Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија
издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на
конкуренцијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај
2006 година.
Бр. 07-2191/1
30 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Член 1
Во Законот за заштита на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија"
број 4/2005), во членот 16 став (1) точките 1 и 2 се менуваат и гласат:
"1) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со
продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони
евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, при што
најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Македонија или
2) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со
продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија го надминува износот од 2,5
милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата."
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
"3) учеството на пазарот на еден од учесниците изнесува повеќе од 40% или вкупното
учество на учесниците на пазарот изнесува повеќе од 60%."
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Во првата година на работењето приходот од ставот (1) точки 1 и 2 и учеството на
пазарот од точката 3 на овој член ќе се пресметува врз основа на приходот остварен во
тековната пресметковна година на ниво од 12 месеца."
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Ставот (2) станува став (3).
Во ставот (3) кој станува став (4) по зборот "изврши" се става запирка, а сврзникот "и"
се заменува со сврзникот "а".
Член 2
Во членот 25 ставот (3) се менува и гласи:
"(3) Претседателот и најмалку два члена се професионално ангажирани во работењето
на Комисијата. Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на
Република Македонија ги предлага членовите кои професионално ќе бидат ангажирани во
работењето на Комисијата."
Член 3
Во членот 42 ставот (3) се менува и гласи:
"(3) Под службена тајна од ставот (1) на овој член се подразбира особено тоа што:
1) со закон и други прописи е определено како службена тајна и
2) со општ акт или други акти на претпријатието е определено како службена тајна."
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Претпријатието е должно при доставување на податоци и информации до
Комисијата, кои се определени како службена тајна, тоа да го оправда со наведување на
објективни причини."
Ставот (4) станува став (5).
Член 4
Во членот 47 став (1) точка 2 бројот "13" се заменува со бројот "14", а во точката 3
бројот "14" се заменува со бројот "15".
Член 5
Членот 50 се менува и гласи:
"(1) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат:
1) три години за прекршоци од членот 48 на овој закон и
2) пет години за прекршоци од членот 47 на овој закон.
(2) Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на
правосилноста на одлуката за прекршок поминат две години."
Член 6
Именувањето на претседателот и членовите на Комисијата, во согласност со членот 2
од овој закон се врши во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.
До именувањето на Комисијата од ставот 1 на овој член, постојната Комисија
продолжува со работа.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јуни 2006 година.
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