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Бр: 09- 4/11 

 

Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата 

составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, 

постапувајќи по барањето за поведување на прекршочна постапка  бр. 09-33/1 од 05.12.2016 

година од Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Манчу Матак бр. 36 Скопје, Ѓорче 

Петров, преку полномошник Сања Милановиќ, адвокат од Скопје, против Друштвото за 

трговија на големо со хемиски производи ДИКИС - ИД увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште 

на ул. 7-ми Јули бр. 31 Битола, застапувано од  полномошник Адвокатско друштво 

Димитровски од Битола, а заради утврдување на сторен прекршок од член 59 став (1) точка 1) 

од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 11.04.2017 година го донесе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1) Се утврдува дека Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. 7-ми Јули бр.31 Битола, со 

ЕМБС xxx1, и ЕДБ xxx, застапувана застапувано од  полномошник Адвокатско друштво 

Димитровски од Битола,  како увозник односно единствен застапник на производите од 

производната програма на производителот Hygiene Service, во периодот од 02.05.2012 година 

до 01.01.2017 година, склучувањето на договорите за дистрибуција и продажба на стоки и тоа 

со : 

 

- xxx, во периодот од 02.05.2012 година како ден кога е склучен Договор за дистрибуција и 

продажба на стока бр. 01/2012 до 01.01.2017 година како ден кога е Анекс на Договорот за 

дистрибуција и продажба на стоки, со кој анекс се избришани спорните одредби 

 

- Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, во периодот од 17.05.2012 година како ден кога е склучил 

Договор за дистрибуција и продажба на стока, бр. 003/2012 до 19.08.2016 година како ден кога 

еднострано е раскинат наведениот договор од страна на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола 

 

- xxx во периодот од 17.05.2012 година како ден кога е склучен Договор за дистрибуција и 

продажба на стока бр.004/2012 до 31.08.2012 година како ден кога обострано е раскинат 

наведениот договор 

 

- xxx во периодот од 01.06.2012 година како ден кога е склучен Договор за дистрибуција и 

продажба на стока бр.006/2012 до 29.08.2014 година како ден кога обострано е раскинат 

наведениот договор 

 

како овластени дистрибутери за производите на стоки од производната програма на 

производителот Hygiene Service, на територијата на Република Македонија, го условувал со 

прифаќање на дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските 

обичаи не се во врска со предметот на договорот, на начин што во договорите за дистрибуција и 

продажба на стоки наметнувал забранети одредби и тоа:   

 

- член 2 став 4 каде е предвидено дека во натамошната продажба на мало, која ќе се врши на 

трети лица, втората договорна страна ќе ја продава стоката по цени кои ќе бидат 
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определени со посебен ценовник, кој ќе биде составен дел на овој договор и нема овластување 

да ја покачува или снижува цената по свое наоѓање и  

 

- член 2 став 5 каде е предвидено дека втората договорна страна не може без согласност на 

продавачот да врши дистрибуција и продажба на стоки од ист вид од друг произведувач, 

............,  

 

што претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) а во врска со член 7 став (1) точка 

5) од Законот за заштита на конкуренцијата, за што на сторителот Дикис-ИД ДООЕЛ Битола 

му се изрекува санкција - глоба во износ од 86.100,00 денари, што претставува xxx2 % од 

вредноста на вкупниот годишен приход на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола остварен во 2016 година, 

како последна деловнaта година за која истиот има составена годишна сметка. 

2) Договорите и одлуките од точка 1) од ова решение се забранети и согласно член 7 став (2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата, се ништовни.  

 

3) Глобата од точка 1) од ова решение сторителот на прекршокот е  должeн да ја  плати во рок 

од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 

100-0000000630-95, уплатна сметка:  840ххх307337 - глоби за сторени прекршоци од областа во 

надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и 

програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач - НБРМ. Неплатената 

глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага 

извршувањето на решението. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

До Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошниот КОП) од страна на ИН ЈУР ХЕНДС ДООЕЛ Скопје, застапувано од законски 

застапник Сашо Спасовски, преку полномошник Сања Милановиќ, адвокат од Скопје, 

поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка бр. 09-33/1 од 05.12.2016 година, 

против Друштвото за трговија на големо со хемиски производи ДИКИС - ИД увоз-извоз 

ДООЕЛ Битола (во понатамошниот текст: Дикис - ИД ДООЕЛ Битола), заради склучување 

забранет договор или на друг начин учествување во договор, одлука или усогласено однесување 

со кои се нарушува конкуренцијата, во смисла на член 7 од Законот за заштита на 

конкуренцијата од страна на истото.  

Во барањето за поведување на прекршочна постапка се наведува дека на ден 17.05.2012 година 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола и ИН ЈУР ХЕНДС ДООЕЛ Скопје склучиле Договор за дистрибуција 

и продажба на стока, од производната програма на производителот Hygiene Service. Во тој 

Договор Дикис-ИД ДООЕЛ Битола се јавува како продавач, додека пак ИН ЈУР ХЕНДС 

ДООЕЛ Скопје се јавува како купувач - дистрибутер на стоките. Во договорот во член 2 став 4 

и 5 е предвидено дека: 

4) Во натамошната продажба на мало, која ќе се врши на трети лица, втората договорна 

страна ќе ја продава стоката по цени кои ќе бидат определени со посебен ценовник, кој ќе 

                       
2 Податоците претставуваат деловна тајна 
3 Се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е 

составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен 

весник на Р.М. бр.8/06) 

http://www.kzk.gov.mk/
mailto:kzk@kzk.gov.mk


 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК 

 

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6 ти кат), 1000 Скопје 

Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466     www.kzk.gov.mk   e-mail: kzk@kzk.gov.mk  

 

3 

 

биде составен дел на овој договор и нема овластување да ја покачува или снижува цената по 

свое наоѓање. 

