
                          Бр. 09-195/17 
 
 

Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и член 47, став (1) точка 4) 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 Toп Инвестмент 
Груп Б.В., со седиште на ул. Лаан Копес в Каттенбург бр.52, 2585 ГБ Гравенхаге, 
Холандија и одговорното лице С.Ј., заради сторен прекршок - недоставување на 
известување за концентрација кога се исполнети условите во смисла на членот 16 став 
(1) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 07.09.2007 
година, го донесе следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

1.  Се утврдува дека Toп Инвестмент Груп Б.В. сторил прекршок согласно член 
47 став (1) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата на начин што учествувал 
во концентрација за чие настанување, согласно член 16 став (1) од Законот, имал 
обврска да ја извести Комисијата за заштита на конкуренцијата. 

2. На правното лице Toп Инвестмент Груп Б.В. со седиште на ул. Лаан Копес в 
Каттенбург бр.52, 2585 ГБ Гравенхаге, Холандија, му се изрекува прекршочна санкција 
во вид на глоба во износ од 1.191,оо денари, што претставува XXX од вредноста на 
вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2005 година. 
 

3. Глобата од точка 2) 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 (во понатамошниот текст: Комисија)  врз 
основа на сопствени сознанија за извршена промена во сопственичката структура на 
Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје (во 
понатамошниот текст: Зегин ДОО) со Заклучок бр. 07-56/6 од 06.03.2007 година го 
задолжи Зегин ДОО да достави податоци заради утврдување на евентуално настаната 
обврска за учесниците во концентрацијата да ја известат Комисијата за истата, 
согласно член 16 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Врз основа на податоците прибавени како одговор кон овој заклучок, Комисијата 
утврди дека со извршените промени во сопственичката структура на Зегин ДОО за 
учесниците во концентрацијата настанала обврска за нејзино известување до 
Комисијата, од причина што: 

1) еден од учесниците во концентрацијата - Зегин ДОО, е регистриран во 
Република Македонија и 



 2) вкупниот годишен приход остварен со продажба на стоки и/или услуги во 
Република Македонија во 2005 година, како деловна година што претходи на годината 
во која настанала концентрацијата, на само еден од учесниците во концентрацијата-
Зегин ДОО, надминува 2.5 милиони евра во денарска противвредност. 
 
Поаѓајќи од овие првични сознанија, Комисијата со Заклучок бр.09-195/1 од 17.04.2007 
година поведе прекршочна постапка против учесниците во концентрацијата-Toп 
Инвестмент Груп Б.В., Алпха Група ДОО и Зегин ДОО, заради целосно утврдување на 
фактичката состојба во врска со обврската од член 16 став (1) од Законот за 
известување за концентрација која настанала согласно член 18 од Законот. 
 
Врз основа на податоците прибавени со Заклучокот бр. 09-195/1 од 17.04.2007 година, 
како и податоците доставени од страна на Зегин ДОО како одговор кон Барањето бр. 
09-195/8 од 07.06.2007 година на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 
изјаснување по наводите на Комисијата за заштита на конкуренцијата во врска со 
прекршочната работа поведена со Заклучокот бр. 09-195/1 од 17.04.2007 година, 
Комисијата утврди дека со извршените промени во сопственичката структура на Зегин 
ДОО настанува концентрација во смисла на член 18 став (1) точка 2) од Законот, за 
која учесниците во концентрацијата имале обврска да ја известат Комисијата. Ваквата 
констатација Комисијата ја утврди врз основа на следната фактичка состојба: 
 
Од денот на основањето на Зегин ДОО до 24.07.2006 година, основач и сопственик на 
100% од уделите на Зегин ДОО е Благој Механџиски. На 24.07.2006 година во 
Централниот Регистар на Република Македонија е извршена промена во 
сопственичката структура на Зегин ДОО на начин што Алпха Група ДОО (со седиште 
на ул. Дрвиње бр.36, Загреб, Хрватска) стекнува 30% од основната главнина на Зегин 
ДОО, додека Toп Инвестмент Груп Б.В. стекнува 20% од основната главнина. 
Преостанатите 50% од основната главнина остануваат во сопственост на Благој 
Механџиски. Меѓутоа, и покрај вакиот распоред на сопственичките права во Зегин 
ДОО, член 74 од Договорот за основање на трговското друштво Зегин ДОО (кој е 
правен основ за извршената промена во сопственоста на Зегин ДОО во Централниот 
Регистар на 24.07.2006 година), предвидува дека до 01.12.2006 година, Благој 
Механџиски има право да ги врши правата и обврските во Зегин ДОО во обем од 75%, 
додека Toп Инвестмент Груп Б.В. и Алпха Група ДОО, соодветно на нивното учество, 
вршат 25% од сопственичките права. Дополнително, на 19.09.2006 година е извршена 
нова промена во сопственоста на Зегин ДОО што доведува до зголемување на уделот 
на Toп Инвестмент Груп Б.В. од 20% на 27,76% и намалување на уделот на Алпха 
Група ДОО од 30% на 22,26%.  
 
