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          Бр.07-36/3 

 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на  

конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија„ бр.04/05 и 70/06) и 

член 205 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република 

Македонија„ бр.38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено 

од претпријатието ГОФИ – Група за финансирање и инвестиции СА преку 

полномошник Кристијан Поленак, адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на 

конкуренцијата на седница одржана на ден 13.02.2009 година,  го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата ГОФИ – 

Група за финансирање и инвестиции СА (GOFI – Group of Finance and Investment 

SA), акционерско друштво со седиште на СН-6815 Мелиде, Виа Покобели14, 

Швајцрија (CH-6815 Melide, Via Pocobelli14, Switzerland) и Акционерско друштво 

за осигурување ЕУРОЛИНК АД Скопје со седиште на Ул. Васил Главинов бр.12 

ТЦЦ Плаза, Скопје, Република Македонија, по основ на купопродажба на акции, 

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. 

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 28-а 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 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република 

Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 

програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена 

уплата на административните такси. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) на ден 20.01.2009 година, претпријатието ГОФИ – Група за 

финансирање и инвестиции СА (во понатамошниот текст ГОФИ) преку 

полномошникот Кристијан Поленак, адвокат од Скопје, а согласно одредбите од 

член 16 став 1 точка 2 и член 16 став 3 точка 2 од Законот за заштита на 

конкуренцијата, поднесе известување за концентрација помеѓу претпријатијата 

ГОФИ – Група за финансирање и инвестиции СА и Акционерско друштво за 

осигурување ЕУРОЛИНК АД Скопје (во понатамошниот текст ЕУРОЛИНК). 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето 

и оцена на концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба: 
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1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на 

работење: 

 

а) ГОФИ – Група за финансирање и инвестиции СА (GOFI – Group of 

Finance and Investment SA), акционерско друштво со седиште на СН-6815 Мелиде, 

Виа Покобели14, Швајцрија(CH-6815 Melide, Via Pocobelli14, Switzerland)  и 

предмет на работење: финансиско учество во други компании, трговија со 

подвижни добра, вршење активности на увоз и извоз, купување и продажба на 

подвижни добра во странство, индустриски инвестиции и 

 б) Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК АД Скопје со 

седиште на Ул. Васил Главинов бр.12 ТЦЦ Плаза, Скопје, Република Македонија,и 

предмет на работење: неживотно осигурување. 

 

      

 

2. Правна форма на концентрацијата 

 

Концентрацијата помеѓу ГОФИ и ЕУРОЛИНК со која ГОФИ стекнува 

контрола врз ЕУРОЛИНК во смисла на член 18 став 1 точка 2 од Законот за 

заштита на конкуренцијата е извршена по пат на купопродажба на акции од 

акционерите како продавачи на акции во ЕУРОЛИНК при што учеството на ГОФИ 

во ЕУРОЛИНК ќе се зголеми од сегашните ХХХ
1
 на 100% од основната главнина.  

 

3. Правна основа на концентрацијата 

 

- Договор за купопродажба на акции склучен на 11.11.2008 год. помеѓу 

CENTRO SERVICE SAMMARINESE S.R.L, како продавач и ГОФИ како купувач 

- Договор за купопродажба на акции склучен на 11.11.2008 год. помеѓу KTC 

FIDUCIARIA - SA, како продавач и ГОФИ како купувач 

- Договор за купопродажба на акции склучен на 11.11.2008 год. помеѓу 

POMAGI - SA, како продавач и ГОФИ како купувач 

 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 

 

Вкупниот годишен приход на ГОФИ остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар во 2007 година изнесува ХХХ ЦХФ, односно ХХХ 

денари (среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 31.12.2007 

100ЦХФ= 3.685,9552) или ХХХ евра(среден курс на Народна банка на Република 

Македонија на ден 31.12.2007 1евро= 61,2016) .  

Вкупниот годишен приход на ЕУРОЛИНК остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на пазарот во Република Македонија во 2007 година изнесува ХХХ 

денари односно ХХХ евра (среден курс на Народна банка на Република 

Македонија на 31.12.2007 год. 1 евро= 61.2016 денари). 

 

Оттука, за концентрацијата помеѓу ГОФИ и ЕУРОЛИНК постои обврска за 

известување до Комисијата, согласно одредбите од член 16 став 1 точка 1 и 2 од 

Законот.  