5) Втората договорна страна не може без согласност на продавачот да врши дистрибуција и 

продажба на стоки од ист вид од друг произведувач, ниту пак да врши продажба и 

дистрибуција на стоки кои ги купува од продавачот, на територијата на Република 

Македонија, на која договор за продажба и дистрибуција има друг застапник. Во случај на 

непочитување на оваа одредба, дистрибутерот xxx4. 

Во член 3 од истиот договор е предвидено дека застапникот може да ги продава производите 

според Ценовник на налогодавачот. 

Понатаму, во барањето се наведува дека иако договорот, кој во форма на атхезионен (типски) 

договор му бил даден на потпис на ИН ЈУР ХЕНДС ДООЕЛ Скопје, истиот со цел развој и 

заштита на конкуренцијата на пазарот, соработувал и со други фирми, односно купувал слични 

производи и ги продавал на територијата на Република Македонија, се во интерес на 

потрошувачите да добиваат пониски цени и поквалитетни производи, а во исто време тие 

негови производи ги купувал и продавал и самиот Дикис-ИД ДООЕЛ Битола. 

На ден 19.08.2016 година, Дикис-ИД ДООЕЛ Битола го известил по e-mail комуникација ИН 

ЈУР ХЕНДС ДООЕЛ Скопје дека го раскинува еднострано договорот од 17.05.2012 година, од 

причина што ИН ЈУР ХЕНДС ДООЕЛ Скопје продавал на пазарот слични производи како тие 

од програмата на Hygiene Service, нешто што веќе било воспоставено како пракса и начин на 

соработка помеѓу двете фирми. 

Подносителот на барањето во истото наведува дека ваквиот договор за дистибуција и продажба 

на стока, подготвен однапред од страна на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, со кој го ограничува 

пазарот на штета на потрошувачите и со кој директно му наметнува малопродажни цени на ИН 

ЈУР ХЕНДС ДООЕЛ Скопје, како и можност да продава производи од ист вид од други 

произведувачи на територијата на Република Македонија е спротивен на Законот за заштита на 

конкуренцијата, бидејќи со него се нарушува ефективната конкуренција на релевантниот пазар 

на производи и услуги на територијата на Република Македонија. 

КОП постапувајќи по предметното барање, со Заклучок бр. 09-33/2 од 13.12.2016 година, 

поведе прекршочна постапка против Дикис-ИД ДООЕЛ Битола заради тоа што како 

претпријатие кое врши дистрибуција и продажба на стока го условува склучувањето на 

договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната програма на производителот 

Hygiene Service со прифаќање обврска од страна на купувачите-дистрибутери во натамошната 

продажба на стоките на трети лица, истите да ги продаваат по цени кои ќе бидат определени со 

посебен ценовник од страна на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола без можност купувачот-

дистрибутерот да ја покачува или снижува цената, која обврска по својата природа или согласно 

со трговските обичаи не е во врска со предметот на договорот, што претставува евентуален 

прекршок од член 59 став (1) точка 1) а во врска со член 7 став (1) точка 5) од Законот за 

заштита на конкуренцијата.  

КОП со допис бр. 09-33/2 од 13.12.2016 година од Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, побара 

доставување на податоци.  

Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје преку полномошник Сања Милановиќ, адвокат од Скопје, со 

допис бр. 09-33/3 од 23.12.2016 година ги достави бараните податоците.  
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Со допис бр.09-4/1 од 04.01.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола достави одговор на 

Заклучокот за поведување на прекршочна постапка. 

Со допис бр.09-4/2 од 04.01.2017 година КОП го достави Заклучокот за поведување на 

прекршочна постапка до Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје. 

КОП со допис бр. 09-4/3 од 13.01.2017 година до Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје и до Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола достави Прелиминарно известување за утврдена фактичка состојба, со цел на 

учесниците во постапката да им се даде можност да се изјаснат за фактите и околностите од 

значење за утврдување на фактичката состојба. 

Со допис бр. 09-4/4 од 06.02.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола до КОП достави Приговор 

на Заклучок за поведување прекршочна постапка.  

Со допис бр. 09-4/5 од 10.02.2017 година КОП достави до Дикис-ИД ДООЕЛ Битола Заклучок 

за прибавување на податоци и документи. 

Со допис бр. 09-4/6 од 24.02.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола преку полномошник 

Адвокатско друштво Димитровски од Битола, до КОП достави  Одговор на Заклучок за 

поведување прекршочна постапка. 

Со допис бр. 09-4/7 од 06.03.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола до КОП достави 

дополнителни податоци. Со допис бр. 09-4/8 од 10.03.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола до 

КОП достави дополнителни податоци. 

Со допис бр. 09-4/9 од 21.03.2017 година КОП до Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје и до Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола достави Конечно известување за утврдена фактичка состојба, со цел на 

учесниците во постапката да им се даде можност да се изјаснат за фактите и околностите од 

значење за утврдување на фактичката состојба. 

Со допис бр. 09-4/10 од 07.04.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола до КОП достави 

произнесување по конечното известување. 

По прибавувањето на потребните податоци од значење за правилно одлучување во 

прекршочната постапка, КОП ја утврди следната фактичка состојба: 

 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола е претпријатие кое има склучено трговски договор за соработка со 

ACTUS S.A Thessaloniki Грција, како производител и трговец на хигиенски производи и 

генерален носител на брендот Hygiene Service и е единствен увозник на производите од брендот 

Hygiene Service во Република Македонија. 

Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје е дистрибутер кој како купувач – дистрибутер на ден 17.05.2012 

година склучил Договор за дистрибуција и продажба на стока, од производната програма на 

производителот Hygiene Service бр. 003/2012 со Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, како налогодавач – 

продавач за територијата на општините: Град Скопје, Куманово и општините кои се наоѓаат на 

територијата помеѓу наведните општини. 

