на резултатите кои треба да бидат по-
стигнати од страна на безбедносните уреди; 
б) правилата за оценка на друштвата за инсталација 

и одржување се објективни, се однесуваат на нивната 
техничка компетентност и се применуваат на неди-
скриминаторен начин; 
в) таквите спецификации и правила се воспоставе-

ни и дистрибуирани со придружна изјава согласно која 
осигурителните друштва имаат можност да прифатат 
за осигурување, под било какви услови, други безбед-
носни уреди или друштва за инсталација и одржување 
кои не се во согласност со таквите спецификации и 
правила; 
г) таквите спецификации и правила се даваат едно-

ставно врз основа на барање на било кое заинтересира-
но лице; 
д) било каква листа на безбедносни уреди и друш-

тва за инсталација и одржување кои се во согласност 
со спецификациите содржи класификација заснована 
на нивото на добиените резултати; 
ѓ) барањето за проценка  може да се поднесе од би-

ло кого и во било кое време; 
е) оценката на усогласеност не наметнува на лицето 

било каков трошок, кој не соодветствува на трошокот 
за постапката на одобрување; 
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ж) уредите и друштвата за инсталација и одржува-
ње кои ги задоволуваат критериумите за оценка се ве-
рификуваат на недискриминаторен начин во период од 
шест месеци од денот на поднесување на барањето, 
освен во случаи кога е потребен подолг разумен допол-
нителен период од оправдани технички причини; 
з) усогласеноста односно одобрението се верифику-

ва во писмена форма; 
ѕ) основите за одбивање да се издаде верификација 

на усогласеноста се даваат во писмена форма со при-
лог-копија од записниците од спроведените тестови и 
контрола; 
и) основите за одбивање да се  земе во предвид ба-

рањето за оценка, треба да се наведат во писмена фор-
ма и 
ј) спецификациите и правилата се применуваат од 

страна на акредитирани тела согласно нормите од се-
риите ЕН 45000 и ЕН ИСО/ИЕЦ 17025. 

 
Дел трети 

 
ОГРАНИЧУВАЊА ШТО НЕ СМЕАТ ДА СЕ СОДР-
ЖАТ ВО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Глава прва 

 
Заемни пресметки, табели и студии 

 
Член 10 

 
Тешки ограничувања 

Групното изземање од член 3 од оваа уредба нема 
да се применува доколку друштвата учесници презема-
ат обврска помеѓу себе или доколку обврзуваат други 
друштва да не ги користат пресметките или табелите 
кои се разликуваат од оние изработени согласно член 3 
став 1 точка а) од оваа уредба или кои не се разликува-
ат од резултатите на студиите наведени во член 3 став 
1 точка б) од оваа уредба. 

 
Глава втора 

 
Стандардни услови и модели на полиси 

 
Член 11 

 
Тешки ограничувања 

(1) Групното изземање од  член 3 став 1 точка в) од 
оваа уредба нема да се применува доколку стандардни-
те услови на полиса содржат клаузули кои: 
а) содржат било каква индикација за нивото на ко-

мерцијална премии; 
б) го индицираат износот на покритието или  делот 

кој имателот на полисата треба да го плати; 
в) наметнуваат сеопфатно покритие вклучувајќи ги 

ризиците кон кои не се истовремено изложени значите-
лен број на иматели на полиса; 
г) дозволуваат осигурувачот да ја задржи полисата 

во случај доколку истиот откаже дел од покритието, ја 
зголеми премијата без да се изврши измена на ризикот 
или обемот на покритието (без влијание на можноста 
за примена на клаузули за индексирање) или на било 
кој друг начин изврши измена на условите на полисата 
без експлицитна согласност на имателот на полисата; 
д) дозволуваат осигурувачот да го измени периодот 

на времетраење на полисата без експлицитна соглас-
ност на имателот на полисата; 
ѓ) наметнуваат на имателот на полисата за неживот-

но осигурување договорен период кој изнесува повеќе 
од три години; 
е) наметнуваат период на обновување  од повеќе од 

една година доколку полисата се обновува автоматски, 
освен доколку се поднесе известување пред истекот на 
дадениот период; 

ж) бараат од имателот на полисата да даде соглас-
ност на повторното воспоставување на полисата која 
била суспензирана поради исчезнување на осигурениот 
ризик, доколку имателот на полисата е повторно изло-
жен на ризик од иста природа; 
з) бараат од имателот на полисата да добие покри-

тие од истиот осигурувач за различни ризици; 
ѕ) бараат од имателот на полисата да направи, стек-

нувачот да ја преземе полисата за осигурување во слу-
чај на продажба на предметот на осигурување; 
и) го исклучуваат или ограничуваат покритието на 

ризик доколку имателот на полисата користи безбед-
носни уреди или претпријатие за инсталација и одржу-
вање, кои не се одобрени согласно релевантните специ-
фикации договорени со здружение или здруженија на 
осигурувачи. 

(2) Групното изземање предвидено во член 3 став 1 
точка в) од оваа уредба нема да се применува за друш-
тва или здруженија на друштва кои се договораат или 
се договараат да обврзат други друштва да не примену-
ваат услови поинакви од стандардните услови на поли-
сата воспоставени врз основа на договор помеѓу друш-
твата учесници. 

(3) Без влијание на можноста за воспоставување на 
специфичните услови на осигурување за определени 
социјални или професионални категории на население, 
групното изземање од член 3 став 1 точка в) од оваа 
уредба нема да се применува на договорите, одлуките 
и договорната практика  кои исклучуваат покривање на 
одредени категории ризици поради карактеристиките 
на имателот на полисата. 

(4) Групното изземање од член 3 став 1 точка г) од 
оваа уредба нема да се применува доколку, без оглед 
на законски наметнатите обврски, необврзувачките мо-
дели вклучуваат единствено специфични каматни стап-
ки или содржат цифри кои се однесуваат на админи-
стративните трошоци.  

(5) Групното изземање од член 3 став 1 точка г) 
од оваа уредба нема да се применува за друштвата 
или здруженијата на друштва кои се договораат по-
меѓу себе или обврзуваат други друштва да не при-
менуваат модели кои илустрираат користи од осигу-
рителна полиса  кои се различни од моделите воспо-
ставени согласно договорот помеѓу друштвата учес-
ници. 

 
 

Дел четврти 
 
 

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ГРУПНОТО  
ИЗЗЕМАЊЕ 

 
Член 12 

Повлекување на групно изземање 
(1) Групното изземање согласно оваа уредба може 

да се  повлече доколку: 
а) студиите кои се изземени согласно член 3 став 1 

точка б) од оваа уредба се засновани на неоправдани 
хипотези; 
б) стандардните услови на полисите кои се изземе-

ни согласно член 3 став 1 точка в) од оваа уредба содр-
жат одредби кои создаваат, на штета на имателите на 
полиси, значаен дисбаланс помеѓу правата и обврските 
кои произлегуваат од договорот; 
в) со заедничкото покритие на одредени видови 

ризици изземени согласно член 3 став 1 точка г), 
воспоставувањето и функционирањето на група ре-
зултира, преку условите кои се однесуваат на прием 
на членови, дефинирањето на ризиците кои ќе бидат 
покриени, договорите за претходни цесии и преку 
било кој друг начин, во поделба на пазарите за засег-
натите осигурителни производи или некои слични 
производи. 
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Дел петти 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 13  
Влегување во сила 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.  

    Бр. 19-3810/1                 Претседател на Владата 
20 октомври 2005 година       на Република Македонија,  

       Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1241. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00,12/03 и 55/05) и член 8 став 
2 од Законот за заштита на конкуренција (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 04/05), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.10. 2005 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ  
ДОГОВОРИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 
Дел први 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 
Предмет на Уредбата 

(1)  Со оваа уредба се пропишуваат условите за 
групно изземање на хоризонтални договори за истра-
жување и развој, услови што таквиот договор е потреб-
но да ги содржи, ограничувањата што истиот не смее 
да ги содржи, како и другите услови кои овие договори 
мора да ги исполнат за групно изземање. 

 
Член 2 

 
Дефиниции 

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 
имаат следново значење: 
а) �групно изземање� означува изземање одобрено 

на одредени категории договори за истражување и раз-
вој од примена на одредбите за забранети договори 
утврдени со член 7, став 1 од Законот за заштита на 
конкуренцијата (во натамошниот текст: Закон); 
б) �договор� означува договор, одлука на здруже-

нија на претпријатија или договорена практика; 
в) �претпријатија - учесници� означува претприја-

тијата - страни во договорот и нивните соодветни повр-
зани претпријатија; 
г) �истражување и развој� означува стекнување 

know-how во врска со производите или процесите и 
спроведување на теоретска анализа, систематска студи-
ја или експериментирање, вклучувајќи и експеримен-
тално производство, техничко тестирање на производи 
или процеси, воспоставување на неопходни просторни 
услови и стекнување на права на интелектуална сопс-
твеност на добиените резултатите; 
д) �производ� значи стока и /или услуги, вклучувај-

ќи и посредни стокии/или услуги и финални стоки 
и/или услуги; 
ѓ) �договорен процес� означува технологија или 

процес кој произлегува од заедничкото истражување и 
развој; 
е) �договорен производ� означува производ кој про-

излегува од заедничкото истражување и развој или е 
произведен или обезбеден со примената на договорни-
те процеси; 

ж) �користење на резултатите� означува произодс-
тво или дистрибуција на договорни производи, или 
примената на договорните процеси, или назначувањето 
или лиценцирање на права на интелектуална сопстве-
ност, или пренесување на know-how потребно за такво 
производство или примена; 
з) истражувањето и развојот, или користењето на 

резултатите се извршуваат �заеднички� каде што рабо-
тата: ја врши заедничка екипа, организација или прет-
пријатие, заеднички назначено трето лице, или е поде-
лена меѓу страните по пат на специјализација во истра-
жувањето, развојот, производството или дистрибуција-
та; 
ѕ) �права на интелектуална сопственост� вклучува-

ат права на индустриска сопственост, авторски права и 
сродни права согласно Законот за индустриска сопс-
твеност, Законот за авторско право и сродни права и 
Законот за топографија на интегрални кола на Репуб-
лика Македонија; 
и) �know-how� значи пакет непатентирани пра-

ктични информации кои потекнуваат од искуство и 
тестирање, кое е тајно, значително и идентификувано. 
Во овој контекст �тајно� значи дека know-how не е 
општо познато или лесно достапно; �значително� зна-
чи дека know-how вклучува информации кои се неоп-
ходни за производството на договорните производи 
или за примената на договорните процеси; �иденти-
фикувано� значи дека know-how е опишано на довол-
но разбирлив начин за да биде возможно да се потвр-
ди дека ги исполнува критериумите за тајност и зна-
чителност; 
ј) �конкурентско претпријатие� означува претприја-

тие што е активно на релевантниот пазар (постоечки 
конкурент) или претпријатие кое, на реални основи, би 
ги превзело сите додатни инвестиции или други неоп-
ходни трансферни трошоци за да може да влезе на ре-
левантниот пазар како одговор на малото и постојано 
зголемување на релативните цени (потенцијален кон-
курент). 

(2) �Поврзани претпријатија� се: 
(а) претпријатија во кои едната страна од догово-

рот, директно или индиректно, имаат овластувања над 
повеќе од половина од правата на глас, или имаат овла-
стувања да назначат повеќе од половина членови на 
надзорниот одбор, управниот одбор или телата кои ги 
застапуваат интересите на претпријатието, или) има 
право да управува со работите во претпријатието; 

(б) претпријатија кои директно или индиректно, врз 
страната во договорот поседуваат права или овластува-
ња наведени во точка а); 

(в) претпријатија  во кои препријатието наведено во 
точка б) директно или индиректно поседува права или 
овластувања наведени во точка а); 

(г) претпријатија во кои страната во договорот заед-
но со едно или повеќе претпријатија наведени во точ-
ките а), б), или в), или во кои две или повеќе од послед-
но наведените претпријатија, поседуваат заеднички 
права или овластувања наведени во точка а); 

(д) претпријатија во кои правата или овластувањата  
наведени во точка а) заеднички ги поседуваат страните 
во договорот или нивните поврзани претпријатија на-
ведени во точките од а) до г), или, една или повеќе 
страни во договорот или едно или повеќе од нивните 
поврзани претпријатија наведени во точките од а) до г) 
и една или повеќе трети страни. 

 
Член 3 

 
Примена на групното изземање 

(1) Групното изземање се применува,  на оние кате-
гории договори за истражување и развој, а особено на 
хоризонтални договори во кои две или повеќе претри-
јатија кои се однесуваат на условите под кои тие прет-
пријатија остваруваат: 
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(а) заедничко истражување и развој на производи 
или процеси и заедничко користење на резултатите од 
тоа истражување и развој; 

(б) заедничко користење на резултатите од истра-
жувањето и развојот на производи или процеси извр-
шени заеднички според претходен договор меѓу истите 
страни или 

(в) заедничко истражување и развој на производи 
или процеси, исклучувајќи го заедничкото користење 
на резултатите. 

(2) Групното изземање исто така се однесува на 
одредбите содржани во договорите за истражување и 
развој кои не ја прават основната цел на ваквите дого-
вори, но се директно поврзани и неопходни за нивната 
имплементација, како обврска да не се извршува, неза-
висно или заедно со трети лица, истражување и развој 
во полето на кое се однесува договорот или во блиско 
поле за време на извршувањето на договорот.  

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ ШТО ДОГОВОРИТЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 

И РАЗВОЈ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
 

Член 4 
 

Пазарен удел и времетраење на групното изземање  
(1) Каде што претпријатијата учесници не се конку-

рентски претпријатија, групното изземање предвидено 
во член 3 од оваа уредба ќе важи во времетраењето на 
истражувањето и развојот. Таму каде што резултатите 
заеднички се користат, изземањето ќе продолжи да ва-
жи седум години од моментот кога договорните произ-
води за првпат се изнесени на пазарот. 

(2) Каде што две или повеќе од претпријатијата 
учесници се конкурентски претпријатија, групното из-
земање предвидено во член 3 од оваа уредба ќе важи за 
периодот наведен во став 1 од овој член само ако, во 
моментот кога се склучува договорот за истражување и 
развој вкупниот заеднички пазарен удел на претприја-
тијата учесници не надминува 25% од релевантниот 
пазар за производите кои може да се подобрат или за-
менат со договорните производи. 

(3) По истекот на периодот наведен во став 1 од 
овој член групното изземање продолжува да важи се 
додека вкупниот заеднички пазарен удел на претприја-
тијата учесници не надминува 25% од релевантниот 
пазар за договорените производи. 

(4) Со оваа уредба се создава претпоставка на закони-
тост за договорите за истражување и развој меѓу неконку-
рентни претпријатија без оглед на нивниот пазарен удел. 
Во случај на заедничко искористување на резултатите, 
претпоставката е проширена со цел да се гарантира мини-
мум период на враќање на засегнатите инвестиции.  

(5) Таму каде што претпријатијата учесници се кон-
курентни претпријатија, претпоставката од став 3 од 
овој член е создадена во зависност од пазарниот дел на 
претпријатијата учесници. Доколку заедничкиот удел 
на релевантниот пазар што го поседуваат претпријати-
јата учесници не надминува 25%,  договорите за истра-
жување и развој меѓу конкурентните претпријатија, 
што не содржат тешки ограничувања на конкуренција-
та, по правило ќе предизвика економска корист во фор-
ма на технички економски напредок, притоа овозможу-
вајќи им сразмерна корист на потрошувачите од вове-
дувањето на нови или подобрени производи или услу-
ги и/или намалувањето на цените. 

 
Член 5 

 
Пресметување на пазарниот удел 

(1) Пазарниот удел се пресметува врз основа на 
вредноста на продажбите на пазарот, а доколку такви 
податоците не се достапни, проценките засновани на 

други сигурни пазарни информации, вклучувајќи ја го-
лемината на продажбите на пазарот на договорените 
производи и нивните замени на релевантниот пазар, 
може да се користат за утврдување на пазарниот удел 
на засегнатото претпријатие. 

(2) За целите за пресметување на пазарниот удел 
согласно член 4 од оваа уредба, се применуваат след-
ните правила: 
а) пазарниот удел се пресметува врз основа на пода-

тоците што се однесуваат на претходната календарска 
година; 
б) доколку пазарниот удел определен во член 4 став 

3 од оваа уредба иницијално не надминува повеќе од 
25% но последователно се зголеми без притоа да над-
мине 30%, групното изземање продолжува да се при-
менува во период од две последователни календарски 
години, по годината во која за прв пат бил надминат 
прагот од 25%;  
в) доколку пазарниот удел определен во член 4 став 

3 од оваа уредба иницијално не надминува повеќе од 
25%, но последователно се зголеми и надмине 30%, 
групното изземање продолжува да се применува во 
период од една календарска година, по годината во ко-
ја за прв пат бил надминат прагот од  30%; 
г) Изземањето согласно став 2 точка б) и в) од 

овој член не може да се комбинира на начин на кој 
би се надминал  периодот од две календарски годи-
ни. 

(3) За целите на членот 4 од оваа уредба, пазарниот 
удел на поврзаните претпријатија дефинирани во член 
2 став 2 точка д) од оваа уредба се распределува подед-
накво на секое препријатие кое ги има правата или ов-
ластувањата наведени во член 2 став 2  точка а) од оваа 
уредба. 

 
 

Член 6 
 

Други услови за групно изземање 
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се 

применува и под условите предвидени во ставовите 2 
до 5 од овој член. 

(2) Сите страни мора да имаат пристап до резулта-
тите на заедничкото истражување и развој за целите 
на понатамошно истражување или користење. Инсти-
тутите за истражување, други установи и организации 
од областа на науката или претпријатијата кои вршат 
истражување и развој како комерцијална услуга без 
нормално да бидат активни во користењето на резул-
татите, може да се согласат да ја ограничат употреба-
та на резултатите за целите на понатамошно истражу-
вање. 

(3) Кога договорот за истражување и развој се одне-
сува само на заедничко истражување и развој, секоја 
страна мора да биде слободна независно да ги користи 
резултатите од заедничкото истражување и развој и би-
ло кое претходно know-how неопходно за целите на та-
квото користење. Таквото право на користење може да 
биде ограничено на едно или повеќе технички полиња 
на примена, каде страните не се конкурентски претпри-
јатија во моментот на склучување на договорот за 
истражување и развој. 

(4) Било кое заедничко користење мора да е во вр-
ска со резултатите што се заштитени со правата за ин-
телектуална сопственост или претставуваат know-how, 
што значително придонесува за техничкиот и економ-
ски прогрес и резултатите мора да бидат решавачки за 
производството на договорни производи или примена-
та на договорните процеси. 

