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Насоки за начинот на изготвување на недоверлива верзија на решенијата на 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (решенија кои не содржат податоци 

што претставуваат деловна тајна)  

 

 
Согласно член 67 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 145/2010) во Службен весник на Република Македонија се 

објавуваат решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Комисијата за 

одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата. Во Службен 

весник на Република Македонија се објавува диспозитивот на решението. 

Согласно член 67 став 2 од Законот решенијата се објавуваат и на веб страницата на Комисијата 

за заштита на конкуренцијата. На веб страницата се објавува целото решение. 

Со цел да се подготват недоверливи верзии на решенијата, странката/ките во постапката 

се должни во рок од 8 (осум) дена од приемот на решението да достави/ат до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно Комисијата за одлучување по 

прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата, предлог на недоверлива 

верзија на решението, односно копија од решението со јасно обележани делови кои 

претставуваат деловна тајна и како такви не треба да бидат објавени во Службен весник на 

Република Македонија и на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата. 
При доставувањето на податоци кои се определени како деловна тајна, истото треба да биде 
оправдано со наведување на објективни причини. 

Доколку странката/ките во постапката не се изјаснат во погоре наведениот рок,  ќе се смета 

дека решението не содржи податоци кои претставуваат деловна тајна и истото ќе биде објавено 
во целост.   

Во однос на пазарните удели, освен во исклучителни случаи, следните опсези на 

пазарни удели се соодветни за заштита на деловни тајни содржани во едно решение: 

 

Опсези кои се користат во недоверлива верзија: 

Помеѓу 0 и 4,99% 0-5 % 

Помеѓу 5.0 и 9,99% 5-10 % 

Помеѓу 10.0 и 19,99% 10-20 % 

Помеѓу 20.0 и 29,99% 20-30 % 

Помеѓу 30.0 и 39,99% 30-40 % 

Помеѓу 40.0 и 49,99% 40-50 % 

Помеѓу 50.0 и 59,99% 50-60 % 

Помеѓу 60.0 и 69,99% 60-70 % 

Помеѓу 70.0 и 79,99% 70-80 % 

Помеѓу 80.0 и 89,99% 80-90 % 

Помеѓу 90.0 и 100% 90-100 % 

 