 

Од прибавените податоци по службена должност, КОП утврди дека освен со Ин Јур Хендс 

ДООЕЛ Скопје, Дикис-ИД ДООЕЛ Битола како налогодавач – продавач, на ден 02.05.2012 

година има склучено Договор за дистрибуција и продажба на стока, од производната програма 

на производителот Hygiene Service бр. 01/2012 и со xxx5, како купувач - дистрибутер за 

територијата на општините: Неготино, Кавадарци, Струмица, Гевгелија и општините кои се 

наоѓаат на територијата помеѓу наведните општини. Од Анекс на Договорот за дистрибуција и 
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продажба на стоки, 01/2012 кој анекс е склучен на ден 01.01.2017 година помеѓу Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола и xxx, доставен со дописот бр. 09-4/7 од 06.03.2017 година до КОП до страна на 

Дикис-ИД ДООЕЛ, произлегува дека членот 1 став 2, членот 2 став 2, 3, 4 и 5, членот 3, члено 4, 

членот 5 и членот 8 се бришат и меѓу другото се додава нов член 3 кој гласи: “Продавачот може 

само да препорача цена на купувачот за продажба на мало, но не и да го обврзе за производите 

кои тој ги продава. Купувачот може да ги нуди и продава производите од членот 1 став 1 на 

цела територија на Р. Македонија„. 

 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола како налогодавач – продавач на ден 17.05.2012 година има склучено 

Договор за дистрибуција и продажба на стока, од производната програма на производителот 

Hygiene Service бр.004/2012 и со xxx, како купувач - дистрибутер за територијата на општините: 

Охрид, Струга и општините кои се наоѓаат на територијата помеѓу наведните општини. Од 

изјавата дадена од управителот на xxx, заверена кај нотар Станка Горишачанин од Охрид 

произлегува дека наведениот договор бил обострано раскинат на 31.08.2012 година. 

 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола како налогодавач – продавач на ден 01.06.2012 година има склучено 

Договор за дистрибуција и продажба на стока, од производната програма на производителот 

Hygiene Service бр.006/2012 и со xxx6, како купувач - дистрибутер за територијата на 

општините: Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Крушево и општините кои се наоѓаат на 

територијата помеѓу наведните општини. Од изјавата дадена од управителот на xxx, заверена 

кај нотар Василка Гоновска од Битола произлегува дека наведениот договор бил обострано 

раскинат на 29.08.2014 година. 

 

Согласно Законот за заштита на конкуренцијата член 5 став (1) алинеа 14 „Вертикален договор 

е договор меѓу претпријатија, одлуки на здруженија на претпријатија или усогласено 

однесување меѓу овие лица кои дејствуваат на различни нивоа на производство односно 

дистрибуција на пазарот. 

 

Во конкретниот случај Дикис-ИД ДООЕЛ Битола е увозник односно единствен застапник на 

производите од производната програма на производителот Hygiene Service, кој понатаму 

склучува ексклузивни договори за дистрибуција за определени географски подрачја со 

горенаведените дистрибутери, кои дистрибутери потоа ги продаваат производите на крајните 

купувачи. 

 

Оттука, Договорите за дистрибуција и продажба на стока, од производната програма на 

производителот Hygiene Service кој Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, како налогодавач – продавач ги 

склучил со Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје и горенаведените претпријатија како купувачи – 

дистрибутери е вертикален договор согласно член 5 став (1) алинеа 14 од Законот за заштита на 

конкуренцијата. 

 

Согласно член 7 став (1) точка 5) од Законот за заштита на конкуренцијата,: „забранети се сите 

договори склучени меѓу претпријатија, одлуки на здруженија на претпријатија и усогласено 

однесување чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата, а особено оние кои го 

условуваат склучувањето на договорите со прифаќање од другите договорни страни 

дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи не се во 

врска со предметот на договорот. 
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При примената на член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата, се прави разлика 

помеѓу договори кои за своја цел имаат ограничување на конкуренцијата и договори кај кои 

ограничување на конкуренцијата се јавува како последица од договорот.  

Оттука, договорите и поединечните договорни одредби се забранети со член 7 став (1) од 

Законот за заштита на конкуренцијата само ако имаат како своја цел или последица 

ограничување на конкуренцијата.  

Разликувањето помеѓу ограничувања како цел и ограничувања како последица е важно.  

 

Во моментот кога ќе се утврди дека еден договор има за своја цел ограничување на 

конкуренцијата, нема веќе потреба да се утврдуваат и конкретните ефекти (последици) на тој 

договор врз конкуренцијата. Со други зборови, при примената на член 7 став (1) од Законот за 

заштита на конкуренцијата, кога договорот има како своја цел ограничување на конкуренцијата, 

не е потребно да се докажува постоење и на анти-конкурентски ефекти (последици).  

 

Договори, одлуки и договорена практика кои како цел имаат ограничување на конкуренцијата 

се такви договори, одлуки и договорена практика кои по својата природа имаат потенцијал за 

ограничување на конкуренцијата. Ова се ограничувања кои имаат толку висок потенцијал за 

негативни ефекти врз конкуренцијата што при примената на член 7 став (1) од Законот за 

заштита на конкуренцијата, не е неопходно истовремено да се демонстрира и постоењето на 

негативни ефекти на пазарот. 

 

Неисцрпни насоки за тоа што претставува ограничување според целта може да се најдат во 

Уредбите за групно изземање донесени согласно Законот за заштита на конкуренцијата. 

Ограничувањата кои се на ’црната листа’ во Уредбите за групно изземање, односно се 

идентификуваат како тешки ограничувања, претставуваат ограничувања според цел. 

Дополнително, член 3 став (1) од Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални 

договори („Службен Весник на Република Македонија“  бр. 42/12) е јасно уредено дека 

Вертикалните договори се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот 

за заштита на конкуренцијата доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а 

согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од истиот Закон. Исто така, согласно член 5 

став (1) точка а) од истата Уредба, групното изземање од член 3 од Уредбата за групно 

изземање на одредени видови вертикални договори нема да се применува за вертикални 

договори кои, директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под 

контрола на договорните страни, имаат за цел ограничувањето на способноста на купувачот да 

одреди своја продажна цена, без влијание на можноста снабдувачот да наметне максимална 

продажна цена или да препорача продажна цена, под услов истата да не доведува до 

настанување на фиксна или минимална продажна цена како резултат на притисок или 

стимулации понудени од страна на било која од договорните страни. 