(5) Претпријатијата кои ќе произведуваат по пат на 
специјализација во производството мора да исполнува-
ат нарачки за набавка од сите страни, освен каде што 
договорот за истражување и развој предвидува и заед-
ничка дистрибуција. 
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Дел трети 
 

ОГРАНИЧУВАЊА ШТО НЕ СМЕАТ ДА ГИ СОДР-
ЖАТ ДОГОВОРИТЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 
Член 7 

 
Тешки ограничувања 

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не-
ма да се применува на оние договори за истражување и 
развој кои директно или индиректно, сами или во ком-
бинација со други фактори  под контрола на страните, 
имаат за цел: 

(а) ограничување на слободата на претпријатијата 
учесници да вршат истражување и развој независно или 
во соработка со трети страни во област која не е поврзана 
со онаа на која се однесува истражувањето и развојот, или 
по завршувањето на истражувањето и развојот, во областа  
на која се однесува или во поврзана област; 

(б) забрана по завршувањето на истражувањето и 
развојот да се оспори правната важност на правата на 
интелектуална сопственост кои страните ги имаат и кои 
се релевантни за истражувањето и развојот или, по исте-
кувањето на договорот за истражување и развој, да се 
оспори валидноста на правата на интелектуална сопстве-
ност, а кои страните ги имаат  и со кои се штитат резул-
татите од истражувањето и развојот, без влијание на 
можноста да се раскине договорот за истражување и раз-
вој во случај една од страните да ја оспори валидноста 
на таквите права на интелектуална сопственост; 

(в) ограничување на производството или продажба-
та; 

(г) фиксирање на цените кога договорниот произ-
вод се продава на трети лица; 

(д) ограничување на купувачите на кои претприја-
тијата учесници можат да им ги продаваат производи-
те, по истек на седум години од моментот кога дого-
ворните производи за првпат се пласираат на пазарот; 

(ѓ) забрана за пасивна продажба на договорните 
производи на територии резервирани за други лица; 

(е) забрана да се пласираат договорните производи 
на пазарот или да се води активна продажна политика 
за нив на териториите на Република Македонија кои се 
резервирани за други лица по истекот седум години од 
моментот кога договорните производи за првпат се 
пласирани на пазарот; 

(ж) барање да не се даваат лиценци на трети лица 
да ги произведуваат договорните производи или да ги 
применуваат договорните процеси каде што користе-
њето на резултатите од заедничкото истражување и 
развој од барем една од страните не е обезбедено или 
не се врши; 

(з) барање да одбие да се задоволи побарувачката од 
потрошувачи или препродавачи на нивните соодветни 
територии кои би ги пласирале договорните производи 
на други територии во Република Македонија или 

(ѕ) барање да им се отежне на корисниците или пре-
продавачите да ги добијат договорните производи од 
други препродавачи и особено да ги користат правата 
од интелектуална сопственост или да преземаат мерки 
да ги спречат корисниците или препродавачите да ги 
набават или пласираат на пазарот производите кои се 
законски пласирани на пазарот од друга страна или со 
нејзина согласност. 

(2) Ограничувањата наведени во став 1 од овој член 
се сметаат за тешки ограничувања. Договорите за 
истражување и развој што содржат такви  ограничува-
ња на конкуренцијата треба да се исклучат од групното 
изземање согласно оваа уредба, независно од пазарни-
от удел на засегнатите претпријатија. Доколку едно 
или повеќе тешки ограничувања наведени во став 1 од 
овој член се содржани во или се практичен резултат на 
договор за истражувања и развој, групното изземање 
нема да се однесува на целиот договор. 

(3) Групното изземање се применува и на: 
(а) утврдување на производни цели каде што кори-

стењето на резултатите го вклучува заедничкото произ-
водство на договорните производи; 

(б) утврдување на продажни цели и фиксирање це-
ни за директните потрошувачи каде што користењето 
на резултатите ја вклучува и заедничката дистрибуција 
на договорните производи.  

Дел четврти  
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ГРУПНОТО ИЗЗЕМАЊЕ  

Член 8  
Повлекување на групно изземање 

(1) Групното изземање може да се повлече доколку: 
(а) постоењето на договорот за истражување и раз-

вој значително ја ограничува можноста на трети страни 
да вршат истражување и развој во релевантната област 
поради ограничените истражувачки капацитети до-
стапни на друго место; 

(б) поради посебната структура на снабдувањето, 
постоењето на договорот за истражување и развој зна-
чително го ограничува пристапот на трети лица до па-
зарот за договорните производи;  

(в) без некоја објективно оправдана причина стра-
ните не ги користат резултатите од заедничкото истра-
жување и развој; 

(г) договорните производи не се предмет, на целата 
или на значителен дел од територијата на Република 
Македонија, на ефективна конкуренција од идентични 
производи или производи за кои потрошувачите смета-
ат дека се заменливи според нивните карактеристики, 
цени и нивната наменска употреба;  

(д) постоењето на договор за истражување и развој 
би елиминирало ефективната конкуренција во истра-
жувањето и развојот на одреден пазар. 

 
Дел петти  

ЗАВРШНА ОДРЕДБА  
Член 9  

Влегување во сила 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.  

    Бр. 19-3806/1                 Претседател на Владата 
20 октомври 2005 година       на Република Македонија,  

        Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1242. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00,12/03 и 55/05) и член 8 став 
2 од Законот за заштита на конкуренција (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 4/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20.10. 
2005 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ 
ДОГОВОРИ ЗА ИСКЛУЧИВО ПРАВО НА ДИСТ-
РИБУЦИЈА, СЕЛЕКТИВНО ПРАВО НА ДИСТРИ-
БУЦИЈА, ИСКЛУЧИВО ПРАВО НА КУПУВАЊЕ 

И ФРАНШИЗИНГ  
Дел први  

ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1  

Предмет на Уредбата 
(1) Со оваа уредба се пропишуваат условите за 

групно изземање на вертикални договори за исклучиво 
право на дистрибуција, селективно право на дистрибу-
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ција, исклучиво право на купување и франшизинг, ка-
рактеристиките на таквите договори, условите што та-
квите договори мора да ги содржат, ограничувањата 
или условите што тие договори не смеат да ги содржат 
и другите услови кои мора да се исполнат за групното 
изземање. 

Член 2 
 

Дефиниции 
(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 

имаат следното значење: 
а) �Групно изземање� означува изземање одобрено 

на одредени категории вертикални договори од приме-
ната на одредбите за забранети договори утврдени со 
член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата 
(во натамошниот текст: �Закон�); 
б) �Вертикални договори� означува договори или 

договорна практика меѓу две или повеќе претпријатија 
од кои секое делува на различно ниво од производстве-
ниот односно дистрибутивниот синџир и е поврзан со 
условите согласно кои страните можат да купуваат, 
продаваат или препродаваат одредени стоки или услу-
ги; 
в) �Вертикални ограничувања� означува ограничу-

вања на конкуренцијата во рамките на член 7 став 1 од 
Законот, доколку таквите услови се содржани во верти-
калните договори; 
г) �Конкурентски претпријатија� означува постоеч-

ки или потенцијални снабдувачи на ист пазар на стоки, 
кој вклучува стоки или услуги што се сметаат од стра-
на на купувачот за меѓусебно разменливи или заменли-
ви со договорните стоки или услуги, според нивните 
карактеристики, цени и наменска употреба; 
д) �Обврска за неконкурирање� означува било која 

директна или индиректна обврска купувачот да не про-
изведува, купува, продава или препродава стоки или ус-
луги кои се конкурентни со договорните добра или ус-
луги, или било која друга директна или индиректна об-
врска на купувачот да купува од снабдувачот (или од 
друго претпријатие означено од снабдувачот) повеќе од 
80% од вкупните набавки на договорните стоки или ус-
луги и нивните заменливи стоки или услуги на релевант-
ниот пазар, пресметани врз основа на  вредноста на на-
бавките остварени во претходната календарска година; 
ѓ) �обврска за ексклузивно снабдување� означува 

било која директна или индиректна обврска за снабду-
вачот да продава стоки или услуги наведени во догово-
рот само на еден купувач на територијата на Република 
Македонија со цел специфична употреба или препро-
дажба; 
е) �систем на селективна дистрибуција� означува 

систем на дистрибуција во кој снабдувачот презема об-
врска да ги продава договорните стоки или услуги, ди-
ректно или индиректно, само на дистрибутери одбрани 
врз основа на специфицирани критериуми, а дистрибу-
терите преземаат обврска да не ги продаваат таквите 
стоки или услуги на неовластени дистрибутери; 
ж) �права од интелектуална сосптвеност� вклучува-

ат права од индустриска сопственост, авторски и други 
сродни права; 
з) �know-how� означува пакет на непатентирани 

практични информации што претставуваат таен, знача-
ен и идентификуван резултат на искуство и тестирање  
од страна на снабдувачот; во овој контекст �таен� озна-
чува дека know-how како тело или во рамките на пре-
цизна конфигурација и збир на компоненти не е општо 
познат или лесно достапен; �значителен� означува дека 
know-how вклучува информации кои се неопходни за 
купувачот при употребата, продажбата или препродаж-
бата на договорните стоки или услуги; �идентифику-
ван� означува дека know-how треба да биде опишан на 
доволно разбирлив начин за да биде возможно да се 
потврди дека ги исполнува критериумите на тајност и 
значајност; 

ѕ) �купувач� вклучува и претпријатие кое, со дого-
вор кој потпаѓа под член 7 став 1 од Законот, продава 
стоки или услуги во име на друго претпријатие. 

(2) Термините �претпријатие�, �добавувач� и �ку-
пувач� вклучуваат поврзани претпријатија. Поврзани 
претпријатија се: 

(а) претпријатија во кои едната страна од догово-
рот, директно или индиректно, имаат овластувања над 
повеќе од половина од правата на глас, или имаат овла-
стувања да назначат повеќе од половина членови на 
надзорниот одбор, управниот одбор или телата кои ги 
застапуваат интересите на претпријатието, или) има 
право да управува со работите во претпријатието; 

(б) претпријатија кои директно или индиректно, врз 
страната во договорот поседуваат права или овластува-
ња наведени во точка а); 

(в) претпријатија  во кои претпријатието наведено 
во точка  б) директно или индиректно поседува права 
или овластувања наведени во точка а); 

(г) претпријатија во кои страната во договорот заед-
но со едно или повеќе претпријатија наведени во точ-
ките а), б), или в), или во кои две или повеќе од послед-
но наведените претпријатија, поседуваат заеднички 
права или овластувања наведени во точка а); 

(д) претпријатија во кои правата или овластувањата  
наведени во точка а)  заеднички ги поседуваат страни-
те во договорот или нивните поврзани претпријатија 
наведени во точките од а) до г), или, една или повеќе 
страни во договорот или едно или повеќе од нивните 
поврзани претпријатија наведени во точките од а) до г) 
и една или повеќе трети страни. 

 
Член 3 

 
Примена на групното изземање 

(1) Групното изземање се применува на оние кате-
гории вертикални договори согласно член 8 став 1 точ-
ка 1 од Законот, а особено за: 
а) договорите за ексклузивна дистрибуција; 
б) договорите за селективна дистрибуција; 
в) договорите за ексклузивна набавка; 
г) договорите за ексклузивно снабдување; 
д) договорите за франшиза. 
(2) За потребите на оваа уредба, договорите од став 

1 од овој член, го имаат следното значење: 
а) Договори за ексклузивна дистрибуција се верти-

кални договори со кои снабдувачот е согласен да ги 
продава своите производи само на еден дистрибутер 
заради препродажба во рамките на цела територија или 
одреден дел од територијата на Република Македонија; 
б) Договори за селективна дистрибуција се вертикал-

ни договори со кои снабдувачот се обврзува да ги продава 
договорните стоки или услуги, директно или индиректно, 
само на дистрибутерите одбрани врз основа на специфи-
цирани критериуми, а дистрибутерите се обврзуваат да не 
ги продаваат таквите стоки или услуги на неовластени ди-
стрибутери. Договорите за селективна дистрибуција исто 
како и договорите за ексклузивна дистрибуција од една 
страна го ограничуваат бројот на овластени дистрибуте-
ри, а од друга страна ја ограничуваат можноста за препро-
дажба. Разликата помеѓу селективна и ексклузивна ди-
стрибуција е дека ограничувањето на бројот на дилерите 
не зависи од бројот на териториите, туку од критериуми 
за селекција кои се во принцип поврзани со природата на 
производот и дека ограничувањето за препродажба не 
претставува ограничување на активна продажба на одре-
дена територија туку ограничување на било каква про-
дажба на неовластени дистрибутери; 
в) Договорите за ексклузивна набавка се вертикал-

ни договори со кои купувачот се обврзува да набавува 
одредени добра специфицирани со договор за препро-
дажба само од еден снабдувач или од поврзано прет-
пријатие или од друго претпријатие кое снабдувачот го 
овластил за продажба на своите стоки; 
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г) Договорите за ексклузивно снабдување се верти-
кални договори што содржат обврска за екслузивно 
снабдување, согласно дефиницијата наведена во член 2 
став 1 точка ѓ) од оваа уредба; 
д) Договори за франшиза се вертикални договори 

каде едно претпријатие, давател на франшиза, му доде-
лува на примателот на франшизата, во замена на дире-
ктен или индиректен паричен надомест, право на кори-
стење на франшиза, односно пакет на права од интеле-
ктуална сопственост за цел маркетинг на специфични 
видови добра и/или услуги и за препродажба да добра 
или обезбедување услуги за крајните потрошувачи/ко-
рисници.  

(3) Групното изземање се применува и на следните 
категории договори: 
а) вертикални договори склучени помеѓу здружение 

на претпријатија и неговите членови или помеѓу такво 
здружение и неговите снабдувачи, само доколку сите 
членови на таквото здружение се продавачи на мало и 
доколку ниту еден член на здружението, заедно со сво-
ите поврзани претпријатија, нема вкупен годишен при-
ход што надминува  2 милиони евра во денарска про-
тиввредност. Вертикалните договори склучени од та-
квите здруженија се изземени со оваа уредба, без по-
вреда на член 7 став 1 од Законот за хоризонтални до-
говори склучени помеѓу членовите на здружението или 
на одлуките усвоени од страна на здружението; 
б) вертикални договори што содржат одредби кои 

се однесуваат на назначувањето на купувачот или ко-
ристење од страна на купувачот на правата од интеле-
ктуална сопственост, под услов одредбите да не прет-
ставуват примарна цел на таквите договори и да се ди-
ректно поврзани со употребата, продажбата или пре-
продажбата на стоки или услуги од страна на купува-
чот или неговите купувачи. Примарна цел на таквите 
договори треба да претставува набавка или дистрибу-
ција на стоки или услуги и дополнителните одредби за 
назначување или користење на правата од интелекту-
ална сопственост мора да придонесуваат кон импле-
ментацијата на вертикалните договори. Изземањето се 
применува под услов овие одредби да не содржат огра-
ничувања на конкуренцијата кои имаат иста цел или 
ефект како и вертикалните ограничувања кои не се из-
земени со оваа уредба. 

(4) Групното изземање се применува на верикални-
те договори склучени меѓу конкурентски претпријатија 
само доколку таквите претпријатија склучиле нереци-
прочен вертикален договор и е исполнет некој од след-
ните услови: 
а) купувачот има вкупен годишен приход што не 

надминува 4 милони евра во денарска противвредност 
или 
б) снабдувачот е производител и дистрибутер на 

стоки, додека купувачот е дистрибутер кој што не про-
изведува стоки конкурентни на договорните стоки или 
в) снабдувачот обезбедува услуги на неколку нивоа 

на размена, додека купувачот не обезбедува конкурент-
ни услуги на нивото на размена на кое ги набавува до-
говорните услуги. 

(5) За цел пресметување на вкупниот годишен при-
ход во смисла на став 3 и 4 на овој член, приходот ос-
тварен за време на претходната деловна година од 
страна на учесникот во вертикалниот договор и прихо-
дот остварен од страна на неговите поврзани претпри-
јатија во врска со сите стоки и услуги, се пресметуваат 
заедно. Нема да се сметаат трансакциите помеѓу учес-
никот во вертикалниот договор и неговите поврзани 
претпријатија и помеѓу неговите поврзани претприја-
тија. Пресметаниот приход ги исклучува данокот на 
додадена вредност (ДДВ) и другите јавни давачки ди-
ректно поврзани со приходот. Групното изземање се 
применува доколку за период од две последователни 
деловни години прагот на вкупниот приход не надми-
нува 10%. 

Дел втори 
 

УСЛОВИ КОИ ВЕРТИКАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ  

Член 4  
Пазарен удел 

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се 
применува под услов пазарниот удел на снабдувачот да 
не надминува 30% од релевантниот пазар на кој ги про-
дава договорните стоки или услуги.  

(2) Во случај вертикалните договори да содржат об-
врска за ексклузивно снабдување, изземањето од член 
3 се применува под услов пазарниот удел на купувачот 
да не надминува 30% од релевантниот пазар на кој ги 
набавува договорните стоки или услуги.  

(3) Доколку уделот од релевантниот пазар што го 
поседува снабдувачот или купувачот не надминува 
30%, вертикалните договори што не содржат тешки 
ограничувања на конкуренцијата, во принцип придоне-
суваат за подобрување на производството или дистри-
буцијата и им обезбедуваат сразмерна корист на потро-
шувачите. 

Член 5  
Пресметување на пазарниот удел 

(1) Пазарниот удел од член 4 став 1 од оваа уредба се 
пресметува врз основа на  вредност на продажбите на па-
зарот на договорните стоки или услуги и други стоки или 
услуги кои ги продава снабдувачот, кои од страна на ку-
пувачот се сметаат за разменливи или заменливи според 
нивните карактеристики, цени и наменска употреба. До-
колку такви податоци не се достапни, проценките засно-
вани на други сигурни пазарни информации, вклучувајки 
ја големината на продажбите на пазарот, може да се кори-
стат за утврдување на пазарниот удел на засегнатото 
претпријатие. За целите на член 4 став 2 од оваа уредба, за 
пресметување на пазарниот удел се користат или вредно-
ста на набавките или проценките. 

(2) За целите за пресметување на пазарниот удел 
согласно член 4 од оваа уредба, се применуваат след-
ните правила: 

a) пазарниот удел се пресметува врз основа на подато-
ците кои се однесуваат на претходната календарска година; 
б) пазарниот удел вклучува и било кои стоки или 

услуги испорачани на интегрирани дистрибутери зара-
ди продажба; 
в) доколку пазарниот удел иницијално не надминува 

повеќе од 30%, но последователно се зголеми без притоа 
да надмине 35%, групното иземање предвидено во член 3 
од оваа уредба, продолжува да се применува за период од 
две последователни календарски години по годината во 
која за прв пат бил надминат прагот од 30%; 
г) доколку пазарниот удел иницијално не надмину-

ва повеќе од 30%, но последователно се зголеми и над-
мине 35%, групното изземање продолжува да се при-
менува за период од една календарска година по годи-
ната во која за прв пат бил надминат прагот од 35%; 
д) изземањето согласно точка в) и г) од овој член не 

може да се комбинира на начин на кој би се надминал 
периодот од две календарски години. 

(3)  За целите на членот 4 од оваа уредба, пазарниот 
удел на поврзаните претпријатија дефинирани во член 
2 став 2 точка д) од оваа уредба  се распределува по-
деднакво на секое препријатие кое ги има правата или 
овластувањата наведени во член 2 став 2 точка а) од 
оваа уредба. 

