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               Уп. бр.   ________ 
 
 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.145/10), a постапувајќи по известувањето за 

концентрација помеѓу ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции СА, 
Швајцарија од една страна и ЕуроНетКом-Приштина ДОО и ЕуроНетКом Тирана од 

друга страна, а поднесено од ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции СА, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 26.01.2011 
година, го донесе следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции 
СА (GOFI – Group of Finance and Investment SA) со седиште на ЦХ-6815 Мелиде, Виа 
Покобели 14, Швајцарија (CH-6815 Melide, Via Pocobelli 14, Switzerland) и ЕуроНетКом-
Приштина ДОО (EuroNetCom – Prishtina L.L.C.), друштво со ограничена одговорност, со 
седиште на ул. Софали - Приштина бр. 94, Приштина, Република Косово, и 
ЕуроНетКом-Тирана (EuroNetCom – Tirana), друштво со ограничена одговорност, со 
седиште на ул. Руга Андон Зако Чајупи, паллат 9 – катеш, пербалле Фармаци Даја, 
Тирана, Република Албанија (ul.Rruga Andon Zako Cajupi, pallat 9 – katesh, perballe 
Farmaci Daja, Tirana, Republika Albanija) по основ на купопродажба на удели,  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) точка2) 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 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 840…..03161, приходна шифра и програма 
72231300. 
 

О б р а з л о ж е н и е 

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на 

ден 23.12.2010 година ГОФИ - Група за финансирање и инвестиции СА (во 

натамошниот текст: “ГОФИ”), преку адвокатско друштво Поленак од Скопје согласно 

одредбите од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација помеѓу ГОФИ и 

ЕуроНетКом- Приштина ДОО (во натамошниот текст: 'ЕуроНетКом Приштина”) и 

ЕуроНетКом-Тирана (во натамошниот текст: 'ЕуроНетКом Тирана“).  
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Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на 
неговиот прием. 
 
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето и оценка 
на концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба: 

 
1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на работење: 

 
- ГОФИ-Група за финансирање и инвестиции СА со седиште на ЦХ-6815 Мелиде, Виа 
Покобели 14, Швајцарија со дејност учество во други друштва, правни субјекти и 
фирми, во нивно купување, основање и финансирање, особено фирми активни на 
полето на финансиите.  
Претпријатието може, исто така, да извршува инвестиции во недвижности во 
странство.  
ГОФИ земено самото за себе, нема остварено приходи на пазарот на Република 
Македонија во 2009 година, меѓутоа, има зависни друштва со седиште во Република 
Македонија.  

 
- ЕуроНетКом Приштина ДОО со седиште на ул. Софали - Приштина бр. 94, 

Приштина, Република Косово со дејности – Давање совети во врска со компјутерска 
опрема, давање совети и изработка на компјутерски програми, обработка на податоци 
и  друга трговија на големо. 
  
- ЕуроНетКом Тирана со седиште на ул. Rruga Andon Zako Cajupi, pallat 9 – katesh, 
perballe Farmaci Daja, Тирана, Република Албанија со дејности трговија, увоз, извоз и 
изработка на софтвер и хардвер.  
 Воедно претпријатието се занимава со давање информатички и комуникациски услуги, 
софтверски и хардверски услуги, како и секакви други активности поврзани со 
информатичка технологија.  
 
1.1. Поврзани претпријатија со претпријатијата учесници во концентрацијата 
 
 

- ГОФИ поседува поединечно или во група 10% или повеќе проценти од основниот 
капитал или 10% или повеќе проценти од правата на глас во следните друштва надвор 
од Македонија: XXX. 

 

ГОФИ поседува поединечно или во група 10% или повеќе проценти од основниот 
капитал или 10% или повеќе проценти од правата на глас во следните друштва во 
Македонија: XXX. 