Дополнително, на 28.12.2015 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата има донесено  

Насоки за вертикални ограничувања (достапни на веб страната на КЗК: www.kzk.gov.mk). Во 

наведените Насоки во дел III тока 3 поблиску се објаснети ограничувањата кои не смеат да ги 

содржат вертикалните договори (строги ограничувања) согласно Уредбата, при што во пасусот 

45 од истите е наведено дека „строгото ограничување утврдено во член 5 став (1) точка а) од 

Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални договори се однесува на 

одржување на препродажни цени (ОПЦ), односно на договори или усогласено однесување кои 

имаат директна или индиректна цел воспоставување на фиксна или минимална препродажна 

цена или фиксно или минимално ниво на цените што треба да се почитува од страна на 
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купувачот. Во случај на договорни одредби или на усогласено однесување кои директно ја 

утврдуваат препродажната цена, ограничувањето е јасно дефинирано“.  

Во Договорите за дистрибуција и продажба на стока, од производната програма на 

производителот Hygiene Service кој Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, како налогодавач – продавач ги 

склучил со Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје и горенаведените претпријатија како купувачи – 

дистрибутери во членот 2 став 4 е предвидено дека: 

4) Во натамошната продажба на мало, која ќе се врши на трети лица, втората договорна 

страна ќе ја продава стоката по цени кои ќе бидат определени со посебен ценовник, кој ќе 

биде составен дел на овој договор и нема овластување да ја покачува или снижува цената по 

свое наоѓање. 

Исто така, во горенаведените договори во членот 1 е наведено дека првата договорна страна се 

обрзува на втората договорна страна да му продава стока од производната програма на Hygiene 

Service а втората договорна страна се обврзува на определена територија во договорот за своја 

сметка да врши продажба и дистрибуција на стоките предмет на договорот и да склучува 

договори со трети лица од свое име и за своја сметка, а според услови, цени и начин на работа 

определен од продавачот. 

 

Оттука, Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, xxx7, xxx и xxx ги купуваат производите од производната 

програма на производителот Hygiene Servise од Дикис - ИД ДООЕЛ Битола и потоа тие 

производи ги продаваат на малопродажните објекти, во свое име и за своја сметка, а според 

услови, цени и начин на работа определен од продавачот Дикис-ИД ДООЕЛ Битола.  

 

Со одредбата од членот 2 став 4 во договорите за дистрибуција и продажба на стоки од 

производната програма на производителот Hygiene Service, Дикис-ИД ДООЕЛ Битола им 

наметнува прифаќање на обврска од страна на купувачите - дистрибутери во натамошната 

продажба на стоките на трети лица, истите да ги продаваат по цени кои ќе бидат определени со 

посебен ценовник од страна на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола без можност купувачот -

дистрибутерот да ја покачува или снижува цената, што претставува ограничувањето на 

способноста на купувачот да одреди своја продажна цена и е ограничување кое не смее да го 

содржи вертикалниот договор. 

КОП ги ценеше наводите на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола изнесени во својот допис дека согласно 

трговскиот договор за соработка со ACTUS S.A Thessaloniki  Грција, како производител и 

трговец на хигиенски производи и генерален носител на брендот Hygiene Service Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола со член 3 од наведениот договор Дикис-ИД ДООЕЛ Битола е обрзан да ја 

продава стоката на претпоставениот ACTUS S.A, во согласност со важечкиот ценовник на 

претпоставениот и не може да се променат без писмена согласност на претпоставениот. 

Постапувањето спротивно на оваа одредба, претставува основ за еднострано раскинување на 

договорот од страна на ACTUS S.A.  Во оваа смисла, Дикис-ИД ДООЕЛ Битола е должен да се 

придржува кон овие одредби од договорот со претпоставениот и истите овие одредби да ги 

примени на дистрибутерите на брендот Hygiene Service. 

Понатаму, Дикис-ИД ДООЕЛ Битола наведува дека договорите за дистрибуција и продажба на 

стоки од производната програма на производителот Hygiene Service се класични договори за 

налог. Односно договори за трговско застапување, со кое првата договорна страна Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола ја овластува втората договорна страна за негово име и сметка да ја застапува на 

определена територија на Република Македонија и при тоа да врши дистрибуција и продажба 
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на стоки производство на Hygiene Service како бренд, за кои првата догорна страна е овластена 

за застапување, продажба и дистрибуција на теритиријата на Република Македонија. Видно од 

одредбите на договорот, иако истиот е насловен како договор за дистрибуција и продажба, 

според одредбите тој претставува Договор за налог согласно Законот за обигационите односи, 

од каде произлегува дека налогодавачот е оној кој ги дава напатствијата за начинот на 

извршување на налогот за продажба, односно, дава конкретни напатствија според кој 

налогопримачот е должен да се придржува имајќи ја предвид својата договорна обврска како 

налогопримач. 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола исто така наведува дека првата договорна страна има право да 

довери трговско застапување на втората договорна страна и притоа да даде напатствија за 

начинот на дистибуција, застапување, односно претставување на стоките од производната 

програма на првата договорна страна, како и да препорача цена по која тие производи ќе се 

продаваат на територијата на која застапник е втората договорна страна. 

Наспроти тврдењата на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола дека станува збор за договор за налог во кој е 

препорачана цената, неспорно а видно од самите договори кои ги има склучено Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола со дистрибутерите меѓу кои е и Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје е дека станува 

збор за договориза дистрибуција и продажба на стоки во кој е наведено во членот 1 дека првата 

договорна страна се обрзува на втората договорна страна да му продава стока од производната 

програма на Hygiene Service а втората договорна страна се обврзува на определена територија 

во договорот за своја сметка да врши продажба и дистрибуција на стоките предмет на 

договорот и да склучува договори со трети лица од свое име и за своја сметка, а според услови, 

цени и начин на работа определен од продавачот. Во оваа насока е и членот 2 ставот (3) од 

договорот каде се наведува дека првата нарачка од страна на купувачот треба да биде во износ 

од околу ЕУР xxx8  без вкалкулиран ДДВ (18%), што ќе биде детално опишано во про-фактура, 

која продавачот има за обрска да ја ипораќа на кај купувачот. 