Дел трети  
ОГРАНИЧУВАЊА И ОБВРСКИ ШТО НЕ СМЕАТ ДА 
СЕ СОДРЖАТ ВО ВЕРТИКАЛНИТЕ ДОГОВОРИ  

Член 6  
Тешки ограничувања 

(1) Групното изземање од член 3 на оваа уредба не-
ма да се применува на вертикални договори кои, ди-
ректно или индиректно, сами или во комбинација со 
други фактори под контрола на страните, имаат за цел: 
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а) ограничување на способноста на купувачот да ја 
определи продажната цена, без влијание на можноста 
снабдувачот да наметне максимална продажна цена 
или да препорача продажна цена, под услов истата да 
не доведе до настанување на фиксна или минимална 
продажна цена како резултат на притисок или предно-
сти понудени од страна на било која од страните; 
б) ограничување на територијата или на потрошува-

чите на кои купувачот може да ги продава договорните 
стоки или услуги, освен за следните ограничувања:  

- ограничување на активна продажба на ексклузив-
на територија или на ексклузивна група на купувачи 
резервирани за снабдувачот или доделени од страна на 
снабдувачот на друг купувач, каде што таквото ограни-
чување не ги ограничува продажбите на потрошувачи-
те на купувачот; 

- ограничување на продажбата на крајните потро-
шувачи од страна на купувач кој врши трговија на го-
лемо; 

- ограничување на продажба на неовластени ди-
стрибутери од страна на членови на систем на селе-
ктивна дистрибуција и 

- ограничување на способноста на купувачот да 
продава делови, купени за вградување на потрошувачи 
кои истите би ги користеле за производство на ист вид 
стоки како и оние произведени од снабдувачот; 
в) ограничување на активна или пасивна продажба 

на крајните корисници од страна на членови на систем 
на селективна дистрибуција кои делуваат на ниво на 
трговија на мало, без влијание на можноста да му се за-
брани на член на системот да делува надвор од неовла-
стено место на делување; 
г) ограничување на меѓусебните снабдувања помеѓу 

дистрибутери во рамките на систем на селективна ди-
стрибуција, вклучувајќи и снабдување меѓу дистрибу-
тери кои делуват на различни нивоа на размена; 
д) ограничување договорено помеѓу снабдувач на 

делови и купувач кој ги вградува тие делови, со кое го 
ограничува снабдувачот да ги продава деловите како 
резервни делови на крајните корисници или на серви-
серите или другите даватели на услуги кои не се назна-
чени од страна на купувачот за поправка или сервиси-
рање на неговите стоки. 

(2) Вертикалните ограничувања наведени во став 1 
од овој член се сметаат за тешки ограничувања. Верти-
калните договори што содржат такви ограничувања на 
конкуренцијата треба да се исклучат од групното иззе-
мање согласно оваа уредба, независно од пазарниот 
удел на засегнатите претпријатија. Доколку едно или 
повеќе тешки ограничувања наведени во став 1 од овој 
член се содржани во или се практичен резултат на вер-
тикален договор, групното изземање нема да се однесу-
ва на целиот договор. 

(3) �Активна продажба� во смисла на став 1 од овој 
член означува продажба остварена со активно приста-
пување на индивидуалните потрошувачи во рамките на 
ексклузивна територија или ексклузивна група на по-
трошувачи на друг дистрибутер. Тоа може да вклучува 
директно испраќање електронска пошта или директни 
посети, воспоставување магацини или дистрибутивен 
магацин на ексклузивна територија на друг дистрибу-
тер, реклама во медиуми или друг вид промоција насо-
чена кон специфична група потрошувачи или кон по-
трошувачи на специфична територија ексклузивно до-
делена на друг дистрибутер. 

(4) �Пасивна продажба� во смисла на став 1 од овој 
член означува продажба остварена како одговор на до-
броволни барања од индивидуални потрошувачи, како 
што се реклама или промоција во медиумите или на 
интернет која ги опфаќа потрошувачите во ексклузивна 
територија или група потрошувачи на друг дистрибу-
тер, но која претставува разумен начин на опфаќање на 
потрошувачите надвор од тие територии или групи по-
трошувачи.  

Член 7 
 

Обврски содржани во вертикалните договори што 
не се изземени 

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не 
се применува на било која од следните обврски содр-
жани во вертикалните договори: 
а) било која директна или индиректна обврска за 

неконкурирање, чие времетраење е неограничено или 
надминува пет години. Обврска за неконкурирање која 
е премолчно обновлива над период од пет години се 
смета за склучена на неограничен период. Временското 
ограничување од пет години не се применува доколку 
договорните стоки или услуги ги продава купувач од 
деловни простории и земјиште во сопственост на снаб-
дувачот или закупени од страна на снабдувачот од тре-
ти лица кои не се поврзани со купувачот, доколку вре-
метраењето на обврската за неконкурирање не го над-
минува периодот на држење на деловните простории и 
земјиштето од страна на купувачот; 
б) било која директна или индиректна обврска по-

ради која купувачот, по престанокот на договорот, не 
произведува, набавува, продава или препродава стоки 
или услуги, освен кога таквата обврска: 

- се однесува на стоки или услуги што се конку-
рентни на договорните стоки или услуги и 

- е ограничена на деловните простории и земјиште-
то од кои купувачот делувал за времетраењето на дого-
ворот и 

- неопходна е за заштита на know-how пренесена од 
снабдувачот на купувачот; 
и под услов времетраењето на таквата обврска за 

неконкурирање да е ограничена на периодот од една 
година по престанокот на вертикалниот договор. Оваа 
обврска е без влијание на можноста за наметнување на 
ограничување кое е временски неограничено и кое се 
однесува на употребата и откривањето на know-how 
кое не е јавно познато; 
в) било која директна или индиректна обврска по-

ради која членовите на систем на селективна дистрибу-
ција не ги продаваат трговските марки на точно одре-
дени конкурентни снабдувачи. 

(2) Вертикалните договори што ги содржат обвр-
ските наведени во став 1 од овој член се исклучени од 
примената на групното изземање согласно оваа уредба, 
независно од пазарниот удел на засегнатите претприја-
тија. Групното изземање се применува на останатиот 
дел на вертикалниот договор, доколку останатите 
одредби се делливи од обврските што се исклучени од 
групното изземање согласно оваа уредба.  

 
Дел четврти 

 
ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ГРУПНОТО ИЗЗЕМАЊЕ 

 
Член 8 

 
Повлекување на групно изземање 

(1) Групното изземање согласно оваа уредба може 
да се повлече доколку: 
а) снабдувач или купувач во случај на договор за 

ексклузивно снабдување, чиј пазарен удел не надми-
нува 30%, склучи вертикален договор кој не придоне-
сува кон создавање на објективна поволност, односно 
не доведува до компензација за штетата која настану-
ва со нарушување на конкуренцијата. Ова е особено 
случај во поглед на дистрибуција на стоки на крајните 
потрошувачи кои честопати се наоѓаат во понеповол-
на положба отколку професионалните купувачи на 
посредни стоки. Во случај на продажба на крајни по-
трошувачи, неповолностите предизвикани од верти-
калниот договор може да имаат посилно влијание, 
отколку во случај на продажба и набавка на посредни 
стоки или 
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б) доколку пристапот до релевантниот пазар или 
соодветната конкуренција е значително ограничена од 
кумулативниот ефект на паралелни мрежи на слични 
вертикални ограничувања применети од страна на кон-
курентни снабдувачи или купувачи. Паралелните мре-
жи на вертикалните договори се сметаат за слични до-
колку содржат ограничувања кои произведуваат слич-
ни ефекти на пазарот. 

 
Дел петти 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 9 

 
Влегување во сила 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�.  

   Бр. 19-3805/1                 Претседател на Владата 
20 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

       Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1243. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00, 12/03 и 55/05) и член 17 став 
7 од Законот за заштита на конкуренцијата (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 04/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20.10. 
2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА 
НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ И СОДРЖИНАТА  
И ФОРМАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО 

 
Дел први 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 
Предмет на Уредбата 

Со оваа уредба се уредуваат формата и содржината 
на известувањето за концентрацијата, (во понатамошен 
текст: известување) и поблиските критериуми за оцен-
ка на концентрацијата на претпријатијата.  
 

Член 2 
 

Товар на докажување 
Подносителот на известувањето е должен да ги 

прибави и на Комисијата за заштита на конкуренцијата  
(во натамошниот текст: Комисија) да и ги достави сите 
податоци и докази потребни за оценка на пријавената 
концентрација во смисла на одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата (во понатамошен текст: За-
кон) и оваа уредба. 

 
Дел втори 

 
ФОРМА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО 

 
Член 3  

Форма и начин на поднесување на известувањето 
(1) Учесниците во концентрацијата, односно: 
1) претпријатијата што се спојуваат - во случај на 

спојување на претпријатијата или делови од претприја-
тија; 

2) стекнувачот на мнозинство на акции или удели 
или мнозинско право на глас - во случаите на купување 
на хартии од вредност или имот; 

3) стекнувачот на контрола или решавачко влијание 
- во случај на стекнување на контрола или решавачко 
влијание врз претпријатијата на било кој друг начин; 

4) сите учесници во создавање на заедничко вложу-
вање поднесуваат заедничко известување или учесникот 
што другите учесници го овластиле како свој заеднички 
претставник - во случај на заедничко вложување; 

5) понудувачот - во случаи на стекнување контрола или 
решавачко влијание врз основа на јавна понуда; 

6) во сите други случаи сите учесници во концен-
трацијата кои заеднички поднесуваат известување или  
учесникот кого останатите учесници во концентрација-
та го овластиле како свој заеднички претставник, изве-
стувањето го поднесуваат во писмена и електронска 
форма. Покрај известувањето се доставуваат и прилози 
во писмена и електронска форма.  

(2) За поднесување на известувањето не е пропи-
шан посебен образец. 

(3) Известувањето се поднесува на хартија А4 фор-
мат. 

(4) Подносителот го  пополнува известувањето на 
следниот начин: 

1) секој податок од член 8, односно член 9 од оваа 
уредба мора да биде запишан на посебен лист, со мож-
ност по потреба да се додадат онолку листови колку 
што е потребно за тој податок да биде исцрпно и це-
лосно  претставен; 

2) редниот број и точниот назив на секој поедине-
чен податок, спрема редоследот како тие податоци се 
наведени во член 8, односно член 9 од оваа уредба, се 
запишува на воочлив начин на врвот на листот; 

3) под бројот и називот на податоците, запишани на 
начин опишан во став 4 точка 2 од овој член: 

- запишува податоци, односно дава исцрпен и цело-
сен опис на околностите кои се однесуваат на концен-
трацијата, 

- запишува дека податокот не е релевантен за оцен-
ка на концентрацијата и ги наведува причините за тоа, 

- во случаите од член 12 став 2 од оваа уредба наве-
дува  од кого и кога се обидел овие податоци да ги при-
бави, причините заради кои не можел да ги прибави 
податоците и каде треба Комисијата да ги прибави по-
датоците кои недостасуваат; 

4) позади текстот кој се однесува на поединечен по-
даток ги наведува исправите, доказите, анализите, дија-
грамите или други документи со кои се докажуваат по-
единечните наводи, а кои се доставуваат со прилозите 
кон известувањето; 

5) по потреба наведува и други податоци и описи за 
кои смета дека би можеле да и помогнат на Комисијата 
при оценувањето  на пријавената концентрација; 

6) на крајот од известувањето на посебен лист на 
воочлив начин запишува �Прилози кон известување-
то�, под кое што ги набројува сите исправи и писмени 
докази, анализи и дијаграми кои се приложуваат кон 
известувањето. 

Член 4 
 

Јазикот на известувањето 
Известувањето, прилозите и сите исправи кои се 

доставуваат кон известувањето, се поднесуваат на ма-
кедонски јазик. Доколку оригиналот од правната рабо-
та, што е основ на концентрацијата, прилозите кон из-
вестувањето или исправите кои се доставуваат кон 
истиот се на странски јазик, подносителот на известу-
вањето е должен, покрај оригиналот од правната рабо-
та што е основ на концентрацијата или заверен препис, 
да достави и нивен заверен превод на македонски ја-
зик. 

Член 5 
 

Број на примероци 
(1) Известувањето и сите прилози се доставуваат во 

еден примерок. 
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(2) По исклучок, Комисијата во одредени случаи 
може да побара, кон оригиналот од правната работа 
што е основ на концентрацијата и прилозите кон изве-
стувањето, да се достават една или повеќе копии на це-
лото известување и сите прилози кои не мораат да би-
дат заверени. 

Член 6 
 

Вистинитост и целосност на податоците 
Податоците наведени во известувањето мораат да 

бидат вистинити и целосни. Доколку не се достават це-
лосни податоци известувањето се смета за неуредно. 

 
Член 7 

 
Тајност на податоците 

(1) Со оглед дека одлуките на Комисијата за оценка 
на концентрациите се објавуваат јавно, подносителот 
на известувањето е должен, јасно и воочливо да назна-
чи кои податоци или делови од нив се сметаат за  служ-
бена тајна согласно член 42 став 3 од Законот. Истото 
се однесува и на прилозите и другите докази и исправи 
кои подносителите на известувањето или други прет-
пријатија и ги доставуваат на Комисијата. 

(2) Ке се смета дека може да бидат објавени сите 
податоци кои во известувањето не се означени на начи-
нот опишан во став 1 од овој член, како и сите подато-
ци кои во известувањето се назначени како службена 
тајна во смисол на став 1 од овој член, а за кои Коми-
сијата утврдила дека на било кој начин тие се веќе об-
јавени или и се познати на јавноста. 

 
Дел трети 

 
СОДРЖИНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО 

 
Член 8 

 
Задолжителна содржина на известувањето 
Известувањето мора да ги содржи следните подато-

ци: 
1) фирма, седиште и предмет на работење на подно-

сителот на известувањето; 
2) фирма, седиште и предмет на работење на сите 

учесници во концентрацијата; 
3) овластување на застапникот или полномошникот 

кој го поднесува известувањето како претставник на 
подносителот на известувањето; 

4) име, адреса, број на телефон, број на факс и е-ма-
ил адреса на лицето кое подносителот на известување-
то го одредил како лице задолжено за контакти и сора-
ботка со Комисијата, ако станува збор за лице кое е 
различно од лицето кое го поднесува известувањето; 

5) детален опис на правната форма  на концентра-
цијата; 

6) наведување на правната основа на концентраци-
јата (име на исправата, деловен број, фирма на странка-
та во конкретната правна работа, место и датум на 
склучување на правната работа), како што се: 

- договор за спојување, 
- договор за припојување или соодветни одлуки на 

органите на претпријатието, 
- договор со кои се стекнуваат акции или удели, 
- договор за управување со друштвото, 
- договор за пренос на добивка, 
- одлуки за измена на статути, договор за друштво-

то или било кој друг акт кој на некој од учесниците му 
дава решавачко влијание, 

- договор за закуп на имот на кој на некој од учес-
ниците им дава решавачко влијание, 

- јавна понуда за превземање, 
- договор за заедничко вложување; 
7) попис на финансиските извештаи за годината што 

и претходи на концентрацијата (билансна состојба, би-

ланс на успех, известување за промена на главницата, 
податоци за висината на уплатените премии на  друш-
твата за осигурување) како и други извештаи од кои се 
гледа финансиската состојба на учесниците во концен-
трацијата кои се доставуваат кон известувањето; 

8) вкупниот годишен приход (деловни приходи, фи-
нансиски приходи, вонредни приходи) на учесниците 
во концентрацијата по одземање на продажните рабати 
и на данокот на додадена вредност и другите јавни да-
вачки директно поврзани со приходот, во смисла на 
член 16 став 1 од Законот, изразен посебно за секој 
учесник во концентрацијата: 

- на светскиот пазар, 
- на пазарот во Република Македонија; 
9) утврдување на релевантни пазари на кои делува-

ат учесниците во концентрацијата и претпријатијата 
под нивна контрола или претпријатијата кои нив ги 
контролираат и проценка на нивните пазарни удели 
пред и после спроведувањето на концентрацијата; 

10) попис и проценка на пазарните удели на главни-
те пазарни конкуренти на учесниците во концентраци-
јата на релевантниот пазар; 

11) структура на имателите на акции и удели во 
претпријатието над кое се стекнува контрола односно 
решавачко влијание, пред и после спроведената кон-
центрација (изразена во проценти); 

12) попис на други претпријатија на релевантниот 
пазар во кои учесниците во спојувањето поединечно или 
групно имаат 10 % или повеќе удели во основниот капи-
тал односно 10 % или повеќе право на глас, со краток 
опис на основните дејности на тие претпријатија; 

13) попис на сите претпријатија на релевантниот 
пазар во кои членови на управните или надзорните од-
бори се истовремено членови на управните или надзор-
ните одбори на учесниците во концентрацијата, со кра-
ток опис на основната дејност на тие претпријатија;  

14) наведување на други тела овластени за оценка 
на концентрацијата надвор од територијата на Репуб-
лика Македонија, на кои им е поднесено барање за 
оценка на истата концентрација или постои намера за 
поднесување на такво барање; 

15) детален опис на организацијата на мрежата на 
дистрибуција и малопродажбата на стоки и/или услуги 
на релевантниот пазар, со посебен опис на мрежата на 
дистрибуција и малопродажба која ја користат учесни-
ците во концентрацијата (сопствена, договорна и др.); 

16) опис на извршени или планирани истражувања 
и вложувања во развој на учесниците во концентраци-
јата (форма и вид на вложување или истражување, нив-
ното значење за производството и прометот на стоките 
и/или услугите на релевантниот пазар, износот на 
средствата кои се вложени за таа цел или се планира да 
се вложат и др.); 

17) причините со кои концентрацијата се образло-
жува правно и економски; 

18) опис и детално образложение на очекувани по-
волности кои ќе произлезат од  спроведувањето на кон-
центрацијата за потрошувачите, а особено: 

- намалување на цените на стокитеи/или услугите, 
- зголемување на квалитетот на стоките и/или услу-

гите, 
- воведување на иновации, 
- зголемување и проширување на можностите за из-

бор на стоки и/или услуги за потрошувачите; 
19) потпис на лицето кое е одговорно за точноста, 

вистинитоста и целосноста на податоците во известу-
вањето; 

20) место и датум на поднесувањето на известува-
њето. 

Член 9 
 

Други податоци во известувањето 
Освен задолжителните податоци наведени во член 

8 од оваа уредба, Комисијата може да бара и доставу-
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вање на сите други податоци за кои смета дека би мо-
желе да и помогнат при оценка на концентрацијата, а 
особено: 

1) податоци за бројот на вработените во претприја-
тијата учесници во концентрацијата и бројот на врабо-
тени во поврзаните претпријатија, во годината  што и 
претходи на концентрацијата; 

2) листа на пет најголеми снабдувачи на секој од 
учесниците во концентрацијата, вклучувајќи ја вредно-
ста на извршените набавки во годината што и претходи 
на концентрацијата; 

3) листа на пет најголеми купувачи на секој од 
учесниците во концентрацијата, вклучувајќи ја вредно-
ста на продажбите во годината што и претходи на кон-
центрацијата; 

4) податоци за вредноста и обемот на продажбата 
изразена во денари односно во број на парчиња или 
мерни единици кои учесниците во концентрацијата ги 
оствариле со продажба на стоки и/или услуги на реле-
вантниот пазар во годината што и претходи на концен-
трацијата. 