 

ЕуроНетКом Приштина и ЕуроНетКом Тирана немаат претпријатија на релевантниот 
пазар во Република Македонија во кои поседува поединечно или во група 10% или 
повеќе проценти од основниот капитал или 10% или повеќе проценти од правата на 
глас. 
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2. Правна форма на концентрацијата 
 

Правната форма на концентрацијата претставува пренос на удел кој претставува X% 
од основната главнина на ЕуроНетКом Приштина и пренос на удел кој претставува X% 
од основната главнина на ЕуроНетКом Тирана од X на ГОФИ, врз основа на Договор 
склучен помеѓу X, како отстапувач, и ГОФИ, како примач, на ден X година. Со овој 
договор, ГОФИ ќе стекне заедничка (поделена) контрола со X врз ЕуроНетКом 
Приштина и ЕуроНетКом Тирана. 

 

3. Правен основ на концентрацијата 

 

Предметната концентрација ќе настане врз основа на Договорот склучен помеѓу X, како 
отстапувач, и ГОФИ, како примач, на ден X.  

 

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 2009 година, како година која претходи на концентрацијата изнесува 

X швајцарски франци или приближно X денари1 , односно приближно X евра2.  

ГОФИ, земено самото за себе, нема остварено приходи на пазарот во Република 
Македонија во 2009 година. Меѓутоа, ГОФИ има зависни друштва со седиште во 
Република Македонија, но не изготвува консолидирани финансиски за ГОФИ и за сите 
негови зависни друштва (без разлика каде имаат седиште), бидејќи тоа не се бара 
според швајцарските сметководствени прописи.  
 
Во известувањето доставено до Комисијата ГОФИ потврдува дека заедничките вкупни 
приходи на неговите зависни друштва со седиште во Република Македонија остварени 
во 2009 година, земени самите за себе, го надминуваат износот од X. 
 

Вкупниот годишен приход на ЕуроНетКом Приштина остварен со продажба на стоки 
и/или услуги на светскиот пазар во 2009 година, како година која претходи на 
концентрацијата изнесува X или приближно  X.  
ЕуроНетКом Приштина не остварува приходи во Република Македонија. 
 

Со оглед на тоа што друштвото ЕуроНетКом Тирана е основано на 05 Мај 2010 година, 
истото нема изготвено финансиски извештаи за 2009 година. 
 
 

                       
1 Пресметано врз основа на средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија од 

31.12.2009 година за швајцарски франци кој е 100 CHF = 4.111,6548 денари   

 
2 Пресметано врз основа на средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија од 

31.12.2007 година за евра, кој е 1 евро= 61,1732 денари 
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Заедничкиот вкупен годишен приход на претпријатијата учесници во концентрацијата 
остварен со продажба на стоки и услуги на пазарот во Република Македонија го 
надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност Следствено, 
известената концентрација е предмет на одобрение од страна на Комисијата за 
заштита на конкуренцијата согласно член 14 став (1) точка 2  од Законот за заштита на 
конкуренцијата. 

 

5. Структура на имателите на удели во претпријатието над кое се стекнува 
контрола односно решавачко влијание, пред и после спроведената 
концентрација (изразена во проценти) 

 

X  пред спроведување на концентрцијата има удел од 100% во ЕуроНетКом Приштина  
и X% во ЕуроНетКом Тирана   

X пред спроведување на концентрцијата има удел од X% во ЕуроНетКом Тирана   

По спроведување на пријавената концентрација ГОФИ ќе се стекне со X% од уделот во 
ЕуроНетКом Приштина, додека X% од уделот ќе остане во сопственост на X.  

Воедно ГОФИ ќе се стекне со X % од уделот во ЕуроНетКом Тирана, X% од уделот 
останува во сопственост на X, додека уделот во висина од X% останува во сопственост 
на   X. 

 

6. Релевантни пазари 

 
ЕуроНетКом Скопје врши увоз и извoз на информатичка и комуникациска опрема (ИКТ 
опрема), продажба на истата и нејзина конфигурација, тестирање и инсталација за 
потребите на бизнис (деловни) субјекти. ИКТ опремата која ЕуроНетКом Скопје ја 
продава на своите клиенти во Република Македонија е проектно ориентирана, односно 
се набавува за познат купувач, на барање на клиентите. Опремата се набавува од 
добавувачи во Република Македонија  или ЕуроНетКом Скопје  самиот ја увезува. 