Исто така, Дикис-ИД ДООЕЛ Битола наведува дека со таквата одредба не може да се доведе до 

повреда на одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, имајќи предвид дека станува 

збор за дистрибуција на само еден бренд - Hygiene Service и дека на пазарот во исто време се 

дистрибуираат и низа други производи од други брендови кои се застапувани од други правни 

лица. Фирмата Дикис-ИД ДООЕЛ Битола постои неколку години и нејзиниот удел на пазарот е 

5 -10% што согласно член 8 од Законот за заштита на конкуренцијата претставува зделка од 

мала вредност односно мало значење и како таква не подлежи на одредбите од член 7 од истиот 

Закон. Дополнително, наведува дека и врз основа на податоците за нето добивка на ниво на 

2015 година не може да стане збор за некаков голем удел на пазарот и дека пазарниот удел на 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола не е зголемен за повеќе од 2% во последните две години од каде 

произлегува дека станува збор за договор од мало значење.  

Поднесителот на барањето во својот одговор наведува дека производите кои се предмет на 

спорниот договор се од програмата на Hygiene Service од Грција и се наменети за одржување на 

хигиена во јавните простории, односно во простории каде што има поголема фрекфенција на 

луѓе. Производите се поделни во два дела. Првиот тип на производи се производи преку кои 

што се врши надополнување на диспанзерите на секој xxx9 недели или на ххх дена. Во тие 

производи спаѓаат санитарна течност за дезинфекција на WC школки и писоари, и пазарното 

учество на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола на овој пазар е 70-80%. Во овие производи спаѓа и спреј 

против инсекти во автоматски диспанзери и учество на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола според 

проценките доставени од  подносителот на барањето, на овој пазар е 90-100%. Исто така, тука 
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спаѓаат и осежувачи за простории и дисанзери (апарати) за истите каде според проценките 

доставени од поднесителот на барањето пазарното учество на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола е 0-

5%. Вториот тип на производи се производите кои се доставуваат до клиентот после нивната 

нарачка, во зависност од нивната потрошувачка, тука спаѓаат производи како тоалетна хартија, 

хартија за бришење на раце, сапун пена и други средства, каде пазарното учесто на Дикис-ИД 

ДООЕЛ Битола според проценките доставени од подносителот на барањето е 0-5%. Сите 

податоци за пазарното учество подносителот на барањето ги дава за периодот од кога станал 

дистибутер до 19.08.2016 година. 

КОП ги ценеше наводите што се однесува до тоа дека договорите за дистрибуција и продажба 

на стоки од производната програма на производителот Hygiene Service според тврдењето на 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола се договори од мало значење и притоа тоа се водеше од Уредбата за 

поблиските услови за договорите од мало значење („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.44/2012), каде во членот 4 став (2) точка а) е наведено дека:  

(2) Вертикалните договори од мало значење не смеат да содржат ограничувања  кои директно 

или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на учесниците во 

договорот, имаат за цел: 

а) ограничување на можноста на купувачот да утврди 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 било која договорна страна; 

Оттука, одредбата од договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната 

програма на производителот Hygiene Service содржана во член 2 став 4 каде е предвидено дека: 

4) Во натамошната продажба на мало, која ќе се врши на трети лица, втората договорна 

страна ќе ја продава стоката по цени кои ќе бидат определени со посебен ценовник, кој ќе 

биде составен дел на овој договор и нема овластување да ја покачува или снижува цената по 

свое наоѓање, 

претставува ограничување кое не смее да биде содржано во вертикалниот договор воопшто па и 

во вертикалните договори од мало значење, и е обврска која по својата природа или согласно со 

трговските обичаи не е во врска со предметот на договорот, поради што истата е забранета 

согласно член 7 став (1) точка 5) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Исто така, во наведените договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната 

програма на производителот Hygiene Service во член 2 став 5 е предвидено дека: 

5) Втората договорна страна не може без согласност на продавачот да врши дистрибуција и 

продажба на стоки од ист вид од друг произведувач, ниту пак да врши продажба и 

дистрибуција на стоки кои ги купува од продавачот, на територијата на Република 

Македонија, на која договор за продажба и дистрибуција има друг застапник. Во случај на 

непочитување на оваа одредба, дистрибутерот ќе биде должен на продавачот xxx10. 

Согласно член 2 став (1) точка г) Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални 

договори е наведено дека „обврска за неконкурирање“ е било која директна или индиректна 

обврска поради која купувачот нема да произведува, купува, продава или препродава стоки или 

услуги, кои им конкурираат на стоките или услугите предмет на договорот или било која 

директна или индиректна обврска на купувачот да купува повеќе од 80% од вкупните набавки 

на стоките или услугите предмет на договорот и нивните заменливи стоки или услуги на 
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релевантниот пазар од снабдувачот или од друго претпријатие одредено од страна на 

снабдувачот, пресметани врз основа на вредноста или каде што е стандардна пракса во 

индустријата, обемот на набавките во претходната календарска година. 

Согласно член 6 став (1) точка а) Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални 

договори  

(1) Групното изземање од член 3 од оваа Уредба  не се применува на  обврските содржани 

во вертикалните  договори и тоа: а) било која директна или индиректна обврска за 

неконкурирање која е временски неограничена, при што обврската за неконкурирање што е 

премолчно обновлива по период од пет години ќе се смета дека е склучена на неопределено 

време или било која директна или индиректна обврска за неконкурирање која надминува пет 

години, освен кога стоките или услугите предмет на договорот ги продава купувачот од 

деловни простории и земјиште во сопственост на снабдувачот или закупени од снабдувачот од 

трети лица кои не се поврзани со купувачот, доколку времетраењето на обврската за 

неконкурирање не го надминува периодот на користење на деловните простории и земјиштето  

од страна на купувачот. 