Член 10 
 

Задолжителни прилози кон известувањето 
Кон известувањето, подносителот мора да достави 

одредени исправи и други писмени докази, а особено: 
1) извод од трговскиот регистар при Централниот 

регистар или други регистри на правни лица  од кој се 
видливи податоците за фирмата, седиштето и предме-
тот  на работење на подносителот на известувањето; 

2) извод од трговскиот регистар при Централниот 
регистар или други регистри на правни лица од кој се 
видливи податоците за фирмата, седиштето и предме-
тот  на работење на сите учесници во концентрацијата; 

3) важечко полномошно ако известувањето се под-
несува преку полномошник; 

4) примерок од оригиналот од правната работа што 
е основ на концентрацијата или заверен препис, со за-
верен превод на македонски јазик, како што се: 

- договор за спојување, 
- договор за припојување или соодветни одлуки на 

органите на претпријатието, 
- договор со кој се стекнуваат акции или удели, 
- договор за управување со друштвото, 
- договор за пренос на добивка, 
- одлуки за измена на статути, договор за друштво-

то или било кој друг акт кој на некој од учесниците му 
дава решавачко влијание, 

- договор за закуп на имот кој на некој од учесници-
те во концентрацијата му дава решавачко влијание, 

- јавна понуда за превземање, 
- договор за заедничко вложување; 
5) детални годишни финансиски извештаи за учес-

ниците во концентрацијата за деловната година што и 
претходи на концентрацијата, со податоци за вкупниот 
приход на сите претпријатија учесници во концентра-
цијата остварен со продажба на стоки и/или услуги, по 
одземање на продажните работи и на данокот на дода-
дена вредност и другите јавни давачки директно повр-
зани со приходот: 

- на светскиот пазар, 
- на пазарот во Република Македонија; 
6) сите расположиви анализи, студии, прикази и 

други извештаи подготвени за било кој член на управ-
ниот, надзорниот одбор или претседателот и/или чле-
новите на собранието на акционери чиј предмет е про-
ценка и анализа на концентрацијата од гледна точка на 
конкуренцијата, условите и постоењето на  реално по-
тенцијални пазарни конкуренти на релевантниот пазар; 

7) графички приказ (диаграм) на организационата 
структура на учесниците во концентрацијата и поврза-
ните друштва од кои јасно се видливи особено: 

- меѓусебните врски помеѓу учесниците во концен-
трацијата и поврзаните претпријатија; 

- уделите кои владеачките претпријатија ги имаат 
во основниот капитал на зависните претпријатија од-
носно кои претпријатијата ќерки ги имаат во други 
претпријатија ќерки внатре во поврзаните претпријати-
ја (изразени во проценти); 

8) извештај со кој правно и економски се образло-
жува концентрацијата; 

9) одлуки на други тела овластени за оценка на кон-
центрацијата надвор од територијата на Република Ма-
кедонија до кои е поднесено барање за оценка на кон-
центрацијата односно доказ дека такво известување е 
поднесено. 

Член 11 
 

Останати прилози кон известувањето 
Кон прилозите наведени во член 10 од оваа уредба, 

Комисијата може да побара доставување на други при-
лози кои содржат податоци за кои смета дека ќе може 
да и помогнат при оценка на пријавената концентраци-
ја, а особено: 

1) детални годишни финансиски извештаи  за учес-
ниците во концентрацијата за три последователни де-
ловни години што и претходат на концентрацијата со 
податоци за вкупниот приход на сите претпријатија 
учесници во концентрацијата остварен со продажба на 
стоки и/или услуги, по одземање на продажните работи 
и на данокот на додадена вредност и другите јавни да-
вачки директно поврзани со приходот: 

- на светскиот пазар, 
- на пазарот во Република Македонија; 
2) вредноста и обемот на производството и/или  

продажбата изразена во денари односно во број на пар-
чиња или мерни единици кои учесниците во концен-
трацијата ги оствариле со продажба на стоки и/или ус-
луги на релевантниот пазар во три последователни го-
дини што и претходат на годината во која концентра-
цијата е спроведена. 

Член 12 
 

Целосност на известувањето 
(1) Известувањето се смета за целосно доколку ги 

содржи сите податоци наведени во член 8 од оваа уред-
ба и соодветните прилози наведени во член 10 од оваа 
уредба и да се поднесени во оригинал, заверен препис 
и заверен превод на македонски јазик.  

(2) Во случај подносителот на известувањето, од 
оправдани причини и покрај направени напори, не бил 
во можност да прибави некои од податоците или ис-
правите пропишани како дел на задолжителната содр-
жина на известувањето, тоа писмено ќе го утврди на 
соодветно место во известувањето со наведување: 

1) од кого и кога се обидел да ги прибави податоците, 
2) причините заради кои не можел да ги прибави 

податоците, 
3) каде би требала Комисијата да ги прибави пода-

тоците кои недостасуваат. 
(3) Во случајот опишан во став 2 од овој член, Ко-

мисијата може од подносителот на известувањето да 
побара, наместо податоците кои недостасуваат, да до-
стави во писмена форма свои анализи и проценки на 
состојбата и ситуацијата на која се однесуваат подато-
ците кои недостасуваат. 

 
Дел четврти 

 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ВО СЛУЧАИТЕ НА СТЕКНУ-
ВАЊЕ НА АКЦИИ ИЛИ УДЕЛИ ВО РАМКИТЕ НА 
РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛ-
НИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУ-
ЦИИ ИЛИ ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 13  

Форма и содржина на известувањето 
(1) Во случаите од член 18 став 5 од Законот, бан-

ките, штедилниците и другите финансиски институции 
или друштва за осигурување се должни да ја известат 
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Комисијата за стекнување на акции или удели во други 
претпријатија кои се остварени во рамките на редовно-
то работење на тие институции кој што вклучува про-
мет и посредување со хартии од вредност за сопствена 
сметка или за сметка на трети лица (во понатамошен 
текст: подносител на известувањето). 

(2) Известувањето се поднесува во писмена форма. 
(3) На јазикот и бројот на примероците на соодве-

тен начин се применуваат одредбите од член 4 и член 5 
од оваа уредба која се однесува на известувањето за 
концентрацијата. 

(4) Известувањето особено ги содржи следните по-
датоци: 

1) фирма и седиште на подносителот на известува-
њето; 

2) фирма, седиште и предмет на работење односно 
фирмата и престојувалиштето на лицето за кое подно-
сителот на известувањето стекнал акции или удели; 

3) фирма, седиште и предмет на работење на прет-
пријатието чии акции или удели ги стекнал подносите-
лот на известувањето; 

4) акционерската структура односно структурата на 
удели на претпријатијата чии акции или удели ги стек-
нал подносителот на известувањето (по стекнувањето); 

5) рок во кој подносителот на известувањето има 
намера да ги продаде стекнатите акции или удели. 

(5) Кон известувањето се доставува: 
1) изјава на подносителот на известувањето дека 

стекнатите акции или удели ги држи привремено со на-
мера за нивно понатамошно продавање; 

2) изјава на подносителот на известувањето дека 
стекнатите акции или удели нема да ги користи на на-
чин кој би му овозможил било какво влијание на кон-
курентското однесување на претпријатијата чии акции 
или удели ги стекнал; 

3) изјава на подносителот на известувањето дека 
правото на глас ќе го остварува само со цел на подго-
твување на продажба на целото претпријатие чии ак-
ции или удели ги стекнал или на продажба на дел од 
тоа претпријатие (во случај да остварува право на 
глас); 

4) изјава на подносителот на известувањето дека 
правата кои произлегуваат од стекнатите акции или 
удели нема да ги користи на начин, со кој на било кој 
начин би ја спречил, нарушил или ограничил конку-
ренцијата, ниту дека ќе презема било какви мерки во 
таа насока. 

 
Дел петти 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА  
НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА 

 
Член 14 

 
Критериуми 

Комисијата при оценка на концентрацијата, соглас-
но член 17 став 2 од Законот, ќе ги разгледа сите мож-
ни предности и ефекти кои би настапиле со спроведу-
вањето на пријавената концентрација, како и можните 
пречки за пристап на пазарот, а особено: 

1) структурата на пазарот; 
2) постојните и можните идни конкуренти на паза-

рот; 
3) снабдувањето и можностите за снабдување на 

пазарот; 
4) трошоците, ризиците, технолошките, економски-

те и правните услови потребни за влез и излез на паза-
рот;  

5) можните последици од концентрацијата врз кон-
куренцијата на пазарот; 

6) пазарниот удел и позиција, економската и финан-
сиската моќ, дејствувањето на претпријатијата на паза-
рот;  

7) внатрешните и надворешните предности на учес-
ниците во однос на конкурентите; 

8) можните промени во делувањето на учесниците 
по извршената концентрација; 

9) последиците од концентрацијата врз другите 
претпријатија, а особено со оглед на поволностите за 
потрошувачите, како и другите цели и последици на 
концентрацијата, како што се: 

- намалување на цената на стоките и/или услугите, 
- поефикасна дистрибуција,  
- намалување на трошоците на превозот, дистрибу-

цијата и други трошоци, 
- специјализација на производството,  
- други поволности кои произлегуваат од концен-

трацијата. 
 

Дел шести 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 15 
 

Влегување во сила 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
   Бр. 19-3812/1             Заменик на претседателот 

20 октомври 2005 година      на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1244. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00) и член 9 став 4 од Законот 
за заштита на конкуренцијата (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 04/05) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.10.2005 годи-
на, донесе                                                                                                        

 
У Р Е Д Б А  

ЗА ДОГОВОРИ ОД МАЛО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Дел први 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 

Предмет на Уредбата 
(1) Со оваа уредба се пропишуваат условите кои во 

договорите од мало значење мора да бидат исполнети, 
како и ограничувањата или одредбите што таквите до-
говори не смеат да ги содржат.  

 
Член 2 

 
Примена на Уредбата 

(1) Оваа уредба се применува на договори меѓу 
претпријатијата, одлуките на здруженијата на претпри-
јатијата и договорената практика. 

(2) За целите на оваа уредба поимите �претприја-
тие�, �учесник во договорот�, �дистрибутер�, �добаву-
вач� и �купувач� ги вклучуваат и нивните соодветни 
поврзани претпријатија.  

 
Член 3 

 
Дефиниции 

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го 
имаат следново значење: 
а) �Активна продажба� во смисла на став 1 од овој 

член означува продажба остварена со активно приста-
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пување на индивидуалните потрошувачи во рамките на 
ексклузивна територија или ексклузивна група на по-
трошувачи на друг дистрибутер. Тоа може да вклучува 
директно испраќање е-маилови или директни посети, 
воспоставување магацини или дистрибутивни канали 
на ексклузивна територија на друг дистрибутер, рекла-
ма во медиуми или друг вид промоција насочен кон 
специфична група потрошувачи или кон потрошувачи 
на специфична територија ексклузивно доделена на 
друг дистрибутер; 
б) �Пасивна продажба� во смисла на став 1 од овој 

член означува продажба остварена како одговор на до-
броволни/спонтани барања на индивидуални потрошу-
вачи, вклучувајќи на пример општа реклама или про-
моција во медиумите или на интернет која ги опфаќа 
потрошувачите во ексклузивна територија или група 
потрошувачи на друг дистрибутер, но која претставува 
разумен начин на опфаќање на потрошувачите надвор 
од тие територии или групи потрошувачи; 
в) �Систем на селективна дистрибуција� означува 

систем на дистрибуција согласно кој добавувачот пре-
зема обврска да ги продава договорните стоки или ус-
луги, директно или индиректно, само на дистрибуте-
ри одбрани врз основа на специфични критериуми, а 
дистрибутерите преземаат обврска да не ги продаваат 
таквите стоки или услуги на неовластени дистрибуте-
ри. 

(2) �Поврзани претпријатија� се: 
а) претпријатија во кои едната страна од договорот, 

директно или индиректно, имаат овластувања над по-
веќе од половина од правата на глас, или имаат овла-
стувања да назначат повеќе од половина членови на 
надзорниот одбор, управниот одбор или телата кои ги 
застапуваат интересите на претпријатието или има пра-
во да управува со работите во претпријатието; 
б) претпријатија кои директно или индиректно, врз 

страната во договорот поседуваат права или овластува-
ња наведени во точка а) од овој член; 
в) претпријатија  во кои препријатието наведено во 

точка б) од овој член директно или индиректно поседу-
ва права или овластувања наведени во точка а) од овој 
член; 
г) претпријатија во кои страната во договорот заед-

но со едно или повеќе претпријатија наведени во точ-
ките а), б) или в) од овој член или во кои две или пове-
ќе од последно наведените претпријатија, поседуваат 
заеднички права или овластувања наведени во точка а) 
од овој член; 
д) претпријатија во кои правата или овластувањата  

наведени во точка а) од овој член заеднички ги поседу-
ваат страните во договорот или нивните поврзани прет-
пријатија наведени во точките од а) до г) од овој член, 
или една или повеќе страни во договорот или едно или 
повеќе од нивните поврзани претпријатија наведени во 
точките од а) до г) од овој член и една или повеќе тре-
ти страни. 

(3) За целите на став 2 точка д) од овој член, пазар-
ниот удел на поврзаните претпријатија се распределува 
подеднакво на секое препријатие кое ги има правата 
или овластувањата наведени во став 2 точка а) од овој 
член. 

 
Дел втори 

 
УСЛОВИ КОИ ВО ДОГОВОРИТЕ МОРА ДА БИДАТ 

ИСПОЛНЕТИ 
 

Член 4 
 

Пазарен удел 
(1) За договор од мало значење во смисла на член 9 

став 2 од Законот се смета договор со кој, со оглед на 
пазарниот удел на учесниците во договорот, незначи-
телно се ограничува конкуренцијата. 

(2) За незначително ограничување на конкуренција-
та во смисла на став 1 од овој член се смета ако: 
а) заедничкиот пазарен удел на учесниците во дого-

ворот не го надминува прагот од 10% на било кој од 
релевантните пазари на кои договорот има влијание, 
доколку истиот е склучен меѓу претпријатија кои се 
постојни или потенцијални конкуренти на било кој од 
овие пазари (договор меѓу конкуренти) или  
б) пазарниот удел што го има секој од учесниците 

во договорот, не го надминува прагот од 15% на било 
кој од релевантните пазари на кои договорот има влија-
ние, доколку истиот е склучен меѓу претпријатија кои 
не се постојни или потенцијални конкуренти на било 
кој од овие пазари (договор меѓу неконкуренти). 

(3) Во случаите кога е тешко да се утврди дали до-
говорот е склучен меѓу конкуренти или не конкуренти 
се применува прагот од 10%. 

 
Член 5 

 
Пазарен удел кај паралелни мрежи на договори 
(1) Во случаите кога на релевантниот пазар конку-

ренцијата се ограничува преку кумулативно влијание 
на договорите за продажба на стоки и услуги склучени 
меѓу различни добавувачи или дистрибутери (кумула-
тивниот ефект на затварање од паралелните мрежи на 
договори кои имаат слични ефекти на пазарот), праго-
вите на пазарните удели утврдени во членот 4 од оваа 
уредба се намалуваат на 5% како за договори склучени 
меѓу конкуренти, така и за договори склучени меѓу не-
конкуренти. 

(2) Се смета дека индивидуалните добавувачи или 
дистрибутери чиј пазарен удел не надминува 5% на ре-
левантниот пазар, вообичаено не придонесуваат значи-
телно на кумулативниот ефект на затварање.   

(3) Се смета дека не е веројатно постоење на куму-
лативен ефект на затварање ако помалку од 30% од ре-
левантниот пазар е покриен со паралелни мрежи на до-
говори кои имаат слични ефекти. 

 
Член 6 

Се смета дека договорите не ја ограничуваат конку-
ренцијата ако пазарните удели на учесниците не го 
надминуваат прагот од 10%, 15% и 5% утврден соглас-
но член 4 и 5 од оваа уредба за повеќе од 2% во текот 
на две последователни календарски години. 

 
Дел трети 

 
ОГРАНИЧУВАЊА ИЛИ ОДРЕДБИ ШТО НЕ СМЕАТ 

ДА БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ДОГОВОРИТЕ 
 

Член 7 
 

Тешки ограничувања на конкуренцијата 
Членовите 4, 5 и 6 од оваа уредба не се применува 

на договорите кои што содржат тешки ограничувања 
на конкуренцијата од член 8 на оваа уредба. 

  
Член 8 

 
Тешки ограничувања кај договори склучени меѓу 

конкуренти 
Тешки ограничувања на конкуренцијата кај договори 

склучени меѓу конкуренти согласно член 4 став 2 точка 
а) и став 3 од оваа уредба, се сметаат ограничувања со 
кои директно или индиректно, самостојно или заедно со 
други фактори под контрола на учесниците во догово-
рот, имаат за цел: 
а) фиксирање на цени кога се продаваат производи-

те на трети лица; 
б) ограничување на производството или продажби-

те; 
в) поделба на пазарите или купувачите. 
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Член 9 
 

Тешки ограничувања кај договори склучени меѓу 
претпријатија кои не се конкуренти 

(1) Тешки ограничувања на конкуренцијата кај до-
говори склучени меѓу претпријатија кои не се конку-
ренти согласно член 4 став 2 точка б) и став 3 од оваа 
уредба, се сметаат ограничувања со кои директно или 
индиректно, самостојно или заедно со други фактори 
под контрола на учесниците во договорот, имаат за 
цел: 
а) ограничување на можноста на купувачот да утвр-

ди своја  продажна цена, без влијание на можноста на 
добавувачот да наложи максимална продажна цена или 
да препорача продажна цена, под услов да не станува 
збор за фиксирана или минимална продажна цена како 
резултат на притисок или поволности понудени од би-
ло која договорна страна; 
б) ограничување на територијата во која или огра-

ничување на потрошувачите на кои купувачот може 
да ги продава стоките или услугите од договорот, 
освен следните ограничувања кои не се сметаат за те-
шки: 

- ограничување на активните продажби во ексклу-
зивна територија или на ексклузивна група на потро-
шувачи резервирани за добавувачот или доделени од 
добавувачот на друг купувач, под услов таквото огра-
ничување да не ги ограничува продажбите на потрошу-
вачите на купувачот; 

- ограничување на купувачот кој делува на ниво на 
продажба на големо да врши продажби на крајниот ко-
рисник; 

- ограничување на членовите на систем на селе-
ктивна дистрибуција  да продаваат на неовластени ди-
стрибутери и 

- ограничување на можноста на купувачот да про-
дава делови набавени со цел да бидат вградени на по-
трошувачи кои би ги искористиле за производство на 
ист тип на стоки како оние произведени од добавува-
чот; 
в) ограничување на членовите на систем на селе-

ктивна дистрибуција кои делуваат на ниво на продажба 
на мало, да вршат активна или пасивна продажба на 
крајните корисници, без влијание на можноста за за-
брана на член на системот да делува надвор од утврде-
ното место на делување; 
г) ограничување на меѓусебно снабдување меѓу ди-

стибутерите во рамките на системот на селективна ди-
стрибуција, вклучувајќи и меѓусебно снабдување меѓу 
дистрибутери кои делуваат на различно ниво на трго-
вија; 
д) ограничувања договорени меѓу добавувачот на 

делови и купувачот кој ги вградува тие делови, кои ја 
ограничуваат способноста на добавувачот да ги прода-
ва деловите како резервни делови на крајните корисни-
ци или сервисери или други даватели на услуги на кои 
од страна на купувачот не им е доверена поправка или 
сервисирање на неговите стоки. 

