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          Бр.07-405/7 
 

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, 70/06 и 
22/07) 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 Заваровалница Триглав, Д.Д., Комисијата за заштита 
на конкуренцијата на седница одржана на ден 22.10.2007 година, го донесе 
следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата 
Заваровалница Триглав, Д.Д. со седиште на Миклошичева 19, Љубљана, Република 
Словенија и Вардар Осигурување А.Д. со седиште на Градски ѕид блок 8, 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 27.09.2007 година, претпријатието Заваровалница Триглав, Д.Д.  
(во понатамошниот текст Триглав), а согласно одредбите од член 16 став 1 точка 1 
и 2 и член 16 став 3 точка 2 од Законот за заштита на конкуренцијата, поднесе 
известување за концентрација помеѓу претпријатијата Заваровалница Триглав, Д.Д. 
и Вардар Осигурување А.Д. (во понатамошниот текст Вардар). 
 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето 
и оцена на концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба: 

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

работење: 
 
а) Заваровалница Триглав, Д.Д. со седиште на Миклошичева 19, Љубљана, 

Република Словенија и предмет на работење: осигурување и  
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 б) Вардар Осигурување А.Д. со седиште на Градски ѕид блок 8, Скопје, 
Република Македонија и предмет на работење: неживотно осигурување. 
 

      
1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во 

концентрацијата  
 

Триглав има учество во следните поврзани друштва:  
- Триглав Здравствена Заваровалница д.д. Копер, Република Словенија со 

учество од 99,43% и дејност: здравствено осигурување 
- Позаваровалница Триглав РЕ д.д. Љубљана, Република Словенија со 

учество од 87% и  дејност: реосигурување 
- Триглав Осигурување д.д. Загреб, Република Хрватска со учество од                        

98,04% и дејност: животно осигурување и осигурување на имот 
- Триглав Појистовна а.с. Брно, Република Чешка со учество од 100% и 

дејност: осигурување на имот 
- Триглав Копаоник а.д.о. Белград, Република Србија со учество од 100% 

и дејност: животно осигурување и осигурување на имот 
- Триглав БХ Осигурање д.д. Сарајево, Федерација Босна и Херцеговина 

со учество од 68,94% и дејност животно осигурување и осигурување на 
имот 

- Ловќен Осигурање а.д. Подгорица, Република Црна Гора со учество од                              
48,15% и дејност: животно осигурување и осигурување на имот, кое пак 
има сопственост во Ловќен РЕ а.д. Подгорица со учество од 99,51% 
 

Триглав нема учество во претпријатија кои се регистрирани во Република 
Македонија. 

Вардар има удел во износ од 30% во основната главнина на Акционерското 
друштво за осигурување на живот Вардар-Croatia осигурување Скопје, Република 
Македонија (во понатамошниот текст Вардар-Croatia) 

 
2. Правна форма на концентрацијата 
 
Концентрацијата помеѓу Триглав и Вардар со која Триглав стекнува 

контрола врз Вардар во смисла на член 18 став 1 точка 2 од Законот за заштита на 
конкуренцијата ќе биде извршена по пат на купопродажба на акции од акционерите 
како продавачи на акции во Вардар во вкупен износ од најмалку 10.081 обични 
акции, што претставува најмалку 67% од вкупниот капитал на Вардар. 
Купопродажбата ќе биде извршена по пат на продажба на акции со блок 
трансакација на Македонската Берза за хартии од вредност АД- Скопје. 