Во Насоките за вертикални ограничувања на Комисијата за заштита на конкуренцијата од 

28.12.2015 година, во дел III точка 5 поблиску се објаснети обврските кои не смеат да ги 

содржат вертикалните договори согласно Уредбата за групно изземање на одредени видови 

вертикални договори, при што во пасусот 62 и 63 од истите е наведено дека:  

62. Член 6 од Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални договори исклучува 

одредени обврски од опсегот на Уредбата, дури и ако прагот на пазарниот удел не е надминат.  

63. Првиот исклучок е предвиден во член 6 став (1) точка a) од Уредбата за групно изземање на 

одредени видови вертикални договори и се однесува на обврските за неконкурирање. 

Обврските за неконкурирање е обврска чиј резултат е дека купувачот купува од снабдувачот 

или од друго претпријатие определено од снабдувачот повеќе од 80% од вкупните купувања на 

купувачот на договорните стоки и услуги и нивните заменливи стоки или услуги во 

претходната календарска година (како што е дефинирано во член 2 (1) точка г) од Уредбата), со 

што се спречува купувачот да купува стоки или услуги кои им конкурираат на стоките или 

услугите предмет на договорот (конкурентски столи или услуги) или се ограничува големината 

на такви набавки на помалку од 20% од вкупните купувања. Кога во првата година по 

склучување на договорот, за годината што претходи на неговото склучување, не постојат 

никакви соодветни податоци за купувања направени од страна на купувачот, може да се 

користат најдобрите прогнози на купувачот за неговите вкупни годишни потреби. Таквите 

обврски за неконкурирање не се изземени со Уредбата кога нивното времетраење не е одредено 

или надминува пет години. Обврските за неконкурирање кои премолчно се обновливи по 

истекот на петгодишниот период, исто така не се изземени со Уредбата. Обично обврските за 

неконкурирање се изземени согласно Уредбата, кога нивното времетраење е ограничено на пет 

години или помалку и кога не постојат никакви пречки кои го попречуваат купувачот ефикасно 

да ја прекине обврската за неконкурирање на крајот на петгодишниот период. Ако, на пример, 

договорот предвидува обврска за неконкурирање за период од пет години и снабдувачот 

обезбеди заем на купувачот, плаќањето на овој заем не треба да го спречи купувачот ефикасно 

да ја прекине обврската за неконкурирање на крајот на петгодишниот период. На сличен начин, 

кога снабдувачот го снабдува купувачот со опрема која не е специфична за нивниот однос, 

купувачот треба да има можност да ја добие опремата по пазарната вредност на средствата 

откако ќе истече рокот на обврската за неконкурирање.  
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Во членот 9 од договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната програма на 

производителот Hygiene Service е наведено дека овој договор се склучува на неопределено 

време. 

Оттука, одредбата од договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната 

програма на производителот Hygiene Service содржана во член 2 став 5: 

5) Втората договорна страна не може без согласност на продавачот да врши дистрибуција и 

продажба на стоки од ист вид од друг произведувач,.......... 

претставува обврска која не смее да биде содржанa во вертикалниот договор, и е обврска која 

по својата природа или согласно со трговските обичаи не е во врска со предметот на договорот, 

поради што истата е забранета согласно член 7 став (1) точка 5) од Законот за заштита на 

конкуренцијата. 

Исто така, во наведените договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната 

програма на производителот Hygiene Service во член 2 став 5 е предвидено дека: 

5) Втората договорна страна не може без согласност на продавачот да врши дистрибуција и 

продажба на стоки од ист вид од друг произведувач, ниту пак да врши продажба и 

дистрибуција на стоки кои ги купува од продавачот, на територијата на Република 

Македонија, на која договор за продажба и дистрибуција има друг застапник. Во случај на 

непочитување на оваа одредба, дистрибутерот xxx11. 

Согласно член 5 став (1) точка б) од Уредбата за групно изземање на одредени видови 

вертикални договори е наведено дека: 

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба нема да се применува за вертикални договори 

кои, директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на 

договорните страни, имаат за цел: 

б) ограничување на подрачјето на кое, или на клиентите на кои, купувачот може да ги продава 

стоките или услугите предмет на договорот, освен: 

 ограничување на активни продажби на ексклузивно подрачје или на ексклузивна група 

на клиенти, резервирани за снабдувачот или доделени од страна на снабдувачот на друг 

купувач, каде што таквото ограничување не ги ограничува продажбите од страна на 

клиентите на купувачот; 

Во Насоките за вертикални ограничувања на Комисијата за заштита на конкуренцијата од 

28.12.2015 година, во дел III точка 3 поблиску се објаснети ограничувањата (строги 

ограничувања) кои не смеат да ги содржат вертикалните договори согласно Уредбата за групно 

изземање на одредени видови вертикални договори, при што во пасусот 30 и 31 од истите е 

наведено дека:  

30. Строгото ограничување утврдено во член 5 став (1) точка б) од Уредбата за групно изземање 

на одредени видови вертикални договори се однесува на договорите и усогласено однесување 

кои имаат за директна или индиректна цел ограничување на продажбата од купувачот кој е 

страна во договорот или од неговите корисници, доколку овие ограничувања се поврзани или со 

територијата или со корисниците на кои купувачот или неговите корисници можат да ги 

продаваат договорните стоки или услуги. Ова строго ограничување е поврзано со поделбата на 

пазарот по територија или по група на корисници. Тоа може да е резултат на директни обврски, 

како што е на пример обврската да не се врши продажба на одредени корисници или на 
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корисници во одредени територии или обврска да се насочуваат налозите направени од овие 

корисници кон други дистрибутери. Тоа исто така може да е резултат и на индиректни мерки 

