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Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 

136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено 

од друштвата Хјундаи Мотор Компани (Hyundai Motor Company) со регистрирано седиште на 

12, Хеолеунд-ро, Сеочо-гу, Сеул, Кореа, 06797, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт 

(Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)  со регистрирано седиште на Петулринг 130, 

80788, Минхен, Германија, Даимлер АГ (Daimler AG) со регистрирано седиште на 

Мерцедесштрасе 120, 70372 Штутгарт, Германија, Форд Мотор Компани (Ford Motor Company) 

со седиште на Вoрлд Хеадквотерс, Уан Американ Роуд, Дирборн, МИ, САД, 48126 и Др. Инг. 

х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со регистрирано 

седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија преку адвокат Љупка Новеска Андонова 

од Скопје, на седницата одржана на ден 07.11.2019 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Хјундаи Мотор Компани (Hyundai Motor Company) 

со регистрирано седиште на 12, Хеолеунд-ро, Сеочо-гу, Сеул, Кореа, 06797, директно или 

преку зависно друштво, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија, 

Даимлер АГ (Daimler AG) со регистрирано седиште на Мерцедесштрасе 120, 70372 Штутгарт, 

Германија, Форд Мотор Компани (Ford Motor Company) со седиште на Вoрлд Хеадквотерс, 

Уан Американ Роуд, Дирборн, МИ, САД, 48126 и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. 

Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)  со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, 

Штутгарт, Германија, или нивни поврзани друштва стекнуваат заедничка контрола над 

Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ КГ (Ionity Holding GmbH & Co. KG), со регистрирано 

седиште на Мозахер Штрасе 84, Д-80809 Минхен, Германија, иако потпаѓа под одредбите од 

Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, 

ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов 

суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција 

на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во 

смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна 

такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 

30.000,оо ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 

92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна 

Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

 

3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 



Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот 

текст: Законот), на ден 15.10.2019 година, а дополнето на ден 16.10.2019 година, до Комисијата 

за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), е доставено известување 

за концентрација од Хјундаи Мотор Компани (Hyundai Motor Company)  со регистрирано 

седиште на 12, Хеолеунд-ро, Сеочо-гу, Сеул, Кореа, 06797, Бајрше Моторен Верке 

Акцингезелшафт (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) со регистрирано седиште на 

Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија, Даимлер АГ (Daimler AG) со регистрирано седиште 

на Мерцедесштрасе 120, 70372 Штутгарт, Германија, Форд Мотор Компани (Ford Motor 

Company) со седиште на Вoрлд Хеадквотерс, Уан Американ Роуд, Дирборн, МИ, САД, 48126 и 

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) со 

регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија, согласно која Хјундаи 

Мотор Компани, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт, Даимлер АГ, Форд Мотор Компани 

и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт, или нивни поврзани друштва ќе стекнат заедничка 

контрола над Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ КГ (Ionity Holding GmbH & Co. KG), со 

регистрирано седиште на Мозахер Штрасе 84, Д-80809 Минхен, Германија, во смисла на член 

12, став 1), точка (2) од Законот. XXX
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 подносителите ќе вршат заедничка контрола над 

друштвото за заедничко вложување Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ КГ. 

 

Предметната трансакција претставува концентрација во смисла на член 12 став (1) точка 2) од 

Законот. 

 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа 

на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и 

дополнувањето го утврди следното:  

 

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

 

- Хјундаи Мотор Компани и неговите зависни друштва произведуваат и дистрибуираат 

моторни возила и делови, управуваат со финансирање на возила и процесирање на кредитни 

картички, а произведуваат и возови. XXX
2
 

Хјундаи Мотор Компани нема регистрирани зависни друштва во Република Северна 

Македонија, XXX
3
 

- Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт е друштво основано во согласност со германското 

право, со регистрирано седиште во Минхен, Германија. Првенствено производител на 

автомобили и мотоцикли на светско ниво. Групацијата е сочинета од три брендови: BMW, 

Rolls Royce и MINI. Покрај развој, производство и маркетинг на овие возила, BMW и неговите 

поврзани лица исто така обезбедуваат финансиски услуги за клиенти од приватниот и 

деловниот сектор.  

Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт нема регистрирани зависни друштва во Република 

Северна Македонија, XXX
4
 

- Даимлер АГ со своите дивизии Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, 

Daimler Buses и Daimler Financial Services, е друштво со чии акции се тргува јавно, прописно 

основано во согласност со германското право, со регистрирано седиште во Штутгарт, 

                       
1 Податоците претставуваат деловна тајна 
2  
3  
4  



Германија. Daimler е активен на глобално ниво со развој, производство и дистрибуција на 

автомобилски производи, главно патнички автомобили, камиони, комбиња и автобуси. 

Дивизијата Mercedes-Benz Cars продава патнички автомобили под брендовите Mercedes-Benz и 

„smart“. Daimler Financial Services ја подржува продажбата на возила на светско ниво. Неговото 

портфолио на производи и услуги се состои од прилагодени пакети за финансирање и лизинг 

за дилери и клиенти, како и финансиски услуги како на пример осигурително брокерски 

работи, производи за инвестирање, кредитни картички и целосно управување со возен парк и 

лизинг услуги.  

Даимлер АГ нема регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија, XXX
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- Форд Мотор Компани продава на светско ниво широка палета на автомобили под брендот 

Ford и дополнителна палета од луксузни автомобили под брендот Lincoln во Соединетите 

Американски Држави. Основните деловни активности на Ford вклучуваат дизајнирање, 

производство, дистрибуирање, сервисирање и финансирање на целосна линија на патнички 

автомобили (вклучувајќи електрични возила на батерии и хибриди) и комерцијални возила. 

Ford обезбедува финансиски услуги преку своето зависно друштво Ford Credit. Истовремено, 

Ford е во потрага по нови можности, директно или преку неговите зависни друштва, кои 

произлегуваат во однос на нови услуги за мобилност како што е поврзување (connectivity) - 

SYNC, AppLink, мобилност - GoPark, GoDrive, Dynamic Shuttle и автономни возила (полу и 

целосно автономни возила). 

Форд Мотор Компани АГ нема регистрирани зависни друштва XXX
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Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт е германски производител на автомобили 

специјализиран во дизајнирање, производство и дистрибуција на спортски автомобили со 

високи перформанси, СУВ возила (SUV) и седани. Седиштето на Porsche е лоцирано во 

Штутгарт, Германија. Porsche е дел од Фолксваген Груп (Volkswagen Group) и е во целосна 

сопственост и индиректно контролирано зависно друштво на Фолксваген Акцингезелшафт 

(Volkswagen Aktiengesellschaft), владејачкото друштво на Фолксваген Груп. Фолксваген Груп е 

активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички 

автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, камп-возила, шасии за автобуси и 

дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите 

наведени категории на возила. Фолксваген Груп исто така е ангажирана со дистрибуција на 

возила. Фолксваген Груп е исто така активна во обезбедувањето на финансиски и 

осигурителни услуги поврзани со дистрибуцијата и финансирањето на нејзините автомобили и 

комерцијални возила, како и во развој и маркетинг на услуги за мобилност. 

Фолксваген Груп ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна 

Македонија: 

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. 

Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, со регистрирана дејност-финансиски лизинг; 

2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР 

АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, со 

регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни 

посредници; 

3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, 

со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, со регистрирана дејност-

трговија со останати моторни возила и 

                       
5  
6  



4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано 

седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, со регистрирана дејност-трговија со 

автомобили и моторни возила од лесна категорија. 

XXX
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Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ има за цел да воспостави, управува и одржува јавно 

достапна, високонапонска инфраструктура за полнење (High-Power Charging Infrastructure) на 

електрични возила на батерии по должината на автопати и патишта за камиони во Европа. 

Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ делува како оператор на местата за полнење. XXX
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XXX
9
 

Во моментов, Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ управува со приближно 140 HPC станици низ 

14 европски држави, со дополнителни 50 во изградба. 

XXX
10

 

 

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот 

и точка 6 а) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите 

Комисијата за заштита на конуренцијата  вообичаено ќе утврди дека истите се во 

согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, 

иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за 

последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот 

суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

 

 

 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

          Д-р Владимир Наумовски               
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