 
3. Правна основа на концентрацијата 
 
Договор за купопродажба на акции од 01.06.2007                               

год. склучен помеѓу Триглав, застапувано од маг. Андреј Коцич и членот на 
Управата д-р Борут Ержен од една страна и г-дин Стојан Клопчевски, генерален 
директор и акционер во Вардар, со сопственички удел од xx1 % во Вардар, кој врз 
основа на писмени и заверени полмомошна застапува и други акционери на 
Вардар, кои сите заедно претставуваат сопственички удел кој заедно надминува 

 
1 Податоците претставуваат службена тајна 
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67% на сите акции и гласачки права на Вардар, од друга страна, за купување на 
удел помеѓу 67% и 75%, односно помеѓу 10.081 и 11.285 обични акции на Вардар. 
Странките потписнички на Договорот исто така утврдуваат дека за преостанатите 
3.761 до 4.965 акции, кои претставуваат 25% до 33% од сите акции на Вардар, 
Триглав ќе даде соодветна “put” опција, односно дека акционерите ќе дадат 
соодветна ”call” опција. 

 
4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 
 
Вкупниот годишен приход на Триглав остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар во 2006 година изнесува 66.368.294.927,00 ден., односно 
1.090.359.833,36 евра (среден курс на Народна банка на Република Македонија на 
31.12.2006 год. 1 евро= 60.86825 денари). 

Вкупниот годишен приход на Вардар остварен со продажба на стоки и/или 
услуги на пазарот во Република Македонија во 2006 година изнесува 
1.644.370.113,00 денари односно 27.015.235,58 евра (среден курс на Народна банка 
на Република Македонија на 31.12.2006 год. 1 евро= 60.86825 денари). 

 
Оттука, за концентрацијата помеѓу Триглав и Вардар постои обврска за 

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

 
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 Вардар пред спроведената концентрација 
изразена по број на акции и во проценти, со состојба на ден 09.07.2007 год.: 
 
Ред.бр Акционери Број на 

акции 
Учество 
во% 

1 xx2 2981 19,81 
2 xx3 415 2,76 
3 40 останати акционери со индивидуален удел 

помеѓу 1% и 2% 
 

7858 51,23 
4 80 останати акционери со индивидуален удел 

помеѓу 0% и 1% 
 

3792 25,20 
 Вкупно 15.046 100% 

 
 
5.2 Структура на имателите на акции во Вардар по спроведената концентрација, 
изразена по број на акции и во проценти : 
 
Ред.бр Акционери Број на акции Учество во% 

1 Заваровалница Триглав Д.Д. од 10081 до 11285 од 67% до 75% 
2 останати акционери со 

индивидуален удел од  0% до 2% 
 

од 3761 до 4965 од 25% до 33% 

                                                           
2 Податоците претставуваат службена тајна 
3 Податоците претставуваат службена тајна 
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 Вкупно 15.046 100% 
 

 
 
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 и 79/07). 

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. 

 
7. Релевантни пазари 
 
7.1. Релевантен пазар на производ 

  
Акционерското друштво за осигурување Вардар е друштво кое има добиено 

дозвола за вршење на работи на осигурување од класата за неживотно 
осигурување. Сепак, поради фактот што Вардар поседува удел во износ од 30% во 
основната главнина на Вардар-Croatia, Комисијата за заштита на конкуренцијата 
одлучи, како релевантни пазари на производ да бидат опфатени и двата пазара, 
односно и пазарот на неживотно осигурување и пазарот на осигурување на живот. 
 

7.2. Релевантен географски пазар е територијата на Република 
Македонија. 

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

концентацијата.  
 

• Неживотно осигурување 
 

Според податоците обезбедени од Министерството за финансии, на пазарот 
на неживотно осигурување во Република Македонија, како релевантен пазар на 
производ и географски пазар, од вкупно 10 осигурителни друштва, Вардар е лидер 
со околу 31% учество на пазарот, според пресметани премии (приходувани). 
Следниот (вториот) конкурент има учество на пазарот од 25% до 30%, третиот од 
10% до 15%, а понатаму следат 6 осигурителни друштва со учество на пазарот под 
10%. За еден учесник на пазарот за неживотно осигурување нема податоци за 
учество на пазарот во 2006 година, поради фактот што е основан во 2007 година. 
По концентрацијата, пазарниот удел на Вардар останува ист, со оглед на фактот 
дека пред концентрацијата Триглав не е присутен на релевантниот пазар во 
Република Македонија.  
 