наменети да го убедат дистрибутерот да не врши продажба на такви корисници, како на пример 

откажување или намалување на бонусите или попустите, прекинување на набавката, 

намалување на набавената количина или ограничување на набавената количина во однос на 

побарувачката во рамките на определената територија или на група на корисници, закани за 

прекин на договорот, барање на повисока цена за производи за извоз, ограничување на 

сразмерот на продажбата што може да се извезува или обврски за пренос на добивката. Овие 

практики е поверојатно да се сметаат за ограничување на продажбата на купувачот кога се 

користат во комбинација со спроведувањето, од страна на снабдувачот, на систем за следење со 

цел да се провери фактичката намена на снабдената стока, како употребата на различни етикети 

или сериски броеви. Сепак, како строги обврски не се сметаат обврските на препродавачот кои 

се поврзани со изложување на заштитното име на снабдувачот.  

 

30. Постојат четири други исклучоци од строгото ограничување во член 5 став (1) точка б) од 

Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални договори. Првиот исклучок е 

наведен во член 5 став (1) точка б) алинеа 1 од Уредбата за групно изземање на одредени 

видови вертикални договори со кој му се овозможува на снабдувачот да ја ограничи активната 

продажба од купувачот кој е страна во договорот на одредена територија или група на 

корисници која е резервирана за друг купувач или која снабдувачот ја задржал за себе. 

Одредена територија или група на корисници е резервирана кога снабдувачот се согласува да 

ги продаде своите производи само на еден дистрибутер за дистрибуција на одредена територија 

или на одредена групана корисници и ексклузивниот дистрибутер е заштитен од активна 

продажба на својата територија или на неговата група на корисници од сите други купувачи на 

снабдувачот на територијата на Република Македонија, без оглед на продажбата на 

снабдувачот. Снабдувачот има право да ја комбинира распределбата на ексклузивна територија 

и ексклузивна група на корисници, на пример преку назначување на ексклузивен дистрибутер 

за одредена група на корисници на дадена територија. Оваа заштита на резервирани територии 

или групи на корисници сепак треба да дозволува пасивна продажба на овие територии или 

групи на корисници. За примена на член 5 став (1) точка б) од Уредбата за групно изземање на 

одредени видови вертикални договори, Комисијата ја толкува „активната“ и „пасивната“ 

продажба како што следува: 

— „Активна продажба“ е продажба остварена со активно пристапување на индивидуални 

потрошувачи преку праќање пошта, е-маил или директни посети или со активно пристапување 

на ексклузивна група на потрошувачи или на потрошувачи на определено подрачје преку 

рекламирање во медиуми, на интернет или други промоции конкретно насочени кон одредената 

група на потрошувачи или потрошувачите на определеното подрачје. Рекламирањето или 

промоцијата која е привлечна само за купувачот, ако (исто така) цели кон одредена група на 

корисници или корисници на конкретна територија, се смета за активна продажба на таа група 

на корисници или корисници на таа територија. 

— „Пасивна продажба“се доброволни барања од индивидуалнипотрошувачи вклучувајќи и 

испорака на стоки или услуги, а особено општо рекламирање или промоција, која ги опфаќа 

потрошувачите од екслузивни подрачја или групи на потрошувачи доделени на други 

дистрибутери, но кое претставува разумен начин на опфаќање на потрошувачите надвор од 

тие територии или групи на потрошувачи. Општите реклами или промоции се сметаат за 

разумен начин за достигнување до такви корисници ако тој би бил привлечен за купувачот да 

преземе инвестиции во такви активности, дури и ако тие не би стигнале до корисниците во 

(ексклузивни) територии на други дистрибутери или до групи на корисници. 
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Исто така, во Уредбата за поблиските услови за договорите од мало значење во членот 4 став 

(2) точка б) е наведено дека  

(2) Вертикалните договори од мало значење не смеат да содржат ограничувања  кои директно 

или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на учесниците во 

договорот, имаат за цел: 

б) ограничување на територијата на која или ограничување на потрошувачите на кои купувачот 

може да ги продава стоките или услугите предмет на договорот, освен следните ограничувања: 

- ограничување на активни продажби на ексклузивна територија или на ексклузивна група на 

потрошувачи резервирана за добавувачот или доделена од страна на добавувачот на друг 

купувач, под услов таквото ограничување да не ги ограничува продажбите од страна на 

потрошувачи на купувачот; 

Оттука, доколку не се исполнети исклучоците наведени во: 

- членот 5 став (1) точка б) алинеа 1 од Уредбата за групно изземање на одредени видови 

вертикални договори,  

- пасусот 30 и 31 од дел III точка 3 од Насоките за вертикални ограничувања на Комисијата за 

заштита на конкуренцијата од 28.12.2015 година и  

- членот 4 став (2) точка б) алинеа 1 од Уредбата за поблиските услови за договорите од мало 

значење,  

одредбата од договорите за дистрибуција и продажба на стоки од производната програма на 

производителот Hygiene Service содржана во член 2 став 5 каде е предвидено дека: 

5) Втората договорна страна не може без согласност на продавачот ......... да врши продажба 

и дистрибуција на стоки кои ги купува од продавачот, на територијата на Република 

Македонија, на која договор за продажба и дистрибуција има друг застапник. ..... 