 

                                                           
1
 Податоците претставуваат службена тајна 
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5. Структура на имателите на акции во претпријатието над кое се 

стекнува контрола односно решавачко влијание, пред и после спроведената 

концентрација (изразена во проценти) 

 

5.1 Структура на имателите на акции во ЕУРОЛИНК пред спроведената 

концентрација изразена во проценти: 

 

Ред.бр Акционери Број на 

акции 

Учество 

во% 

1 CENTRO SERVICE SAMMARINESE S.R.L ХХХ ХХХ 

2 KTC FIDUCIARIA - SA ХХХ ХХХ 

3 POMAGI - SA ХХХ ХХХ 

4 ГОФИ ХХХ ХХХ 

 Вкупно ХХХ 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Структура на имателите на акции во ЕУРОЛИНК по спроведената 

концентрација, изразена во проценти : 

 

Ред.бр Акционери Број на 

акции 

Учество 

во% 

1 ГОФИ ХХХ 100 

 

 

6. Регулираност и структура на пазарот 

 

Условите под кои можат да се вршат работи на осигурување на живот и 

неживотно осигурување и реосигурување, основање, работење, надзор и престанок 

со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување се уредени со 

Закон за осигурување („Службен весник на Република Македонија “ бр.35/01 и 

4/02) и Закон за супервизија на осигурувањето(„Службен весник на Република 

Македонија“  бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 79/07, 18/08 и 88/08). 

Во Република Македонија регистрирани се 12 осигурителни друштва од кои 

9 се регистрирани за вршење на работи само за неживотно осигурување, 1 

осигурително друштво е освен за неживотно осигурување е регистрирано и за 

работи на реосигурување, 2 осигурителни друштва се регистрирани за вршење на 

работи само за осигурување на живот. 
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7. Релевантни пазари 

 

7.1. Релевантен пазар на производ 

 

Со оглед на фактот што ЕУРОЛИНК е друштво за осигурување кое врши 

работи на неживотно осигурување на македонскиот пазар, релевантен пазар на 

производ на кој настанува предметната концентрација е токму пазарот на 

неживотно осигурување. 

 

7.2. Релевантен географски пазар е територијата на Република 

Македонија. 

 

8. Пазарни удели на релевантниот пазар пред и по спроведување на 

концентацијата.  
Според податоците обезбедени од подносителот на известувањето, на 

пазарот за неживотно осигурување во Република Македонија, како релевантен 

пазар на производ и географски пазар, ЕУРОЛИНК има удел од 5-10%. По 

концентрацијата пазарниот удел останува ист со оглед на фактот дека пред 

концентрацијата ГОФИ не е присутен на релевантниот пазар во Република 

Македонија.  

 

9. Организација на мрежата на дистрибуција на учесниците во 

концентрацијата 

ЕУРОЛИНК ги обезбедува своите услуги на релевантниот пазар преку 

неговата главна канцеларија во Скопје како и преку неговите 19 регионални 

канцеларии во градови низ Република Македонија. 

 

 

11.       Оценка на концентрацијата 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги предвид критериумите 

од член 17 став 2 и став 3 од Законот за заштита на конкуренцијата и член 14 од 

Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и 

формата на известувањето (Службен весник на Република Македонија бр.91/05) 

оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема 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. 

Во Република Македонија регистрирани се 12 осигурителни друштва од кои 

9 се регистрирани за вршење на работи само за неживотно осигурување, 1 

осигурително друштво е освен за неживотно осигурување е регистрирано и за 

работи на реосигурување, 2 осигурителни друштва се регистрирани за вршење на 

работи само за осигурување на живот. ЕУРОЛИНК на пазарот на неживотно 

осигурување има пазарен удел од 5-10%, Двајцата најголеми  учесниците на 

пазарот на неживотно осигурување имаат пазарно учество од по 22%-28%, додека 

следните двајца учесници на релевантниот пазар имаат учество од по околу 10-

15%,. Од тука произлегува дека на пазарот на неживотно осигурување во 

Република Македонија има развиена конкуренција.  
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Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи 

како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 20 став 1 точка 2 од Законот 

за заштита на концентрацијата. 

 

Упатство за правно средство: 

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

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

 

 
 

       Претседател  

          Чедомир Краљевски 