 
Член 10 

 
Тешки ограничувања кај договори склучени меѓу 

конкуренти во посебни случаи 
На договорите склучени меѓу конкуренти во смисла 

на член 4 став 2 точка а) и став 3 од оваа уредба во слу-
чаите во кои конкурентите за целите на договорот де-
луваат на различно ниво на производниот или дистри-
бутивниот синџир, се применуваат членовите 7, 8 и 9 
од оваа уредба.  

Дел четврти 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 11 
 

Влегување во сила 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
   Бр. 19-3811/1              Заменик на претседателот 

20 октомври 2005 година       на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                  Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1245. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ �ФЛАМИН-
ГО� ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИ ИГРИ  НА  СРЕЌА  ВО  АВТОМАТ  КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
�ФЛАМИНГО� ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точка 3 
бројот �15� се заменува со бројот �22�, а по зборот 
�среќа� точката се брише и се додаваат зборовите �и 1 
електронски рулет�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
   Бр. 19-3782/1            Претседател на Владата 

20 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

 
АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

1246. 
НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ 

ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ОБУКАТА И СТРУЧНО-
ТО УСОВРШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕ-

НИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. ВОВЕД 
1.1. Согласно со Законот за државни службеници, 

Агенцијата за државни службеници (АДС) е одговорна за 
давање мислење и совети во врска со обуката и стручното 
усовршување на државните службеници и за координира-
ње на активностите за обука и стручно усовршување. 

1.2. Во овој документ се утврдува политиката и се 
дефинира системот за обука на државните службеници 
во Република Македонија, што ќе овозможи АДС, др-
жавните органи, судовите и општините да ги остварат, 
со закон, утврдените цели - реализација на вкупните 
потенцијали на македонските државни службеници во 
функција на создавање на професионална и компетент-
на државна служба, способна на сите корисници да им 
даде услуги со висок квалитет. 

1.3. Документот служи како основа преку која 
АДС, во соработка со органите во кои се вработени др-
жавните службеници, ќе може, низ партнерство, да 
утврди релевантна и соодветна среднорочна стратегија, 
планови за активности и средства за обука и стручно 
усовршување. 
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1.4. Овој документ: 
- ја истражува и опишува суштинската улога на 

обуката и развојот на државните службеници во оства-
рувањето на целите на Република Македонија (дел 2); 

- го разгледува сегашното обезбедување на обука и 
односот кон неа, што ја чинат основата на која ќе се 
градат идната политика и системот за обука на држав-
ните службеници (дел 3); 

- ги дефинира основните принципи и постулати на 
националната политика за обука и стручно усовршува-
ње на државните службеници (дел 4);  

- го опишува моделот на системот за обука засно-
ван врз побарувачката (дел 5); 

- ги разгледува ризиците за негова успешна импле-
ментација и ги предлага следните чекори (дел 6). 

I.1. Процесот на консултации 
1.5. Овој документ е резултат на заедничките заложби 

на сите органи во кои работат државни службеници, кои 
беа вклучени во широк процес на консултации, инициран 
од АДС, а спроведен во периодот јуни-август 2004 годи-
на. Консултативниот процес започна при крајот на јуни 
2004 година, со презентација на нацрт-верзијата на овој 
документ пред државните, односно генералните секрета-
ри на органите од член 3 став 2 од Законот за државни 
службеници. Процесот продолжи во органите, кои до кра-
јот на месец јули, до АДС ги доставија своите мислења, 
коментари и забелешки. Истиот се заокружи со симпози-
ум, на кој претставниците од органите од член 3 став 2, 
заеднички ги разгледаа сите клучни прашања кои се одне-
суваат на политиката и системот на обука на државните 
службеници. Оттаму, решенијата за политиката и систе-
мот за обука, предвидени во документот ги изразуваат за-
едничките ставови на сите органи од член 3 став 2.  

I.2. Дефиниции 
1.6. Во овој документ се користат следниве дефиниции: 
а) �Органи од член 3 став 2�: терминот се користи 

за да се означат сите државни органи и општините во 
кои се вработени државни службеници, како што е 
утврдено во член 3, став 2 од Законот за државните 
службеници (види Анекс 1);   
б) �Капацитети за развој на човечките ресурси� се 

оние вработени во органите од член 3 став 2кои се од-
говорни за давање совети до раководните државни 
службеници за кадровскиот менаџмент и процедурите 
за обука; за примената на Законот за државните служ-
беници во нивните органи; и за поврзување со АДС во 
однос на давање податоци и развој на процедурите за 
менаџмент со човечките ресурси;   
в) �Генеричка/корпоративна/хоризонтална обука� е 

обуката која е дизајнирана и спроведена централно, за 
групи државни службеници од органите од член 3 став 
2 и чијашто �додадена вредност� е тоа што им овозмо-
жува на државните службеници од различни органи да 
работат и учат заедно, да разменуваат информации и да 
развиваат стратегии, што е неопходно за да се развие 
соработка, координација, esprit de corps (заеднички дух 
во државната служба) и конзистентност во пристапите; 
г) �Механизми за финансирање�. Постојат следниве 

механизми: �централизирано финансирање� на обуката 
значи дека средствата се алоцирани на еден централизи-
ран орган/тело, а поединечните органи обуката ја добива-
ат �бесплатно�; �децентрализирано финансирање� значи 
дека средствата за обука се алоцирани во буџетите на пое-
динечните органи кои управуваат со тие средства и плаќа-
ат за обуката што ја набавуваат; �мешовито финансира-
ње�, кое што се среќава во многу земји, значи дека средс-
твата директно се алоцираат и на централните тела и ин-
ституциите за обука и на поединечните органи. 

 
II. ЗОШТО СЕ НЕОПХОДНИ ПОЛИТИКА И СИ-

СТЕМ ЗА ОБУКА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2.1. Во изминатите 14 години, обуката на државни-
те службеници во Република Македонија, генерално, 
може да се опише како стихијна, ad hoc и неорганизи-
рана активност. Главните причини за тоа се: 

- отсуството на национално дефинирана политика 
за обуката; 

- некоординираните процеси на управување со чо-
вечките ресурси меѓу поединечните органи- работодав-
ци на државни службеници; и  

- буџетските ограничувања.  
2.2. Како резултат на тоа, многу често отсуствуваше 

видлива или ефективна врска меѓу обуката на државните 
службеници, потребите на органот во кој што работат и 
придонесот од обуката за поефективно извршување на 
функциите на органот. Иако постојат исклучоци, во многу 
случаи подобрувањето на квалитетот на вршењето на ра-
ботите беше ставано во втор план за сметка на личните 
интереси. Не постоеја стриктни критериуми кој и под кои 
услови може да има пристап до обуката. Во отсуство на 
такви критеритуми, преовладуваа субјективни одлуки, 
кои не секогаш беа засновани на реалните и идентифику-
вани потреби. Покрај тоа, принципот дека сите државни 
службеници треба да имаат еднаков пристап до обуката, 
се покажа целосно илузорен заради буџетските ограничу-
вања. Факт е дека најголемиот дел од обуката се финанси-
раше и се уште се финансира од странски извори на 
средства. Оттаму, таа се реализираше и главно се реализи-
ра како обука заснована на понудата, а не на побарувачка-
та, дефинирана врз база на утврдени потреби од обука. 
Финално, во целиот период беше актуелен и фактот дека, 
со оглед на разликите во платите, обучениот кадар едно-
ставно мигрира во приватниот сектор. 

2.3. Доколку актуелната ситуација во однос на обуката 
се разгледа од аспект на финансиските ресурси кои се 
вложени, главно од странски или меѓународни донатори и 
организации, сликата е уште поаларматна. Имено, во Ре-
публика Македонија не постои единствена база на пода-
тоци која точно ќе го посочи износот на средства инвести-
рани во обуката на државните службеници и другите вра-
ботени преку различни проекти и програми, кои биле ди-
ректно наменети за обука или содржеле компоненти за 
обука, во изминатиов 14-годишен период, уште помалку 
вкупните инвестиции во оваа насока на централно и ло-
кално ниво. Во секој случај се работи за суми во милиони 
евра1. Отсуството на овој податок е дополнителен знак за 
отсуството на политика на национално ниво во оваа сфе-
ра, односно за отсуство на координирано управување на 
државно ниво со овие инвестиции, кои треба да се насо-
чат кон поддршка на реализацијата на основните полити-
ки и приоритети на Македонија. Република Македонија 
не смее да си дозволи ваквата ситуација да се одржи пона-
таму и за овие средства, што се во форма на помош на др-
жавата, да нема изградено своја национална политика, ко-
ја ќе и овозможи во најмала мерка: 

- да ги насочува средствата кон договорените и 
усогласени приоритети; 

- да учествува во мерењето на квалитетот на �помо-
шта� што се добива/квалитетот на обуките што се реа-
лизираат; и   

- да ги мери ефектите, односно резултатите од овие 
значајни инвестиции. 

2.4. Иако и сега преовладуваат причините за крајно 
неповолната состојба во сферата на обуката и стручното 
усовршување на државните службеници посочени во 2.1. 
од овој дел, ситуацијата во последните две-три години 
значително се разликува од онаа опишана погоре, пред се 
поради фактот што во одделни сегменти во државниот се-
ктор зајакна свеста дека обуката, односно инвестициите 
во човечките ресурси се клучен инструмент во спроведу-
вањето на мноштвото реформи и остварувањето на стра-
тешките цели на Република Македонија. Меѓу најзначај-
                                                                 
1 Проектот �Висока административна обука� (ВАО) финансиран 
од француската Влада, располага со буџет од 1,5 милиони евра, 
Програмата за обука на 600 државни службеници припадници на 
заедниците (PACE 1) финансирана од Европската агенција за 
реконструкција (EAR), располага со буџет од 2 милиони евра, 
компонентата за обука од Проектот �Развој на локалната 
инфраструктура� финансиран од ЕАР има буџет од 3 милиони 
евра, итн. 
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ните примери во оваа насока се издвојуваат областа на 
евроинтеграции, односно Стратегијата за обука на држав-
ните службеници за процесот на евроинтеграција, донесе-
на од Владата на РМ во 2000 година и двата оперативни 
планови за обука што произлегоа од неа (за периодите 
2001/2002 и 2003/2004 година); одредбите во Законот за 
судски буџет за наменување на најмалку 2% од судскиот 
буџет за обука на судиите, државните службеници и дру-
гите вработени во судовите, кои се прв пример на законо-
давство што експлицитно и практично го уредува праша-
њето на обуката и нејзиното финансирање; или одредбите 
во Законот за јавни набавки, кои упатуваат на програмско 
планирање и реализација на обука во оваа сфера, како не-
опходна активност за успешна реализација на Законот. 

2.5. За ваквата промена во свеста за значењето на 
обуката во последните неколку години допринесе и до-
несувањето на Законот за државните службеници, и 
тоа пред се заради уредувањето на статусот и барањата 
за професионализам и компетентност на државните 
службеници. 

2.6. Обуката и стручното усовршување се суштин-
ски елементи за постојан развој и напредок на админи-
страциите. Во таа смисла, државната администрација 
во Република Македонија воопшто не претставува иск-
лучок. Може да се идентификуваат неколку мотиви за 
нејзиниот развој и напредок, меѓу кои, како еден од 
најважните, е интеграцијата на РМ во ЕУ. 

2.7. Во март 2004 година, Европската комисија го об-
јави Европското партнерство за Република Македонија, 
кое се заснова на третиот годишен Извештај за стабили-
зација и асоцијација. Европското партнерство ги опреде-
лува краткорочните и среднорочните приоритети во 
многу области, вклучително и во јавната администраци-
ја. Во таа смисла, клучен краткорочен приоритет во 
Партнерството е целосно спроведување на Законот за 
државните службеници и зајакнување на АДС. На сре-
ден рок, пак, неопходно е да се продолжи со реформата 
на јавната администрација и промовирање на нејзината 
независност, зајакнување на професионализмот и пра-
вичната застапеност. Меѓутоа, без разлика дали станува 
збор за секторски реформи и активности на кои упатува 
Европското партнерство (судство, економија, финанси-
ски менаџмент) или за меѓусекторски реформи и актив-
ности (децентрализација, јавна администрација, правич-
на застапеност, корупција) и на краток и на среден рок 
експлицитно се споменува неопходноста од преземање 
мерки за зајакнување на капацитетите на администраци-
јата (на централно и на локално ниво) и нејзина обука во 
функција на реализирање на утврдените цели. 

2.8. Но, иако е значаен двигател, пристапувањето 
кон ЕУ не е и единствениот. Реформата на администра-
цијата е неопходна за да се обезбедат ефикасни, еконо-
мични, правични, доследни и одржливи услуги и поли-
тики во служба на даночните обврзници, било како 
членка на ЕУ или надвор од неа. Реформата е постојан 
процес: технологиите, економските и општествените 
состојби и очекувањата на граѓаните се менуваат, поне-
когаш мошне брзо и неочекувано. Одговорот на овие 
предизвици често налага стекнување нови и претходно 
непознати вештини и, што е исклучително важно, секо-
гаш бара максимално подобрување и искористување на 
работењето на државните службеници. 

2.9. Државната служба во Република Македонија се 
соочува со брзи, сеопфатни и растечки промени, на кои 
не може ефективно и навремено да се одговори без др-
жавните службеници да ги идентификуваат и да ги 
стекнат неопходните вештини и знаења, како во смисла 
на зајакнување на советодавната способност (креирање 
на политиките), така и во смисла на извршување на ра-
ботите (извршување на политиките). Ефективните со-
вети и координирањето на политиките,  конзистентно-
то и со висок квалитет давање на услугите и капаците-
тите на државните службеници да одговорат на новите 
околности, се обележја на една ефективна администра-
ција. Меѓу примерите на категориите на вештини кои 
ќе бидат неопходни се следниве: 

- креирање политики врз основа на аналитика; 
- кохерентно координирање на јавните политики; 
- прибирање и управување со информации; 
- стратешко управување со давањето услуги; 
- развивање на услуги ориентирани кон граѓани-

те/корисниците; 
- стратешко насочување и олеснување на полето на 

економијата;  
- развивање партнерство со граѓанското општество 

и со приватниот сектор; 
- етика на државната служба; 
- превенција и сузбивање на корупцијата; 
- транспарентна јавна одговорност;  
- односи со јавноста; 
- водење на тимови. 
2.10. За справување со ваквата агенда, потребен е 

единствен систем за обука и стручно усовршување на 
државните службеници, кој ќе се имплементира врз ос-
нова на кохерентна национална политика за обука.  

2.11. Политиката за обука треба да биде основа за 
развивање на повеќегодишна стратегија и соодветни и 
структурирани краткорочни програми за обука.  

2.12. Во краткорочните програми за обука треба це-
лосно да се земат предвид потребите на државната 
служба во целина и на одделните министерства и дру-
гите органи на државната управа, државните органи, 
судството и општините. За сите државни службеници 
од суштинско значење е да се развие заедничка култу-
ра, што поттикнува соработка и размена на информа-
ции и најдобра практика меѓу органите, како и заед-
нички етички принципи. За одделните органи од член 3 
став 2, стекнувањето вештини и знаења, карактери-
стични за нивните функции, е фундаментална потреба. 
Формалната и структурирана обука, исто така, претста-
вува и најбрз начин да се зголемат способностите повр-
зани со основните надлежности и сродните вештини и 
знаења, како и да се олесни зајакнувањето на капаците-
тите во органите. Традиционалните методи на учење за 
работата од некој што веќе ја работи се важни. Но тие 
имаат свои ограничувања кога промените се постојани 
и исклучително обемни и кога многу од вработените, 
не се во состојба самите да ги извршуваат службените 
должности, според стандардите кои се неопходни за да 
се справат со предизвиците со кои се соочуваат. 

2.13. Конечно, од витално значење е сите органи од 
член 3 став 2 да привлечат соодветен дел од висококва-
литетните кадри што се на пазарот на трудот. Притоа, 
тие се соочуваат со силна конкуренција од другите ра-
ботодавци. Честопати, тие не се конкурентни со плати-
те. Но, со вистинска стратегија, би можеле да се нат-
преваруваат со своето инвестирање во сопствениот ка-
дар, интересот за работните места и со квалитетно 
управување со луѓето. Сето ова претставува голем пре-
дизвик, а меѓународното искуство, како во јавниот така 
и во приватниот сектор, постојано покажува дека со 
овој предизвик не може да се справите без позитивна 
култура на обучување и без стратегии и системи што ја 
поддржуваат таквата култура. 

2.14. Воведувањето на организациски �етос� што 
активно го поддржува развојот на вработените, со јас-
ни можности за стекнување на вештините што се неоп-
ходни да се постигне вистинска сатисфакција од работ-
ното место, треба да го зголеми потенцијалот за врабо-
тување и задржување на кадри од највисок калибар, 
што се потребни државната служба да се справи со ид-
ните предизвици.  

2.15. Главната одговорност на АДС е да обезбеди 
законска и политичка рамка за професионализација на 
државните службеници во Република Македонија. Во 
рамките на таа улога, АДС, во целосно партнерство со 
другите органи од член 3 став 2, мора да има јасна по-
литика и стратегија за обезбедување обука и развој на 
македонските државни службеници, кои ќе се импле-
ментираат преку јасно дефиниран национален систем 
за обука. Со цел политиката, системот и стратегијата 
да бидат ефективни, тие мора да се изградат преку кон-
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султации со оние на кои им се наменети, со што ќе се 
обезбеди и политичка поддршка и оперативна поддр-
шка од сите државни службеници. 

2.16. Законот за државни службеници ја дава гене-
ралната законска рамка за обуката и стручното усовр-
шување на државните службеници, која треба да пос-
лужи како основа за детален развој на сеопфатниот си-
стем за обука на државните службеници и за дефинира-
ње на националната политика за обука на државните 
службеници.  

2.17. Во Законот е утврдено дека: 
- Државниот службеник има право и должност струч-

но да се оспособува и усовршува во согласност со потре-
бите на органот во кој е вработен (член 24, став 1); 

- Агенцијата со акт го утврдува системот за коорди-
нација на стручното оспособување и усовршување на 
државните службеници (член 24, став 2); 

- Стручното оспособување и усовршување се спро-
ведува врз основа на годишна програма донесена во те-
ковната година за наредната година (член 24, став 3); 

- Програмата од ставот (3) на овој член ја донесува 
органот од член 3 став (2) на овој закон по претходно 
добиено мислење од Агенцијата (член 24, став 4); 

- За потребите од ставот (1) на овој член се обезбе-
дуваат средства во Буџетот на Република Македонија и 
буџетот на општината и на Градот Скопје (член 24, 
став 5);  

- Меѓусебните права и обврски на органот од член 3 
став (2)  на овој закон и државниот службеник кој е 
упатен на стручно оспособување и усовршување, по 
потреба на органот, се уредуваат со договор (член 24-а, 
став 1); 

- Државниот службеник, на негово барање, а со сог-
ласност на органот, има право на неплатено отсуство 
во времетраење од најмногу две години, поради струч-
но оспособување и усовршување, кое не е финансирано 
од органот� (член 24-а, став 2); 

- Државниот службеник има правое должен во рок 
од 15 дена, по завршувањето на неплатеното отсуство 
од став (2) на овој член, да се врати на работа и да биде 
распореден на работно место кое одговара на звањето 
кое го имал пред упатувањето на стручно оспособува-
ње и усовршување, неговиот степен на стручна подго-
товка (член 24-а, став 3); 

- За време на неплатеното отсуство од ставот (2) од 
овој член, на државниот службеник му мируваат права-
та од вработувањето (член 24-а, став 4). 