претставува ограничување кое не смее да биде содржано во вертикалниот договор воопшто, па 

ни во вертикалниот договор од мало значење и е обврска која по својата природа или согласно 

со трговските обичаи не е во врска со предметот на договорот, поради што истата е забранета 

согласно член 7 став (1) точка 5) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Врз основа на сето горе наведено, КОП утврди дека Дикис-ИД ДООЕЛ Битола како увозник 

односно единствен застапник на производите од производната програма на производителот 

Hygiene Service,  во периодот од 02.05.2012 година до 01.01.2017 година, склучувањето на 

договорите за дистрибуција и продажба на стоки и тоа со : 

 

- xxx12, во периодот од 02.05.2012 година како ден кога е склучен Договор за дистрибуција и 

продажба на стока бр. 01/2012 до 01.01.2017 година како ден кога е Анекс на Договорот за 

дистрибуција и продажба на стоки, со кој анекс се избришани спорните одредби 

 

- Ин Јур Хендс ДООЕЛ Скопје, во периодот од 17.05.2012 година како ден кога е склучил 

Договор за дистрибуција и продажба на стока, бр. 003/2012 до 19.08.2016 година како ден кога 

еднострано е раскинат наведениот договор од страна на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола 

 

                       
12 Податоците претставуваат деловна тајна 
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- xxx во периодот од 17.05.2012 година како ден кога е склучен Договор за дистрибуција и 

продажба на стока бр.004/2012 до 31.08.2012 година како ден кога обострано е раскинат 

наведениот договор 

 

- xxx во периодот од 01.06.2012 година како ден кога е склучен Договор за дистрибуција и 

продажба на стока бр.006/2012 до 29.08.2014 година како ден кога обострано е раскинат 

наведениот договор 

 

како овластени дистрибутери за производите на стоки од производната програма на 

производителот Hygiene Service, на територијата на Република Македонија, го условувал со 

прифаќање дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи 

не се во врска со предметот на договорот, на начин што во договорите за дистрибуција и 

продажба на стоки наметнувал забранети одредби и тоа:   

 

- член 2 став 4 каде е предвидено дека во натамошната продажба на мало, која ќе се врши на 

трети лица, втората договорна страна ќе ја продава стоката по цени кои ќе бидат 

определени со посебен ценовник, кој ќе биде составен дел на овој договор и нема овластување 

да ја покачува или снижува цената по свое наоѓање и  

 

- член 2 став 5 каде е предвидено дека втората договорна страна не може без согласност на 

продавачот да врши дистрибуција и продажба на стоки од ист вид од друг произведувач, 

............,  

 

што претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) а во врска со член 7 став (1) точка 

5) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Прекршочна санкција 

Согласно 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата за 

одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со 

решение ќе му изрече глоба во износ до 10%  од вредноста на вкупниот годишен приход 

остварен во последната деловна година,  изразена во апсолутен и номинален износ за која 

претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка ако склучи 

забранет договор или на друг начин учествува во договор, одлука или усогласено однесување 

со кое се нарушува конкуренцијата во смисла на член 7 од Законот. 

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот за заштита на 

конкуренцијата, КОП ќе ги земе во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на 

прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од 

прекршокот. КОП при  одмерување на глобата, најпрво определува основен износ на глобата, а 

потоа истиот го прилагодува, земајќи ги во предвид олеснителните или отежнителните 

околности. Дополнително согласно член 64 став (7) од Законот, КОП може да го зголеми 

износот на глобата заради постигнување на одвратувачки ефект. 

 

Согласно член 64 од Законот, КОП при утврдувањето на висината на глобата, тргнува од 

вкупните приходи  од продажба на производите опфатени со горенаведените договори во 2016 

година, како приход на сторителот на прекршокот оставерен од дејноста која се врши на 

релевантниот пазар на кој е сторен прекршокот  во последната целосна деловна гоина во која 

сторителот на прекршокот учествувал во истиот. Вака добиениот износ се множи со бројот на 

години во кои траел прекршокот. 
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 Во 2016 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола врз основа на договорите за дистрибуција со Ин Јур 

Хендс ДООЕЛ Скопје и xxx13  остварил вкупен приход од xxx денари. 

Имајќи ги во предвид тежината, времтраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на 

конкуренцијата, КОП износот го утврди во висина од xxx14 %, од наведените приходи односно 

во висина од xxx денари. Прекршокот траел 5 години, па оттука утврдениот основен износ на 

глоба кој треба да му се изрече на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола изнесува xxx денари. 

Согласно член 64 став (5) од Законот, КОП како олеснителна околност го зема фактот дека 

прекршокот престанал веднаш по поведувањето на прекршочната постапка, заради што КОП ја 

намалува глобата која треба да се изрече на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола на износ  од  127.000,00 

денари.  

Со допис бр. 09-4/10 од 07.04.2017 година Дикис-ИД ДООЕЛ Битола до КОП достави 

произнесување по конечното известување во кое наведе дека определениот износ како глоба за 

сторен прекршок може да значи згаснување на фирмата Дикис-ИД ДООЕЛ Битола, xxx. КОП го 

разгледа ваквиот навод и истиот го прифати заради што ја намали горепресметаната глоба на 

износ од 86.100,00 денари. 

Имајќи во предвид дека, согласно член 59 став (1) точка 1) од Законот, повредите на одредбите 

од член 7 се квалификуваат како тешки повреди на одредбите на Законот за кои е предвидена 

глоба во износ до 10%  од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната 

деловна година,  изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или 

здружението на претпријатија има составена годишна сметка КОП утврди дека согласно 

доставениот Биланс на успех на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола за периодот 01.01.2016 до 31.12.2016 

година како последна деловнa година за која претпријатието има составена годишна сметка, 

Дикис-ИД ДООЕЛ Битола остварил вкупен годишен приход од xxx денари. 

Утврдената глоба од 86.100,00 денари претставува приближно ххх% од вредноста на вкупниот 

годишен приход на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола остварен во 2016 година, како последна 

деловнaта година за која Дикис-ИД ДООЕЛ Битола има составена годишна сметка. 

Врз основа на ваквата фактичка состојба, КОП утврди дека: 

Износот на глобата кој треба да се изрече на Дикис-ИД ДООЕЛ Битола за сторен 

прекршок на член 59 став 1) точка 1) од Законот изнесува 86.100,00 денари. 

 

Заради сето горе наведено се одлучи како во 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 приемот на ова решение. Тужбата го 

одлага извршувањето на решението. 

 

       Претседател 

 Чедомир Краљевски 

                       
13 Податоците претставуваат деловна тајна 
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