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Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и член 47, став (1) точка 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, Александра Хаџи-Кочкова 
Вељаноска и Валентина Николова, постапувајќи против АД Електростопанство на Македонија 
Скопје, со седиште на ул. 11 октомври бр.9, 1000 Скопје и одговорни лица И.С., К.Х.Г. и Г.В., 
заради сторен прекршок-злоупотреба на доминантна позиција, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Комисијата за заштита на конкуренцијата, со Решение бр. 07-242/7 од 07.09.2007 година 
утврди дека АД Електростопанство на Македонија Скопје има доминантна позиција на пазарот 
за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало и истата ја 
злоупотребува на начин што на тарифните потрошувачи на мало за месечната сметка за 
потрошена електрична енергија им пресметува и наплатува манипулативен трошок во фиксен 
износ од 6 денари, што согласно член 14 став (2) точка 1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата е забрането. 
2. Злоупотребата на доминантната позиција од точка 1 од ова решение претставува прекршок 
согласно член 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 
3. За сторениот прекршок од точка 2 од ова решение, на правното лице АД Електростопанство 
на Македонија Скопје со седиште на ул. 11 октомври бр.9, 1000 Скопје, ЕДБ XXX1 и ЕМБС 
XXX2 му се изрекува прекршочна санкција во вид на глоба во износ од 83.058.817,оо денари, 
што претставува XXX3 % од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието, 
остварен во деловната 2005 година, како година што претходи на годината во која е сторен 
прекршокот од точка 2 на ова решение. 
4. Глобата од точка 3) од ова решение да се плати во рок од 30 дена од денот на доставувањето 
на ова решение на следната уплатна сметка: 84018205187 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. 07-242/7 од 07.09.2007 година 
утврди дека АД Електростопанство на Македонија Скопје има доминантна позиција на пазарот 
за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало и истата ја 
злоупотребува на начин што на тарифните потрошувачи на мало за месечната сметка за 
потрошена електрична енергија им пресметува и наплатува манипулативен трошок во фиксен 
износ од 6 денари, што согласно член 14 став (2) точка 1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата е забрането. 
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Имајќи во предвид дека, согласно член 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на 
конкуренцијата, повредите на одредбите од член 14 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. 09-443/1 од 18.10.2007 година поведе прекршочна постапка по 
службена должност против АД Електростопанство на Македонија Скопје. 
 По доставувањето на податоците побарани со Заклучокот бр. 09-442/1 од 18.10.2007 година за 
поведување на прекршочна постапка, а пред Комисијата за заштита на конкуренцијата да 
одлучи во предметната прекршочна работа, на правното лице АД Електростопанство на 
Македонија Скопје му се даде право 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. 
АД Електростопанство на Македонија Скопје со Допис бр. 09-443/4 од 13.12.2007 година 
одговори на барањето за изјаснување по наводите на Комисијата за заштита на конкуренцијата 
во врска со прекршочната работа бр. 09-443 од 2007 година.  
Членот 47, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата предвидува дека на 
правното лице кое ќе стори злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 14 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 АД Електростопанство на Македонија Скопје за 2005 
година како деловна година што и претходи на годината во која е сторен прекршокот од точка 
2 од диспозитивот на ова решение изнесува XXX4 денари.  
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 и 4 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.  
 
          09-133/4  
21 Март 2008 година 
                            Претседател 

                     Чедомир Краљевски 
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