ЕуроНетКом Скопје е присутен и на пазарот на услуги на информатички и 
комуникациски технологии (ИКТ) во Република Македонија.  

ЕуроНетКом Скопје обезбедува ИКТ услуги за бизнис (деловни) клиенти. Овие услуги 
опфаќаат: одржување на хардвер, одржување на софтвер и поддршка, конслтинг, 
развој и интеграција и сл. 

 
 
6.1 Релевантен пазар на производ 
 

За целите на оценка на предметната концентрација Комисијата утврди дека може да се 

дефинираат следните два пазари на производ и тоа: 
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 Пазар на продажба на  информатичка и комуникациска опрема (ИКТ опрема) и 

нејзина инсталација наменети за потребите на бизнис (деловни) клиенти и 

 Пазар на ИКТ услуги ( услуги поврзани со информатичко комуникациска 

технологија) 

 

Подносителот на известувањето предлага Комисијата да дефинира единствен пазар за 
ИКТ услуги бидејќи учесниците на пазарот на ИКТ услуги ги обезбедуваат сите 
наведени услуги и дополнително корисниците на овие услуги, односно клиентите 
најчесто бараат повеќе ИКТ услуги од еден давател на ИКТ услуги. 

 

Комисијата го остава отворено прашањето дали постои еден единствен пазар на ИКТ 
услуги за бизнис (деловни) клиенти или може да се дефинираат посебни, потесни 
пазари за одделни ИКТ услуги за бизнис (деловни) клиенти (одржување на хардвер, 
одржување на софтвер и поддршка, консалтинг, развој и интеграција и сл.) бидејќи 
истото нема влијание врз крајната оценка на предметната концентрацијата. 

  

 
 
6.2 Релевантен географски пазар 
 

Со оглед на потребата од поблиска соработка со клиентите, како и заради потребата 
услугите да се нудат на јазикот на клиентите, подносителот на известувањето како 
релевантен географски пазар за оцена на предметната концентрација предлага да се 
земе националниот пазар, односно да се ограничи на територијата на Република 
Македонија, иако постои можност за нудење на овие производи и услуги од учесниците 
на овој пазар и надвор од територијата на Република Македонија. 

Сепак Комисијата го остава отворено прашањето дали пазарот на продажба на  

информатичка и комуникациска опрема (ИКТ опрема) и нејзина инсталација наменети 

за потребите на бизнис (деловни) клиенти и пазарот на ИКТ услуги (услуги поврзани со 

информатичко комуникациска технологија) е национален (територијата на Република 

Македонија) или регионален (кој ги вклучува најмалку соседните земји)  бидејќи без 

разлика дали ќе се дефинира како национален или регионален, тоа нема да доведе до 

различна оценка на концентрацијата. 

 

7. Оцена на концентрацијата 
 

Спред податоците доставени од подносителот на известувањето, пазарниот удел на 

ЕуроНетКом Скопје  на пазарот на продажба на  информатичка и комуникациска 

опрема (ИКТ опрема) и нејзина инсталација наменети за потребите на бизнис 

(деловни) клиенти и пазар на ИКТ услуги ( услуги поврзани со информатичко 

комуникациска технологија) е од 0-5%, соодветно за секој. 

Дополнително ЕуроНетКом Приштина и ЕуроНетКом Тирана, пред спроведување на 

концентрацијата воопшто не се присутни на овие пазари во Република Македонија. 
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Врз основа на сето горе наведено, Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги 
предвид критериумите од член 17 став 2 и став 4 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. 
 

По извршената концентрација нема да дојде до  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, бидејќи пред концентрацијата ЕуроНетКом Приштина и 
ЕуроНетКом Тирана не се присутни на наведените релевантни пазари, додека 
учеството на ЕуроНетКом Скопје е минимално (од 0-5%).  

 
Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 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 
Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото 
доставување. 
 
 
 
 
       
       Претседател  
Чедомир Краљевски 
 
 