2.18. Овие одредби покренуваат одреден број пра-
шања кои мора да се разрешат за да се дефинира поли-
тиката и системот на обука за државните службеници 
во идниот период. Меѓу нив најважни се: 

- Јасно дефинирање на целите на обуката, имајќи го 
предвид следново: 

- потребата обуката да е во функција на остварува-
ње на националните стратешки приоритети (евроинте-
грација, децентрализација, борба против корупцијата, 
правична застапеност на заедниците во администраци-
јата/имплементација на Рамковниот договор); 

- потребата обуката да ги поддржува непосредните, 
среднорочните и долгорочните цели на државната ад-
министрација (на краток рок, постои итна потреба од 
обука насочена не само кон поддршка и имплемента-
ција на реформата на државната служба, туку и на ре-
формата на јавната администрација, генерално); 

- постоењето на систем на работни места во држав-
ната служба на Република Македонија, којшто првенс-
твено води кон поврзување на целите на обуката со по-
натамошна специјализација на државните службеници, 
а не со напредување во нивната кариера. 

- Од аспект на ваквите цели, дефинирање на содр-
жината на обуката, и особено соодносот/рамнотежата 
меѓу специјализираната/техничка обука (за потребите 
на органот во којшто работи државниот службеник) и 
погенералната, односно хоризонтална обука, која треба 
да ги задоволи потребите на државната администрација 
како целина. 

- Ефективната координација на активностите за 
обука на органите (нивните годишни програми за обу-
ка) со пошироките и стратешки цели. За ова ќе биде 
потребно: 

- јасно дефинирана, долгорочна национална поли-
тика за обуката, како основа на која АДС ќе ја реализи-
ра својата координативна улога и понатаму ќе ја разви-
ва оваа политика; 

- недвосмисленост, односно јасна претстава за над-
лежностите за координација на т.н. генеричка, корпо-
ративна или хоризонтална обука и степенот на децен-
трализација во донесувањето на одлуките за специјали-
зираната (техничка) обука; 

- Воспоставување на системи и култура кои ќе обез-
бедат еднаков пристап до можностите и ресурсите за 
обука: државните службеници не само што имаат пра-
во, туку се и должни да се обучуваат и стручно да се 
оспособуваат, а поединечните органи имаат обврска да 
го овозможат реализирањето на ова право и должност. 
Ова, од друга страна, го покренува прашањето на ме-
ханизмите за финансирање на обуката (централизи-
рано, децентрализирано или мешовито);   

- Ефективна проценка на потребите за обука, зе-
мајќи ги предвид потребите на органот, на одделните 
групи државни службеници и звања во нив и на инди-
видуалниот државен службеник (за чии потреби ин-
формации може да се добијат од процесот на годишна 
оценка на работењето) и реална проценка на приори-
тетите, наспроти расположивите средства. Одгово-
рот на ова прашање неизбежно ќе зависи од одговорот 
на претходното прашање; 

- Да се осигури дека државните службеници ќе би-
дат мотивирани да се обучуваат и стручно да се усо-
вршуваат, особено заради фактот што се предвидени 
дисциплински мерки против оние службеници кои ја 
одбиваат обуката или оспособувањето на кое се упате-
ни; 

- Утврдување на статусот на институциите за обу-
ка (делови од административната структура, јавни ин-
ституции, организации од приватниот или невладиниот 
сектор) кои ќе бидат инволвирани во реализацијата на 
обуката. 

- Воспоставување на ригорозно следење и оцену-
вање и сигурност дека резултатите и ефектите од обу-
ката имаат влијание, како на понатамошната генерална 
политика, така и на поединечните програми за обука. 

 
III. ИСПИТУВАЊЕ НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА 

ВО ВРСКА СО ОБУКАТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖ-
БЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3.1. При развивањето на кохерентен приод кон обу-
ката и стручното усовршување на државните службе-
ници во РМ треба целосно да се земат предвид постој-
ните законски надлежности на клучните субјекти вклу-
чени во процесот и да се направи оценка на тоа, како 
тие надлежности практично се извршуваат во момен-
тот. 

III.1. Законски надлежности 
3.2. Четирите клучни субјекти кои имаат одговор-

ности во обуката и професионалниот развој на држав-
ните службеници, согласно со Законот за државните 
службеници се: 

- Владата на Република Македонија (ВРМ); 
- АДС; 
- органите од член 3 став 2, и поконкретно раковод-

ните службеници надлежни за координација на актив-
ностите во врска со човечките ресурси и другите се-
кторски и одделенски раководители; 

- државните службеници. 
III.1.1. Влада на РМ 
3.3. ВРМ, согласно со Законот за државни службе-

ници (член 24, став 5), има  конкретна финансиска од-
говорност во врска со обуката и професионалниот раз-
вој на државните службеници, односно ВРМ ќе се по-
грижи да се обезбедат средствата за покривање на по-
требите за обука во Буџетот на Република Македонија.  
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3.4. Понатаму, со оглед на надлежностите на Секре-
таријатот за европски прашања, во врска со интеграци-
јата во ЕУ, ВРМ е одговорна за дефинирање на страте-
гија и оперативни планови за обука во насока на оства-
рување на споменатите цели. 

III.1.2. Агенција за државни службеници 
3.5. Петте главни надлежности на АДС во врска со 

обуката и стручното усовршување на државните служ-
беници во Република Македонија се наведени во член 
7 и  член 24 од Законот за државни службеници: 

- Координација на активностите што се однесуваат 
на стручното усовршување и обуката на државните 
службеници; 

- Следење и грижа за единствена примена на по-
стапките за управување со човечките ресурси од страна 
на органите од член 3 став 2 и обезбедување на соод-
ветни совети; 

- Унапредување на ефикасното и ефективно работе-
ње на државните службеници; 

- Утврдување со акт на системот за координација на  
стручното усовршување и обука на државните службе-
ници; 

- Давање мислење на органите од член 3 став 2 за 
годишните програми за обука и стручно усовршување. 

III.1.3. Органите од член 3 
3.6. Конкретни упатувања на улогата на овие орга-

ни во Законот за државни службеници се наоѓа во член 
24, став 3 и став 4 и член 24-а:  

- ,,Стручното оспособување и усовршување се 
спроведува врз основа на годишна програма  донесена 
во тековната година за наредната година� ; 

- � Програмата од ставот 3 на овој член ја донесува 
органот од член 3 став 2 на овој закон, по претходно 
добиено мислење од Агенцијата�; 

- �Меѓусебните права и обврски на органот од член 
3 став (2)  на овој закон и државниот службеник кој е 
упатен на стручно оспособување и усовршување, по 
потреба на органот, се уредуваат со договор�; 

- �Државниот службеник, на негово барање, а со 
согласност на органот, има право на неплатено отсус-
тво во времетраење од најмногу две години, поради 
стручно оспособување и усовршување, кое не е финан-
сирано од органот�; 

- �Државниот службеник има правое должен во рок 
од 15 дена, по завршувањето на неплатеното отсуство 
од став (2) на овој член, да се врати на работа и да биде 
распореден на работно место кое одговара на звањето 
кое го имал пред упатувањето на стручно оспособува-
ње и усовршување, неговиот степен на стручна подго-
товка�; 

- �За време на неплатеното отсуство од ставот (2) 
од овој член, на државниот службеник му мируваат 
правата од вработувањето�. 
Постои обврска во подзаконските прописи, органи-

те од член 3 став 2 да имаат соодветни организациони 
единици за управување со човечки ресурси, што, ги оп-
фаќа, меѓу другото и обуката и стручното усовршува-
ње и нивното спроведување. Во практиката, во најго-
лем дел од органите, оваа функција во најмала рака е 
неразвиена. 

III.1.4. Државни службеници 
3.7. Одговорноста на државните службеници за 

сопствениот професионален развој се споменува во 
член 24, став 1 и член 24-а: 

- ,,Државниот службеник има право и должност 
стручно да се оспособува и усовршува во согласност со 
потребите на органот во кој е вработен�; 

- �Меѓусебните права и обврски на органот од член 
3 став (2)  на овој закон и државниот службеник кој е 
упатен на стручно оспособување и усовршување, по 
потреба на органот, се уредуваат со договор�; 

- �Државниот службеник, на негово барање, а со 
согласност на органот, има право на неплатено отсус-
тво во времетраење од најмногу две години, поради 
стручно оспособување и усовршување, кое не е финан-
сирано од органот�; 

- �Државниот службеник има правое должен во рок од 
15 дена, по завршувањето на неплатеното отсуство од 
став (2) на овој член, да се врати на работа и да биде рас-
пореден на работно место кое одговара на звањето кое го 
имал пред упатувањето на стручно оспособување и усовр-
шување, неговиот степен на стручна подготовка�; 

- �За време на неплатеното отсуство од ставот (2) 
од овој член, на државниот службеник му мируваат 
правата од вработувањето�. 
Член 68 од Законот за државните службеници упа-

тува на дисциплинска одговорност, во случај државни-
от службеник да ја одбие обуката, на која е упатен од 
органот. 

III.1.5. Судски буџетски совет 
3.8. Според Законот за судскиот буџет, Судскиот бу-

џетски совет, во кој се претставени Врховниот суд на РМ, 
апелационите и основните судови, Републичкиот судски 
совет и Министерството за правда, ја врши распределбата 
на средствата од Буџетот на РМ, во делот �Судска власт�. 
При распределувањето на овие средства, најмалку 2% за-
должително треба да се издвојат за стручно усовршување 
на судиите, државните службеници, судската полиција и 
другите вработени во судовите (член 4), во форма на те-
ковни трошоци на судскиот буџет (член 5). 

III.1.6. Општини  
3.9. Во октомври 2003 година, со цел да се конкрети-

зира координативната улога на АДС, потпишан е Мемо-
рандум за соработка меѓу АДС, Министерството за ло-
кална самоуправа (МЛС) и Заедницата на единиците на 
локалната самоуправа (ЗЕЛС). Негова основна цел е, за-
ради зајакнување на капацитетите на локалните власти, 
меѓу АДС, МЛС и ЗЕЛС, да се воспостави соработка и 
координација на активностите во сферата на стручното 
усовршување и обука на државните службеници во оп-
штинската администрација. Заради остварување на цел-
та на соработката, трите страни воспоставија институци-
онален механизам - трилатерален Комитет, за размена на 
информации, координација и одлучување на планот на 
стручното усовршување и обука на државните службе-
ници во општинската администрација. Во Комитетот 
членуваат генералниот секретар на АДС, генералниот 
секретар на ЗЕЛС и државниот секретар во МЛС. 

3.10. Главниот акцент во Меморандумот е ставен на 
соработката во врска со обуката на државните службе-
ници кои работат во општините, а улогата на трилате-
ралниот Комитет е да ја координира, а не да ја организи-
ра или спроведува обуката. Комитетот остварува редов-
ни формални и дополнителни средби со донаторите, на 
кои се разгледува обезбедувањето на обуката од сите из-
вори. Со поддршка од УНДП, екипиран е технички се-
кретаријат на Комитетот. Ова тело за поддршка ќе му 
овозможи на трилатералниот Комитет да ја остварува 
својата координативна улога и да дефинира план за обу-
ка на државните службеници на локално ниво. 

III.1.7. Заклучок 
3.11. Додека со Законот за државни службеници 

јасно се пропишува обврската за реализација на обука 
и стручно усовршување на државните службеници, тој 
не содржи детали за начинот на кој треба да се утврдат 
и спроведат улогите, надлежностите и односите на 
клучните субјекти вклучени во процесот на обука и 
стручно усовршување. Во овој контекст, не е за изнена-
дување што е невозможно да се добие макар и приб-
лижно точна слика за сегашните активности за обука 
на државните службеници во смисла на обем и обла-
сти/теми на обуката, а уште помалку за нивната ефе-
ктивност. Исклучоците од оваа генерализација се одне-
суваат на обуката за европска интеграција, за што веќе 
извесно време постои стратегија.  

III.2 Анализа 
III.2.1. Прашања на страната на побарувачката 
3.12. Во околностите опишани во претходниот па-

сус, секоја анализа на постојната обука неминовно ќе 
биде заснована на импресии, а не на факти и анализа на 
податоци. Јасно е дека значителни напори се вложува-
ат во обуката, претежно преку различни донаторски 
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инцијативи. Меѓутоа, бидејќи не постои механизам за 
систематско или поинакво водење евиденција, не по-
стои сигурен начин да се оцени каков вид на обука се 
дава, на кои теми, кому, од кого или за колкумина др-
жавни службеници. Оттука, можно е и натаму да се по-
јават дуплирања или празнини во обезбедувањето на 
обуката, да изостане неопходното совпаѓање со прио-
ритетите на власта на Република Македонија и во секој 
случај да отсуствуваат податоци за добиените резулта-
ти. Ваквата состојба е едноставно неприфатлива. Но, 
почетното прашање е како дошло до неа. 

3.13. Како што е споменато во воведот од Дел 2, дел 
од објаснувањето лежи во минатото. Во претходниот 
режим, претежно ad hoc активностите за обука се сме-
таа за дел од неформалниот ,,споилс систем� и беа до-
живувани повеќе како награда, привилегија и одмор за 
малкумина повластени, отколку како инструмент кој е 
неопходен за подобрување на индивидуалното и орга-
низациско работење. Затоа, по осамостојувањето и вле-
зот на големи донаторски инвестиции во обуката и сту-
диски посети, и натаму преовладуваше распростране-
тото и искривено мислење за обуката како награда и 
привилегија, и покрај обидите да се сменат ставовите 
на учесниците во програмите за обука или студиските 
патувања и на нивните раководители. 

3.14. Обуката традиционално се карактеризираше 
со отсуство на релевантност и поврзаност со целите на 
организацијата или со утврдените поединечни потреби 
и не се сфаќаше сериозно. Вработените испратени на 
обука неретко беа несоодветни учесници, како од ас-
пект на потребите на организацијата, така и од аспект 
на потребите на поединецот. Се сметаше дека обуката 
не е релевантна за работното место и извршувањето на 
работите и не се оценуваа ефективноста или исходите 
од обуката, како и нејзината вредност за органот. Обу-
ката што ја обезбедуваа донаторите не се сметаше за 
инвестиција и не се ценеше. 

3.15. Сегашните последици од ваквото традицио-
нално сфаќање и третман на обуката се пројавуваат во 
форма на отсуство на водење евиденција, често неефе-
ктивни и пристрасни постапки за избор за учество во 
програми за обука и нередовност или замена на оние 
што ја посетуваат обуката. Сето ова доведува до за-
страшувачка и непроценлива загуба на финансиски, чо-
вечки и материјални ресурси. 

3.16. Ова наследство беше дозволено да опстојува за-
тоа што, како што беше претходно споменато, всушност 
не е јасно кој е одговорен за конкретните активности по-
врзани со утврдувањето, планирањето, спроведувањето, 
оценувањето и управувањето со обуката. Надлежностите 
на АДС, согласно со Законот, се многу општи; координа-
тивната улога не е објаснета; не е наведено што треба да 
прават одделните органи од член 3 став 2 при остварува-
њето на надлежностите за обука и стручно усовршување, 
освен дека треба да имаат годишни планови, кои во пра-
ктиката не постојат. Меѓутоа, општата природа на одред-
бите од Законот во врска со обуката не треба да претста-
вува предмет на критика. Тие одредби треба да се поткре-
пат со јасни, пишани, прифатени дефиниции за улогите и 
одговорностите на клучните партнери, особено на АДС и 
органите од член 3 став 2, за да се имплементираат целос-
но и ефикасно.  

3.17. Последица од ваквата недефинираност на улоги-
те и надлежностите е неартикулацијата - и можеби несог-
ледувањето - на разликата меѓу корпоративната/генерич-
ка обука (обука што е централно дизајнирана и спроведе-
на за групи државни службеници од сите органи од член 3 
став 2, која го олеснува развивањето на заедничкиот дух 
во службата и конзистентниот приод, преку овозможува-
ње различни групи државни службеници да работат и 
учат заедно, да разменуваат информации и да креираат 
стратегии, што е потребно за развивање на координација 
и соработка) и обуката карактеристична за одделните ми-
нистерства и другите органи (обука што треба да се спро-
веде врз основа на интерно изготвени програми за обука 
за потребите на одделните органи од член 3 став 2). 

3.18. Од друга страна, тоа значи дека не постои дија-
лог за утврдување целни групи и приоритети во обуката 
на државните службеници, како во целина, така и во рам-
ките на одделните органи, во отсуство на годишните пла-
нови за обука во одделните органи од член 3 став 2. 

3.19. Ако се навратиме уште поназад, можно е овие 
недостатоци да произлегуваат од тоа што во државната 
администрација не постои широкоприфатена точна 
идеја што всушност значи ,,обука�.  Неспорна е скло-
носта органите да се задржуваат и да се потпираат на 
значењето на формалните квалификации, кои може да 
имаат мала директна врска со работното место, на ште-
та на практичната обука за конкретното работно место. 
Обезбедувањето релевантни знаења и развивањето на 
технички, меѓучовечки и раководни вештини поврзани 
со работата, се суштински за модерната власт, но не се 
синоними со академските знаења. Покрај тоа, студиите 
по јавна администрација, менаџмент и сродните обла-
сти не се истакната гранка во академската традиција на 
македонското високо образование. 

3.20. Потребно е да се стави поголем акцент врз ба-
рањата од работното место и конкретните вештини 
што треба да ги поседуваат вработените и треба јасно 
да се истакне дека сите раководни вештини, вклучител-
но и управувањето со физичките, финансиските и чо-
вечките ресурси, се витални за ефективното работење 
во државната администрација. 

3.21. Недоволното истакнување на важноста на обу-
ката понатаму се манифестира и во одредени тенден-
ции во однос на присуството на обуките што се спрове-
дуваат. Раководителите често дозволуваат делумно 
присуство, замени, отповикување или често повлекува-
ње на учесниците без консултации и во мошне краток 
рок, намалувајќи ја на тој начин ефективноста на про-
цесот на учење како за поединецот, така и за групата. 
За да овој проблем биде уште покомплексен, треба да 
се истакнат случаите во кои надлежните раководители 
ги казнуваа вработените кои се обучуваат. Ваквата пра-
ктика сериозно му штети на процесот на развивање на 
позитивна култура за обуката, а воедно е на штета и на 
вкупните капацитети на органите од член 3 став 2. Во 
било кој нов пристап кон обуката, од витално значење 
ќе биде да се објаснат одговорностите на надлежните 
раководители во сферата на обуката и да се обезбеди 
следење и забележување на придржувањето од нивна 
страна кон овие одговорности во обрасците за годишно 
оценување на работењето. 

