
Бр. 09-227/15 
 
 

Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и член 47, став (1) точка 1) и 2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 64 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, 
Димитар Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи против Здружение на 
возачите “Сотир Наумовски”- Битола, со седиште на ул. “Индустриска” бб, 7000 
Битола и одговорно лице Н.Ј., заради сторен прекршок-директно фиксирање на цени и 
злоупотреба на доминантна позиција, го донесе следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата, со Решение бр. 05-57/12 од 
20.04.2007 година утврди дека правното лице Здружение на возачите “Сотир 
Наумовски”- Битола со седиште на “Индустриска” бб, 7000 Битола, ЕМБС ХХХ1 и ЕДБ 
ХХХ, и правното лице Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-Битола како конкуренти на 
пазарот за обезбедување на услуга за регистрација на моторни возила преку 
изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата на Oпштина 
Битола и околината, сториле повреда на : 

1.1. одредбата од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата на начин што се договориле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, 
директно да ги фиксираат цените за услугата-регистрација на моторни возила  

1.2 одредбата од член 14 став (2) точка 1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата на начин што ја злоупотребиле доминантната позиција која заеднички 
ја поседуваат на пазарот за обезбедување на услуга за регистрација на моторни возила 
преку изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата на 
Oпштина Битола и околината, со тоа што на корисниците на услугата-регистрација на 
моторни возила им наплаќаат дополнителен износ доколку донесат осигурителна 
полиса, односно доколку истата не ја купат преку Здружението на возачите “Сотир 
Наумовски”-Битола односно Авто-мото друштво “Ѓорѓи Наумов”-Битола. 

2.  Повредата на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата  од точка 1.1 
од ова решение претставува прекршок согласно член 47 став (1) точка 1) од Законот за 
заштита на конкуренцијата додека повредата од точка 1.2 од ова решение претставува 
прекршок согласно член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.  

3.   За сторениот прекршок од точка 1.1 од ова решение, на правното лице 
Здружение на возачи “Сотир Наумовски”-Битола му се изрекува прекршочна санкција 
во вид на глоба во износ од 252.403,оо денари, што претставува ХХХ од вредноста на 
вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2006 година. 

4.  За сторениот прекршок од точка 1.2 од ова решение, на правното лице 
Здружение на возачи “Сотир Наумовски”-Битола му се изрекува прекршочна санкција 
во вид на глоба во износ од 62.213,оо денари, што претставува ХХХ од вредноста на 
вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2006 година. 
                                                           
1 Податоците претставуваат службена тајна 



5. Глобите од точките 3) и 4) од ова решение да се платат во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на ова решение на следната уплатна сметка: 84010305187 
други парични казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба или 
ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 
Комисијата за заштита на конкуренцијата со Решение бр. 05-57/12 од 20.04.2007 година 
утврди дека:  

1. Здружението на возачи “Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото 
“Ѓорѓи Наумов”-Битола како конкуренти на пазарот за обезбедување на услуга за 
регистрација на моторни возила преку изготвување на документи и материјали за 
регистрација на територијата на Oпштина Битола и околината, сториле повреда на член 
7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата на начин што се 
договориле, почнувајќи од месец јануари 2004 година, директно да ги фиксираат 
цените за услугата-регистрација на моторни возила. 

 
2. Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- Битола и Авто-мото друштвото 

“Ѓорѓи Наумов”-Битола сториле повреда на член 14 став (2) точка 1) од Законот за 
заштита на конкуренцијата на начин што ја злоупотребиле нивната заедничка 
доминантна позиција на пазарот за обезбедување на услуга за регистрација на моторни 
возила преку изготвување на документи и материјали за регистрација на територијата 
на Oпштина Битола и околината бидејќи на корисниците на услугата-регистрација на 
моторни возила им наплаќаат дополнителен износ доколку донесат осигурителна 
полиса, односно доколку истата не ја купат преку Авто-мото друштвото “Ѓорѓи 
Наумов” односно Здружението на возачите “Сотир Наумовски”. 

Имајќи во предвид дека, согласно член 47 став (1) точка 1) и 2) од Законот за 
заштита на конкуренцијата, повредите на одредбите од член 7 став (1) точка 1) и член 
14 став (2) точка 1) соодветно, се квалификуваат како тешки повреди на одредбите на 
Законот за кои е предвидена глоба во износ до 10 % од вредноста на вкупниот годишен 
приход на претпријатието, остварен во деловнaта година што претходи на годината во 
која е сторен прекршокот, Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 
45 од Законот, со Заклучок бр. 09-227/1 од 08.05.2007 година поведе прекршочна 
постапка по службена должност против Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- 
Битола. 

По доставувањето на податоците побарани со Заклучокот бр. 09-227/1 од 
08.05.2007 година за поведување на прекршочна постапка, а пред Комисијата за 
заштита на конкуренцијата да одлучи во предметната прекршочна работа, согласно 
член 63 став (2) од Законот за прекршоците (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 62/06), на правното лице Здружение на возачи “Сотир Наумовски”- 
Битола му беше дадено правото писмено да се изјасни во однос на гореизнесените 
наводи на Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 3 (три) дена од денот на 
приемот на барањето за изјаснување по наводите на Комисијата. 

Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- Битола со Допис бр. 09-227/9 од 
12.06.2007 година одговори на барањето за изјаснување по наводите на Комисијата за 
заштита на конкуренцијата во врска со прекршочната работа бр. 09-227 од 2007 година. 



Членот 47 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата предвидува 
дека на правното лице кое ќе склучи забранет договор или на друг начин учествува во 
договор, одлука или договорна практика со кои се спречува, ограничува или нарушува 
конкуренцијата во смисла на член 7 од Законот, односно на правното лице кое ќе стори 
злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 14 став (2) од Законот за 
заштита на конкуренцијата, ќе му биде изречена глоба во износ до 10% од вредноста на 
вкупниот годишен приход на претпријатието (изразена во апсолутен износ), остварен 
во деловната година што претходи на годината во која е сторен прекршокот. Од друга 
страна, вкупниот годишен приход на Здружението на возачите “Сотир Наумовски”- 
Битола за 2006 година како деловна година што и претходи на годината во која се 
сторени прекршоците од точките 1.1 и 1.2 од диспозитивот на ова решение изнесува 
ХХХ денари. 
 
При определувањето на висината на глобата Комисијата за заштита на конкуренцијата 
оцени дека постојат олеснувачки околности. Како олеснувачки околности во текот на 
постапката Комисијата особено ги зеде: 

-фактот што прекршокот бил сторен од небрежност,  
-соработката на сторителот на прекршокот со Комисијата за заштита на 

конкуренцијата. 
 
Врз основа на ваквата фактичка состојба, а земајќи ги во предвид природата, тежината 
и времетраењето на прекршокот, Комисијата за заштита на конкуренцијата преку 
Комисијата за прекршочни работи одлучи како во точките 3, 4 и 5 од диспозитивот на 
ова решение. 
 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување 
на управен спор пред надлежен суд во рок од осум (8) дена од денот на доставувањето.  
 
 
 
 
 
                     Претседател 

          Чедомир Краљевски 