Од друга страна, согласно член 27 од Договорот за основање на Зегин ДОО склучен на 
20.06.2006 година, а заверен на 14.07.2007 година, начинот на кој се донесуваат 
најзначајните одлуки во Зегин ДОО е уреден на начин што за прашања кои се од 
стратешко значење за работењето на Зегин ДОО, Собирот на содружници на Зегин 
ДОО одлучува со квалификувано мнозинство од 3/4. Истотака, за измена и 
дополнување на договорот на друштвото потребно е мнозинство од 3/4, додека за 
евентуална промена на Статутот на Зегин ДОО, содружниците треба да одлучат 
едногласно. 
 
Поаѓајќи од карактерот на одлуките за чие донесување е неопходно мнозинство од 3/4 
од гласовите на содружниците, Комисијата од доказите прибавени во текот на 



постапката утврди дека до 01.12.2006 година, кога Toп Инвестмент Груп Б.В и Алпха 
Група ДОО согласно член 74 од Договорот за основање не ги вршат гласачките права 
во Зегин ДОО сразмерно на своите сопственички права, не настанала концентрација во 
смисла на член 18 став (1) точка (2) од Законот од причина што Благој Механџиски има 
75% од гласачките права во Зегин ДОО.  
 
Меѓутоа, по 01.12.2006 година Toп Инвестмент Груп Б.В како резулат на својот удел 
од 27,76% во сопственичките и гласачките права на Зегин ДОО, стекнува контролно 
влијание врз работењето на Зегин ДОО бидејќи при одлучувањето за прашања кои се 
од стратешко значење за редовното работење на Зегин ДОО, и за кои е потребно  
мнозинство од 3/4 од вкупниот број на гласови, покрај Благој Механџиски согласност 
треба да даде и Toп Инвестмент Груп Б.В. На овој начин, Toп Инвестмент Груп Б.В. 
има решавачко влијание врз работењето на Зегин ДОО кое последователно доведува до 
промена во контролата на Зегин ДОО на долгорочни основи, што согласно член 18 став 
(1) и (2) се смета за концентрација во смисла на Законот за заштита на конкуренцијата.  
 
Имајќи го во предвид горе изнесеното, Комисијата смета дека распоредот на 
сопственоста и гласачките права во Зегин ДОО кој настанува по 01.12.2006 година 
претставуваат промена во контролата врз Зегин ДОО на долгорочни основи, односно 
доведуваат до настанување на концентрација согласно член 18 став (1) точка 2) од 
Законот. Оттука, Toп Инвестмент Груп Б.В и Зегин ДОО како учесници во 
концентрацијата и субјекти кои доведуваат до промена во контролата врз Зегин ДОО 
на долгорочни основи имаа обврска да ја известат Комисијата за настанатата 
концентрација, согласно член 16 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата. 
 
При утврдувањето на постоење на обврска за Toп Инвестмент Груп Б.В и Зегин ДОО 
за известување на концентрацијата, Комисијата не ги зеде во предвид наводите на Топ 
Инвестмент Груп Б.В., дека во конкретниот случај не станува збор за концентрација во 
смисла на член 18 од Законот бидејќи Toп Инвестмент Груп Б.В не се стекнал со 
мнозинско учество во трговското друштво Зегин ДОО. Ова од причина што согласно 
член 18 став (1) од Законот, концентрација настанува при промена во контролата на 
трговското друштво на долгорочни основи, додека согласно член 18 став (2) од Законот 
контролата се состои од права, договори или други средства кои одделно или во 
комбинација даваат можност за вршење решавачко влијание врз претпријатието. 
Оттука, настанувањето на концентрација согласно одредбите од Законот за заштита на 
концентрацијата не е обусловено со стекнување на мнозинско учество во 
претпријатието туку концентрацијата се смета дека настанала се додека постои 
промена во контролата на претпријатието која може да се јави во облик на гласачки и 
сопстенички права кои и покрај тоа што не претставуваат мнозинство, сепак 
овозможуваат вршење на решавачко влијание врз претпријатието. 
 
Членот 47 став (1) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата предвидува дека 
на правното лице кое нема да достави известување за концентрација, кога се исполнети 
условите во смисла на членот 16 став (1) од Законот, 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. Дополнително, вкупниот годишен приход на Toп Инвестмент Груп 
Б.В. за 2005 година како деловна година што и претходи на годината во која е сторен 
прекршокот од точка 1 од диспозитивот на ова решение, изнесува XXX 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 1, 2 и 3 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 
 
 