3.22. Кога за некое прашање се смета дека е довол-
но важно, како на пример за европската интеграција, се 
признава потребата од обука за новите вештини и кон-
цепти, за координирање, развивање стратегии итн. Во 
овој контекст се прифаќа потребата од насочена обука 
што се планира според побарувачката. Но, постои ви-
стинска опасност дека добивката од оваа голема инве-
стиција на време и напори ќе се минимизира доколку 
обуката за конкретни знаења и вештини од областа на 
пристапувањето кон ЕУ не се спроведува заедно со 
обука за основните административни вештини и обука 
карактеристична за одделните работни места, наменета 
за поголемиот дел од државните службеници. 

III.2.2. Заклучок 
3.23. Постојат длабоко вкоренети потешкотии на 

страната на побарувачката во равенката за обука и 
стручно усовршување на државните службеници во Ре-
публика Македонија, како што изнесовме во претход-
ните пасуси. Главните проблеми се поврзани со отсус-
тво на: 

- јасни улоги и надлежности; 
- било каков вид на ефективна база на информации 

за претходните и сегашните обуки, поради што коорди-
нацијата, во најмала рака, станува мошне тешка; 

- идентификување на вистинските потреби од обу-
ка, како на ниво на државната служба (корпоратив-
на/генеричка обука), така и на ниво на одделните орга-
ни, што се поврзува со неразвиените капацитети за 
управување со човечките ресурси; 
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- системи за преточување на утврдените потреби во 
кохезивна и релевантна обука.  

3.24. Овие проблеми што се провлекуваат на стра-
ната на побарувачката неминовно имаат силно влија-
ние во попречувањето на развојот на домашните капа-
цитети за давање обука, како во рамките на државната 
служба, така и во приватниот/невладиниот сектор. 

III.2.3. Прашања на страната на понудата 
3.25. Како што беше укажано, во моментов дона-

торските средства се извор за обезбедување на најголе-
миот дел од обуката. Без сомнение, голем дел од оваа 
обука е потребна, но, поради отсуство на општо упра-
вување и координација на сите нивоа, не може да се 
опише или да се оцени влијанието на досега спроведе-
ната обука, ниту да се обезбеди дека повторувањето, 
дуплирањето или празнините во обезбедувањето на 
обуката се сведени на минимум. За добивање информа-
ции АДС се потпира на соработката со органите во ко-
ишто работат државните службеници: до неодамна, не 
добиваше информации за обуката од различните меѓу-
народни донатори. Во вакви околности, се попречува 
можноста АДС да дава совети за потенцијалните дава-
тели на обука од редовите на меѓународните донатори, 
како и нејзината способност да советува и укажува што 
е, а што не е ефективно. 

3.26. Истовремено, отсуството на евиденција за 
обуката и добро подготвена проценка на потребите за 
обука, ги спречува органите -корисници ефективно да 
преговараат за обуката што ја обезбедуваат донаторите 
и ги тера едноставно да го прифатат она што им се ну-
ди, со што се поткопува развојот на ефективната пону-
да. 

3.27. АДС го има воспоставено Регистарот за др-
жавни службеници и сега располага со околу 90% по-
датоци за државните службеници од сите органи од 
член 3 став 2. Но, меѓу податоците не се среќаваат ве-
родостојни податоци за завршената обука на државни-
те службеници, ниту пак може соодветно да се анали-
зираат и користат податоците што се собираат. 

3.28. Иако се прават напори да се следи и оцени 
ефективноста на некои од обуките обезбедени од стра-
на на донаторите, особено кога обуката ја спроведуваат 
локални компании, како на пример во Програмата за 
раководители од среден ранг што се спроведува во со-
работка со ДФИД  Проектот за реформа на јавната ад-
министрација во Република Македонија, во АДС недо-
стасува експертиза за оценка на процесите или методи-
те на спроведување на обуката. Ова е ургентен приори-
тет кој АДС започна да го третира. 

3.29. Постои и поширок проблем во однос на пону-
дата на обука и недостигот од динамичен и респонзивен 
приватен/невладин сектор во ова поле. Република Маке-
донија се уште нема препознатлив ,,пазар� или сектор за 
обука кој е лесно достапен за АДС и за останатите ко-
рисници. Во Македонија постојат мал број признаени 
организации за обука што нудат обуки за основните ор-
ганизациски вештини што и се потребни на една совре-
мена јавна администрација. Постојат и самостојни обу-
чувачи, не сметајќи ги тука универзитетските професо-
ри, но нема многу примери кои укажуваат дека админи-
страцијата ги користи нивните услуги. Искуството пока-
жува дека се претпочита ангажирање на универзитетски 
професори за најголем дел од утврдената потребна обу-
ка која не се покрива од страна на донаторите. 

3.30. Во практиката, ова најчесто резултира со ,,тра-
диционална� обука за пренос на знаења во форма на 
предавања, кои се најсоодветни за универзитетското 
образование. Освен некои случаи на обуки обезбедени 
од страна на донаторите и спроведени од странски обу-
чувачи, постојат малку примери дека се развива инте-
рактивна обука. Меѓу професионалните обучувачи по-
стои општо прифатено гледиште дека современата ме-
тодологија за интерактивна обука е единствената ефе-
ктивна методологија за обука за генерички и специја-
лизирани вештини, особено кога обуката се однесува 
на вештини за меѓучовечки односи и тимска работа. 

3.31. Приватниот и невладиниот сектор за обука е 
област во која мора активно да се поттикнува раст и 
развој на среден и долг рок. Во моментов постојат мал-
ку упатства или ,,правила� и ограничени можности на 
пазарот да се вклучат нови обучувачи. Еден од штетни-
те културни ставови е отпорот кон ангажирање на лица 
кои директно се рекламираат себеси и своите услуги. 
Оваа е во спротивност со искуствата во Западна Евро-
па, каде директното рекламирање е вообичаено средс-
тво за привлекување на потенцијалните корисници. 

3.32. Паралелно со недостигот од понуда од приват-
ниот и невладиниот сектор, не постојат никакви вна-
трешни капацитети, односно нема доволно развиена 
експертиза за обука во рамките на самата државна 
служба - АДС и органите од член 3 став 2. Овој недо-
стиг се однесува не само на спроведувањето на обука-
та, туку и на сите аспекти во процесот на обука, особе-
но при утврдувањето на потребите за обука, начинот на 
кој потребите би можеле да се задоволат и при следе-
њето на исходот. Отсуството на овие вештини е одраз 
на поширокиот неуспех да се создадат современи капа-
цитети за управување со човечки ресурси во органите 
од член 3 став 2. 

III.2.4. Заклучок 
3.33. Сите овие проблеми треба соодветно да се тре-

тираат. Но, тие нема да се решат преку ноќ, а донатор-
ските средства веројатно уште извесно време ќе бидат 
главен извор за обезбедување обука. Од витално значе-
ње е обуката да се координира поефективно од досега. 
Но, донаторите не се и единствениот извор и нема вечно 
да останат во Република Македонија. Обезбедувањето 
обука од други средства ќе зависи од расположивиот бу-
џет, од приоритетот што актуелната власт ќе и го дава на 
обуката и од основата за распределување на финанси-
ските средства меѓу АДС (за активности поврзани со ге-
неричката обука) и одделните органи. Со оглед на реал-
ните околности, на краток рок, АДС ќе располага со 
ограничени финансиски средства за обука. АДС е свесна 
дека за да добие буџетски средства во иднина, како за 
купување обука од приватниот и невладиниот сектор, 
така и за развивање на внатрешни капацитети за обука, 
покрај позитивната одлука за ова прашање од страна на 
Владата на РМ, ќе мора да развие капацитети за 1) прес-
метување на трошоците за обука; 2) проценување на 
обемот на обука што ќе може да се спроведе со различни 
износи на расположиви средства; и 3) убедливо и аргу-
ментирано барање за соодветно рангирање на приорите-
тите во побарувачката на обука. АДС ова започна да го 
прави во рамки на буџетскиот циклус за 2005 година. 
Понатаму, АДС треба да прерасне во авторитативен из-
вор на стручност и совети од кој ќе може да црпи оста-
натиот дел од системот. Остатокот од овој документ се 
фокусира на чекорите што се неопходни за да се започне 
со систематско пополнување на празнините кои се иден-
тификувани. 

 
IV. ПРЕДЛОГ ИЗЈАВА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПО-

ЛИТИКА ЗА ОБУКА И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 
НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4.1. Во овој дел од документот се дадени основните 
принципи и постулати на националната политика за 
обука и стручно усовршување на државните службени-
ци во Република Македонија, во форма на куса и кон-
цизна изјава за политиката (policy statement). 

4.2. Прифаќањето на овие принципи и постулати од 
сите релевантни субјекти - органите во трите гранки на 
власта и општините, како работодавци на државните 
службеници, е од суштинско значење за успехот на си-
те идни активности во оваа сфера, кој зависи од обезбе-
дената политичка заложба и волјата за соработка, за да 
може предложената политика со право да го носи епи-
тетот - национална. 

4.3. Принципи и постулати: 
а) Во Република Македонија постои цврста заложба 

за развој на професионална, компетентна, ефикасна, 
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одговорна, граѓански и услужно-ориентирана државна 
служба, која се раководи од високи етички принципи и 
го ужива респектот и довербата од граѓаните и носите-
лите на власта. 
б) Ваквата заложба е поткрепена со решителност да се 

градат координирани, ефикасни и современи политики за 
развој и управување со вработените во државната служба, 
кои ќе го демонстрираат ставот дека државата особено ги 
цени, ги негува и ги развива човечките ресурси. 
в) Потенцирајќи го значењето што му го придава на 

прашањето за развој на човечките ресурси во државна-
та служба, Република Македонија верува дека, меѓу 
другото, инвестициите во стручното усовршување и 
обука на државните службеници се клучни за идниот 
развој и за остварувањето на стратешките цели на Ре-
публика Македонија. 
г) Во тој контекст, Република Македонија е цврсто 

решена, преку создавање и развој на законски и инсти-
туционални механизми, да имплементира координира-
на политика во сферата на обуката и стручното усовр-
шување на државните службеници, што ќе овозможи 
максимално да се искористат инвестициите од домаш-
ниот буџет и другите извори на средства, особено во 
функција на остварување на следниве цели: 

- интеграција на Република Македонија во ЕУ и 
НАТО структурите; 

- децентрализација на власта; 
- подобрување на соодветната и правична застапе-

ност на заедниците во државната администрација; 
- превенција и сузбивање на корупцијата; 
- реформи во јавната администрација; 
- реформи во судството. 
д) Република Македонија ќе го поттикнува развојот 

на култура на континуирано учење и позитивен став 
кон обуката и стручното усовршување кај државните 
службеници и раководниот кадар, што ќе допринесе за 
реализација на поединечните и севкупните потенција-
ли на државните службеници. 
е) Согледувајќи дека државните службеници имаат 

право, но и должност стручно да се оспособуваат и 
усовршуваат, Република Македонија ќе вложи сериоз-
ни напори и финансиски ресурси за да ја овозможи ре-
ализацијата на ова право и должност, почитувајќи го 
принципот дека на државните службеници треба да им 
се обезбеди еднаков пристап до можностите за обука, 
но и потребата вистинските службеници да ја добијат 
вистинската обука, во вистинско време. 
ж) Со цел активностите за обука и стручното усовр-

шување на државните службеници да се спроведуваат 
ефикасно и ефективно, но и на одржлива и континуи-
рана основа, Република Македонија ќе му придаде осо-
бен значај на прашањето на градење на домашните ка-
пацитети за обука, при што ќе го промовира развојот 
на приватниот и невладиниот �пазар� за обука.   

V. СИСТЕМ ЗА ОБУКА И СТРУЧНО УСОВРШУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МАКЕ-
ДОНИЈА 

5.1. Западните приоди кон државната служба го 
нагласуваат приближувањето на практиките за работа 
и управување (вклучително и управувањето со човечки 
ресурси) во јавниот и во приватниот сектор. Секоја 
анализа на меѓународната практика во обата сектора 
покажува колку време, енергија и ресурси комплексни-
те организации вложуваат во обука. Тоа не значи дека 
сите системи за управување со човечки ресурси и по-
конкретно оние за обука и стручно усовршување, се 
исти. Кој систем за обука и стручно усовршување ќе се 
избере од одделна организација зависи од: 

- видот на дејноста на организацијата; 
- внатрешната организација; 
- расположивите ресурси; 
- достапноста и цената на релевантните вештини на 

пазарот на трудот; 
- достапноста и цената на експертизата за давање 

обука; 
- основната организациска филозофија; 

5.2. Таков е случајот и со државната служба во Ре-
публика Македонија. Секој систем и стратегија, во би-
ло која област, зависат од околностите во кои треба да 
се остварат и мора да се засновани на реалноста, а не 
на фантазии. 

5.3. Во овој дел се опишуваат начините на кои ќе се 
реализираат улогите, надлежностите, односите и про-
цесите во системот за обука и стручно усовршување на 
државните службеници во Република Македонија. 
Овие елементи го градат ,,моделот� на системот и се 
засновани врз визијата, приоритетите и сегашниот сте-
пен на развој на обуката за државните службеници во 
Република Македонија. 

5.4. Во основа, системот за обука и стручно усовр-
шување на државните службеници може да се опише 
на следниов начин: 

- поделена надлежност за обука и стручно усовршу-
вање меѓу АДС и органите од член 3 став 2, при што 
АДС ќе ја има генералната надлежност, во соработка 
со органите од член 3 став 2, да ги координира актив-
ностите на национално ниво, пред се во смисла на 
утврдување на целите, приоритетите и содржината на 
обуката, како и насочување на донаторскките средства 
кон утврдените цели, приоритети и содржини и над-
лежноста за планирање и спроведување на генеричка-
та/корпоративна обука, а органите од член 3 став 2 ќе 
бидат надлежни за специфичната/техничка обука во 
нивните ресори; 

- на среден рок, мешовит систем за финансирање, 
во кој АДС ќе располага со буџетски средства за реали-
зација на генеричката обука, а органите од член 3 став 
2  ќе добиваат соодветни буџетски алокации за реали-
зација на специфичната/техничка обука; 

- реализација на обуката главно по принципот на 
договарање (contracting-out), односно купување на обу-
ката од приватниот и невладиниот пазар за обука, во 
комбинација со користење на обучувачи од редовите 
на самата државна администрација. 

V.1. Улоги и надлежности 
5.5. Суштинска појдовна точка во системот е разјас-

нување на деталните улоги на клучните учесници - 
АДС и органите од член 3 став 2, во процесот на обука 
и стручно усовршување. 

V.1.1. Агенција за државни службеници 
5.6. Улогите и надлежностите на АДС во обуката и 

стручното усовршување на државните службеници во 
Република Македонија ќе бидат: 

- во соработка со органите од член 3 став 2, да изго-
тви стратегија за обука за сите државни службеници во 
Република Македонија; 

- да преземе општа одговорност за следење на спро-
ведувањето на конечно усогласената стратегија; 

- да биде одговорна, во тесна соработка со органите 
од член 3 став 2, за утврдување, осмислување и спрове-
дување и, во почетниот период, за финансирање на 
корпоративната/генеричка обука, согласно со приори-
тетите на власта во РМ2;  

- да пружи поддршка и помош во развивањето на 
капацитетите за управување со обуката во рамките на 
органите од член 3 став 2  и да биде центар на експер-
тиза на кој другите можат да се повикуваат за примери 
на најдобра практика; 

                                                                 
2 Последица на тоа ќе биде дека истовремено ќе се утврди и 
опфатот на специфичната обука за одделните органи. Во 
почетниот период политиката на АДС ќе биде да ја обезбедува 
генеричката обука �бесплатно� во моментот на спроведувањето 
на обуката понатаму буџетот за оваа цел ќе им се реалоцира на 
органите од член 3 став 2, така што системот ќе може да се движи 
кон плаќање за обуката. Тоа ќе ја подобри респонзивноста за 
потребите на одделните органи и ќе ја зголеми мотивацијата за 
добивање на релевантна квалитетна обука. Дел од овој 
финансиски аспект на улогата на АДС ќе биде да ја преговара 
формулата за почетните нивоа на средствата за обуката со 
Министерството за финансии. 
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- да биде одговорна за дефинирање и спроведување 
на процесот на акредитација на обучувачи; 

- да развие и да управува конзистентен процес за 
оценување на обуката што ќе се применува за сите обу-
ки; 

- да ги собира и да ги анализира податоците за обу-
ката и да ги имплементира резултатите од анализата на 
податоците поврзани со обуката и евалуацијата на обу-
ката. 

5.7. Клучна функција во почетните фази на развојот 
за АДС ќе биде и подобрувањето на координацијата на 
напорите на донаторите во врска со обуката. Тоа ќе 
вклучува: 

- собирање и анализа на информации од сите до-
стапни и релевантни извори за донаторскиот придонес 
кон обуката и професионалниот развој; 

- утврдување на потенцијално дуплирање и празни-
ни во активностите финансирани од донаторите; 

- давање совети и поддршка на органите од член 3 
став 2  во нивните преговори со донаторите; 

- кога е неопходно, во соработка со органите каде 
работат државни службеници и Одделението за ко-
ординирање на странска помош при Секретаријатот 
за европски прашања, преговарање со донаторите за 
обезбедување како генеричка, така и специфична и 
техничка обука, прилагодена кон условите во Маке-
донија. 

5.8. Ова координирање на донаторските активности 
е дел од пошироката координативна улога во вкупното 
обезбедување на обука и професионален развој и се од-
несува на обуката што ја обезбедуваат донаторите, 
приватниот и невладиниот сектор.  

5.9. Во суштина, улогата на АДС ќе биде да дејс-
твува како �чувар� на стратегијата за обука, носител на 
генеричката обука и да им обезбедува експертиза, под-
дршка и помош за обуката и стручното усовршување 
на органите од член 3 став 2.  

V.1.2. Органи од член 3 став 2 
5.10. Органите од член 3 став 2  ќе ги имаат следни-

ве улоги и одговорности во однос на обуката и струч-
ното усовршување на државните службеници во Маке-
донија: 

- да се одговорни за утврдувањето, дизајнот и спро-
ведувањето на обуки што се карактеристични за оддел-
ните органи, почнувајќи од почетните вештини, до 
обука за карактеристични високостручни вештини; 

- да вршат внатрешна анализа на потребите од обу-
ка, а кога е соодветно, тоа да го прават во соработка со 
АДС; 

- да развијат способност за подготовка на годишни 
програми за обука во кои ќе бидат вклучени и финан-
сиските импликации и да организираат и спроведуваат 
техничка и специјализирана обука за нивните органи, 
вклучително и со ангажирање на нивните човечки ре-
сурси; 

- да развијат капацитети за оценување на ефектив-
носта на обуката; 

- да обезбедуваат специјализирани предавачи за 
програмите за генеричка обука и во одредени ситуации 
самите да обезбедат такви програми во одредени спе-
цијализирани области (на пример, финансии); 

- да развијат ажурни и сеопфатни евиденции за обу-
ките;  

- да соработуваат со АДС при обезбедување инфор-
мации и анализи на податоци. 

5.11. Овие улоги ќе се остваруваат преку работата 
на лицата задолжени за процесите на управување со 
човечките ресурси во органите од член 3 став 2, кои, со 
поддршка од АДС, ќе мора да ги развијат вештините за 
извршување на главните надлежности и за воведување 
механизми на добра практика во овие области. 

5.12. Паралелно со визијата за создавање култура 
на континуирано учење, министерствата и другите ор-
гани од член 3 став 2  ќе имаат важна задача во созда-
вањето култура за обуката во рамките на органите, и 
тоа меѓу раководителите и вработените. Тоа ќе значи 
ширење на сознанието што точно значи обуката за 
стекнување вештини и дека таквата обука е клучно 
средство преку кое се остваруваат промените, напредо-
кот и зголемената ефикасност и ефективност. Тоа ќе 
значи напуштање на традиционалните ставови дека 
академските квалификации или знаења сами по себе ги 
оспособуваат луѓето за работата, како и нагласување на 
потребата сите да ја воочат и искористат секоја ситуа-
ција и можност за учење. 

V.2. Механизми за координација 
5.13. Механизмите за координација всушност зна-

чат воспоставување на институционална структура не-
опходна за да се реализира координацијата на полити-
ката за обука и стручно усовршување на државните 
службеници и се основата преку кој системот ќе функ-
ционира. Досегашното искуство покажа дека, иако 
АДС има законска надлежност да ги координира актив-
ностите за обука и стручно усовршување, таа не може 
да се оствари без постоење на институционализирани 
механизми за таа цел. 

5.14. Особено е важно во институционалната стру-
ктура за координација да бидат вклучени, односно 
претставени, сите органи од член 3 став 2, но исто тол-
ку важно е да се обезбеди дека таа ќе се постави така 
што ќе може ефикасно да функционира. 

5.15. Оттаму, државната администрација, која ги оп-
фаќа службениците во трите гранки на власт на централ-
но ниво и службениците во општините, за целите на вос-
поставување на институционалната структура за коорди-
нација на обуката, е поделена на четири поголеми групи. 

5.16. Во првата група ќе бидат претставени држав-
ните службеници од извршната власт, односно Владата 
и органите на државната управа (министерствата со ор-
ганите во состав, самостојните органи на државна 
управа и управните организации). Втората група ќе ги 
вклучи Собранието на РМ и самостојните државни ор-
гани, освен Републичкиот судски совет и Јавното обви-
нителство. Третата група ќе ги опфати државните 
службеници во судовите, јавните обвинителства и Ре-
публичкиот судски совет, а четврата државните служ-
беници во општинската администрација. 

5.17. За секоја од овие групи ќе се формира работно 
тело (комитет), во состав како што е прикажан во ше-
матскиот приказ на следната страна. 

5.18. Практично, овој систем е веќе ставен во функци-
ја во делот на општинската администрација. Како што ве-
ќе беше споменато, за оваа група е формиран трилатера-
лен Комитет за координација на обуките во општинската 
администрација, кој го сочинуваат генералниот секретар 
на АДС, државниот секретар на МЛС и претседателот на 
ЗЕЛС. Системот ќе се комплетира со воспоставување на 
останатите тела како што е предложено. 

5.19. Сите тела (комитети) ќе имаат свои претседа-
вачи, кои заедно со АДС би го сочинувале национални-
от комитет за координација на обуката и стручното 
усовршување на државните службеници. Овој комитет 
ќе има задача да: 

- ги усогласува ставовите на четирите тела, заради 
утврдување на стратешките правци за обуката на др-
жавните службеници; 

- ја утврдува годишната програма за приоритетните 
потреби за обука и стручно усовршување, со предлог-
буџет за финансирање. 

5.20. Комитетот би се состанувал по потреба, но во 
секој случај најмалку еднаш годишно, на почетокот на 
буџетскиот процес за наредната година. 
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V.3. Управување со понудата на обука 
5.21. Гледано на краток рок, главни обезбедувачи 

на обуката, односно на страната на понудата, веројатно 
ќе продолжат да бидат донаторите. Се разбира, ова е 
неодржлива состојба. Оттаму, постои потреба да се 
развијат обучувачи од приватниот/невладиниот сектор 
и од администрацијата, преку развојот на постојано и 
повремено ангажирани обучувачи во АДС и органите 
од член 3 став 2. За ова ќе треба долго време, а транзи-
цијата кон поздрава и поразновидна страна на понуда-
та ќе треба внимателно да се управува.  

5.22. Заради наведеното, не е предложено формирање 
на државна институција за обука на државните службени-
ци, особено не на краток и среден рок. Причините за тоа се 
повеќекратни. Имено, искуствата од развиените западно-
европски земји укажуваат на тоа дека, за оние институции 
за обука во одделните земји кои се уште не се приватизира-
ле, односно преминале кон пазарно работење и наплатува-
ње на услугите, потребни се големи финансиски ресурси за 
нивното функционирање. Во услови кога во РМ се води 
строга буџетска политика и се спроведува рационализација 
на администрацијата, за да се забрза и поттикне, пред се, 
економскиот развој, формирањето на ваква институција и 
нејзиното финансирање од државниот буџет тешко дека ќе 
може да се вброи меѓу приоритетите, барем не оние на сре-
ден рок. Од друга страна, финансиските ресурси не се 
единственото прашање кое треба да се земе предвид кога се 
размислува за ваква опција. Уште поважно е дека ниту во 
администрацијата, ниту во приватниот и невладиниот се-
ктор нема доволно стручен и професионален кадар кој би 
можел да биде вработен во ваквата институција. Во некол-
ку наврати досега низ документот беше нагласувана потре-
бата допрва да се развијат домашните капацитети за обука, 
и тоа капацитети за обука во јавниот сектор. Затоа, не е 
оправдување да се инсистира на формирање на ваква ин-
ституција, во ситуација кога тоа би значело само голо опре-
мување на простории за обука, без соодветниот кадар и ли-
цемерно е просторот да се нарече институција за обука, на 
што всушност укажува и дел од искуството во земјите од 
Источна Европа. Во некои од нив основани се институции 
кои се нарекуваат институции за обука, а кои ја вршат или 
само координативната улога која во документов се предла-
га да ја врши АДС или уште помалку од тоа - оперативно 
ги менаџираат донаторските средства за обука. На крајот, 
македонското искуство, базирано на сегашниот степен на 
развој и начин на работа на администрацијата, упатува на 
заклучокот дека, под закрила на добро водена и осмислена 
политика за промовирање на приватниот и невладиниот па-
зар за обука, многу побгру ќе се развијат мотивирани и 
стручни професионалци во однос на обуката токму во овие 
сектори, отколку во државниот сектор. Времето кое ни 
стои на располагање во Република Македонија да направи-
ме реален и ефикасен напредок на ова поле не оди во при-
лог на правење експерименти за кои има малку изгледи де-
ка ќе успеат. 

5.23. Оттаму, се предлага обуката да се купува од при-
ватниот и невладиниот сектор, при што паралелно ќе се 
развиваат и капацитетите за обука во државната админи-
страција, особено за одредени специфични области во кои 
екпертизата е главно сконцентрирана во јавниот сектор.  

5.24. Со цел да се олесни успехот на овој модел, 
треба значително да се инвестира во развивање на не-
опходната стручност за обучување и управување, во 
смисла на знаења, вештини, ставови и искуство, како 
во рамките на АДС и органите од член 3 став 2, така и 
во невладиниот и во приватниот сектор. Главните об-
ласти на експертиза поврзана со обуката што се по-
требни во почетниот период се: 

- стратешко и оперативно управување со обуката; 
- детално и конкретно утврдување и анализа на по-

требите од обука; 
- дизајн за обука заснован врз интерактивна методо-

логија и зацртани цели на учењето; 
- вештини за спроведување обука (во органите од 

член 3 став 2, невладиниот/приватниот сектор и еден 
мал капацитет во самата АДС); 

- оценка на ефективноста на обуката на индивиду-
ално, тимско и организациско ниво; 

- примена на соодветни податоци за управување со 
процесот на обука, како на стратешко, така и на опера-
тивно ниво. 

5.25. Привлекувањето на донаторска помош за спрове-
дување на оваа програма треба да е приоритет и дека по-
стоењето на јасна стратегија за обука и развој на државните 
службеници во Македонија, која ќе ја ужива поддршката на 
сите, е суштинска за обезбедување средства. 

5.26. Се разбира, ќе треба време за соодветно да се 
постави една ваква програма. Во меѓувреме, напредок 
ќе може да се направи на следниов начин: 

- АДС поставува програма за обука на своите вра-
ботени, со цел да започне да ги гради сопствените ка-
пацитети во сите области наведени погоре; 

- преку Програмата за обука на раководители од сре-
ден ранг и Програмата за обука на обучувачи за локалната 
самоуправа, АДС веќе инвестира време и труд во развој 
на локалниот приватен/невладин сектор на пазарот за обу-
ка. Таа и понатаму ќе бара нови можности. АДС ќе бара и 
поддршка од органите од член 3 став 2 при идентифику-
вањето на обучувачите од приватниот/невладиниот се-
ктор и создавањето база на податоци за областа за која 
обучувачите се стручни и за нивната ефективност, од која 
ќе можат да се информираат сите; 

- органите од член 3 став 2 би можеле во рамките на 
нивните аранжмани за обука со донаторите да почнат 
да бараат во сите идни програми за обука да се вгради 
компонента за обука на обучувачи; 

- органите од член 3 став 2 би можеле, штом ќе постои 
усогласена стратегија, да почнат да ги идентификуваат 
оние вработени што би сакале да се остручат во оваа об-
ласт и што се подготвени долгорочно да и се посветат. 

V.4. Финансирање на обуката 
5.27. Поголемиот дел од обуките кои се реализира-

ле и се спроведуваат последниве години се финансира-
ни од донатори, а донаторските интервенции, по своја-
та природа, се ограничени, не се одржливи и тешки се 
за преговарање и раководење како би можеле да се по-
стигнат оптимални ефекти. Заради тоа, од суштинско 
значење е да се изнајде формула за финансирање на 
обуките од страна на Владата на РМ.  

5.28. Потребен е наменски годишен буџет за обука 
и развој на државните службеници, кој би имал растеч-
ка тенденција и полека би преминал од поделба на 
средствата меѓу АДС и органите од член 3 став 2, кон 
целосно распределување на средствата на органите и 
кон целосен систем за наплата на генеричките обуки.  

5.29. На почетокот, кога АДС ќе добива дел од алоцира-
ните средства за обуки, обуките за органите од член 3 став 
2 ќе се изведуваат без наплата. Сите овие органи ќе го иско-
ристат својот дел од алоцираните средства за категории на 
обука за кои тие самите се одговорни. 

5.30. Тогаш кога средства од буџетот ќе бидат алоци-
рани целосно во органите од член 3 став 2, тие од АДС и 
од други даватели на услуги, ќе �,набавуваат� категории 
на обука кои што не ги изведуваат интерно. Ваквата тран-
зиција би се одвивала во период од неколку години и би 
зависела од брзината на развојот на способностите за обу-
чување и капацитетите во приватниот сектор. 

5.31. Предложените основи за распределба на буџе-
тот за обуки и стручно усовршување треба да се засно-
ваат врз проектиран процент од годишните трошоци за 
платите на државните службеници. АДС поднесе бара-
ње за Буџетот за 2005 за хоризонтални обуки во висина 
од 0,3% од масата за плати на државните службеници. 
Но, АДС смета дека овој процент, заедно со средствата 
во буџетите на одделните органи од член 3 став 2, тре-
ба да расте кон 1% за 2006 и 1,5% во 2007.  

5.32. Исто така, билансот на распределба помеѓу 
АДС и органите од член 3 став 2 ќе треба да се разгледа 
кога ќе се воспостави големината на целните групи за 
обуки кои ги изведува АДС, во однос на големината на 
целните групи за интерни обуки во сите овие органи. 

V.5. Преглед 
5.33. Основниот модел, опишан погоре, е моделот 

што типично се применува во земјите на ЕУ и ОЕЦД. 
Со него се: 
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- препознава потребата одделните сегменти на др-
жавната администрација во Република Македонија да 
имаат заедничка филозофија за обуката; 

- обезбедуваат елементи на генеричка обука, кога 
тоа најверојатно ќе ја зголеми вредноста на обуката; 

- обезбедува автономија на органите од член 3 став 
2 во областите што се карактеристични за нив; 

- обезбедува центар за давање совети и стручност 
на кој сите ќе можат да се повикуваат за помош; и 

- обезбедува податоци врз основа на кои ќе може да се 
процени обемот на активностите и нивната ефективност. 

5.34. Алтернативите на предложеното се или да се 
задржи сегашната состојба, со сите недостатоци и загу-
би на човечки потенцијал што ги опишавме претходно, 
или да се дефинираат високо централизирани аранжма-
ни за обука, чие функционирање неизбежно ќе се сведе 
на најмалиот заеднички именител и нема да користи 
никому. 

5.35. Успехот или неуспехот на приодот суштински 
зависи од градењето на односи меѓу АДС и органите во 
коишто работат државни службеници, засновани на за-
едничкиот интерес, дијалог и соработка. 

5.36. Прифаќајќи го идниот систем, неопходно е си-
те учесници да имаат реални очекувања и ставови во 
однос на тоа што е остварливо на краток рок. Како што 
се гледа од изнесената анализа, не само што во држав-
ната администрација во Република Македонија треба 
да се негуваат нова култура и начини на работа на ова 
и на други полиња, туку треба да се создаваат капаци-
тети и експертиза во АДС и кај останатите субјекти за 
ефективно управување со обуката, како и да се негува 
развојот на поединците и организациите што можат да 
обезбедуваат обука. Ова е сериозен и долгорочен по-
тфат за кој е потребна вистинска заложба ако сакаме да 
успее. 

 
VI. РИЗИЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИ-

СТЕМОТ ЗА ОБУКА 
6.1. Врз основа на претходите делови од докумен-

тов, може да се идентификуваат неколку клучни пра-
шања што силно ќе влијаат на успешното развивање и 
ефективноста на системот за обука на државните служ-
беници во Република Македонија се: 

- недостигот на доволна експертиза и искуство во 
АДС во однос на управувањето на побарувачката и по-
нудата за обука и стручно усовршување на државните 
службеници; 

- минималниот степен на развој на организационите 
единици за управување со човечките ресурси во орга-
ните од член 3 став 2 и отсуство на експертиза и искус-
тво во извршување на функцијата за обука; 

- привремената природа на најголемиот дел од те-
ковно спроведуваната обука која се обезбедува од стра-
на на донаторите; 

- ограничениот обем на обука која може да се спро-
веде од јавниот, приватниот и невладиниот сектор во 
Република Македонија; 

- потребата за реална буџетска алокација на средс-
тва за потребната обука во период на строги буџетски 
ограничувања. 

6.2. Доколку овие прашања не се адресираат вед-
наш, на конзистентен начин и со креативност и залож-
ба од сите релевантни субјекти, обуката на државните 
службеници во РМ ќе продолжи да биде фрагментарна, 
неефективна и недоволна за да ги задоволи барањата 
поставени во стратешките цели на РМ. 

6.3. Задачата со која се соочуваат АДС и органите 
од член 3 став 2 е огромна и нејзината реализација мо-
ра да се испланира во постепени чекори. Временскиот 
период за реализација на системот и стратегијата за 
обука на државните службеници ќе се мери со години, 
а не со месеци. 

6.4. Клучните области во кои треба да се делува 
веднаш се: 
а) на национално ниво, во стратешки документ, да 

се договорат приоритетите за обука на државните 
службеници на краток и среден рок; 

б) во соработка со органите од член 3 став 2, да се 
воспостават механизмите за коррдинација, односно 
процесите за билатерална и мултилатерална комуника-
ција, менаџмент, прибирање на податоци и анализа, 
преку кои ќе се одвиваат координирањето, соработка-
та, дискусиите, разгледувањето и пренесувањето на си-
те прашања, реакции и информации во врска со обука-
та, особено во врска со активностите на донаторите на 
полето на обуката; 
в) да се изготват програми за обука и поддршка со 

цел да се осигура дека АДС ги гради капацитетот и 
стручноста што и се потребни за да ги оствари сопстве-
ните улоги и надлежности; 
г) да се изработат програми за обука и поддршка со 

цел да се осигура дека лицата одговорни за процесите 
на управување со човечки ресурси во органите од член 
3 став 2 располагаат со знаењата и вештините за извр-
шување на утврдените улоги и надлежности; 
д) со Министерството за финансии да се усогласат 

нивоата на финансирање за наредните три години.  
 
Бр. 01-5717/1                               Директор, 

18 октомври 2005 година    Александар Гештаковски, с.р. 
    Скопје 

 
 
VII. ПРИЛОГ 1 
Закон за државните службеници 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/2000, 112/2000, 

34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
85/2003, 17/2004, 69/2004 и 81/2005) 

 
Член 3 

(1) Државен службеник е лице кое врши стручни, 
нормативно-правни, извршни, управно-надзорни рабо-
ти и решава управни работи во согласност со Уставот и 
со закон. 

(2) Државен службеник во смисла на став 1 од овој 
член е лице вработено во органите на државната упра-
ва, во општинската администрација и администрација-
та на Градот Скопје и стручните служби на: Собрание-
то на Република Македонија, претседателот на Репуб-
лика Македонија, Владата на Република Македонија, 
Уставниот суд на Република Македонија, Врховниот 
суд на Република Македонија, судовите, Републичкиот 
судски совет, Народниот правобранител, Јавното обви-
нителство, Државната изборна комисија, Државната 
комисија за спречување на корупцијата, Дирекцијата за 
заштита на личните податоци, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, Агенцијата за државни службеници 
и Државниот завод за ревизија(во натамошниот текст: 
органите од член 3 став (2) ). 

(3) Одредбите на овој закон се применуваат на ли-
цата вработени во установите на кои им се доверени 
јавни овластувања и на установите кои вршат дејности 
од јавен интерес, ако тоа е утврдено со закон. 

(4) Лицето вработено во органот од став 2 на овој 
член, кое врши административно-технички или помош-
ни работи нема статус на државен службеник и за него 
важат општите прописи за работните односи. 

(5) Одредбите на овој закон не се однесуваат на во-
ените и граѓанските лица на служба во Армијата на Ре-
публика Македонија, на униформираните лица во Ми-
нистерството за внатрешни работи, во казнено-поправ-
ните и воспитно-поправните установи, шумската поли-
ција, судската полиција, финансиската полиција и Ца-
ринската управа, на лицата со посебни должности и ов-
ластувања вработени во Министерството за одбрана, 
Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за 
разузнавање,  Управата за јавни приходи, Царинската 
управа, овластените државни ревизори и лицата кои 
вршат  работи и работни задачи на државна ревизија во 
Државниот завод за ревизија, како и на вработените во 
Управата за цивилна-воздушна пловидба кои вршат ра-
боти и задачи на воздухопловен и стручен персонал од 
значење за безбедноста на воздушната плавидба, освен 
ако со друг закон поинаку не е утврдено. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
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