• Осигурување на живот 
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Според податоците обезбедени од Министерството за финансии, на пазарот 

за осигурување на живот во Република Македонија, како релевантен пазар на 
производ и географски пазар, се активни 2 (две) осигурителни друштва, Вардар-
Croatia и АД за осигурување на живот Граве Скопје. Вардар – Croatia е 
едниственото осигурително друштво кое во Република Македонија во 2006 год. 
вршело осигурување на жвот. Имено Друштвото Граве Скопје  е формирано во 
текот на 2007 година и нема остварени приходи во 2006 година, додека Кјуби 
Македнија, во минатото било регистрирано за осигурување на живот, но 
моментално само ги сервисира постоечките договори и не склучува нови договори. 
И на овој пазар, по концентрацијата, пазарниот удел на Вардар-Croatia останува 
ист, со оглед на фактот дека пред концентрацијата Триглав не е присутен на 
релевантниот пазар во Република Македонија.  
 

9. Организација на мрежата на дистрибуција на учесниците во 
концентрацијата 

 
Триглав не стопанисува на релевантните пазари во Република Македонија, 

па поради тоа и нема изградено сопствена или договорна мрежа за дистрибуција и 
малопродажба на своите производи за осигурувања. 

Вардар стопанисува преку седиштето на друштвото во Скопје и преку 20 
представништва во различни градови, кои територијално го покриваат подрачјето 
на целата територија на Република Македонија. Продажната мрежа се состои од 
интерни работници, редовно вработени застапници, договорни соработници-
застапници, брокерски куќи и договорни продажни места. 

 
10. Извршени или планирани истражувања и вложувања во развој на 

учесниците во концентрацијата 
 
Триглав врз основа на извршени истражувања на пазарот на осигурување во 

Република Македонија планира да изврши вложувања во развојот на Вардар на 
подрачјето на имотните осигурувања како и животните осигурувања. Исто така, се 
планира и организациско преструктуирање на Вардар, со цел модернизација и 
оптимизација во работењето што води кон поконкурентен и успешен настап и 
развој на ова друштво на пазарот во 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. 

Имено, на пазарот на осигурување во Република Македонија, во моментов 
постојат 12 осигурителни друштва од кои 9 вршат само неживотно осигурување, 2 
друштва вршат само животно осигурување, а 1 друштво покрај неживотно  
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осигурување врши и реосигурување. Вардар на пазарот на неживотно осигурување 
има пазарен удел од околу 31%. Еден учесник на пазарот на неживотно 
осигурување има пазарно учество од 25% до 30%, а друг од 10% до 15%. Следните 
двајца учесници на релевантниот пазар имаат учество од 5% до 7%, а останатите 4 
учесници имаат поединечно учество од околу 4%. Во 2007 година на пазарот за 
неживотно осигурување во Република Македонија се појави ново осигурително 
друштво кое во релевантниот период на анализата нема учество на пазарот. Од ова 
произлегува дека на пазарот на неживотно осигурување во Република Македонија 
има развиена конкуренција. На пазарот на животно осигурување во Република 
Македонија активни се две друштва, од кои едното, Вардар-Croatia, станува 
предмет на индиректно превземање. Ова ќе придонесе за зголемување на 
конкуренцијата на пазарот за животно осигурување преку воведување на нови 
видови на осигурувања кои моментално на пазарот во Република Македонија не 
постојат или се слабо развиени.   

Дополнително, а во прилог на позитивната оценка на предметната 
концентрација, е очекувањето преносот на искуствата и знаењето на Триглав во 
Вардар да има позитивни ефекти како на пазарот на неживотно осигурување така и 
на пазарот на осигурување на живот, и тоа преку зголемување на квалитетот на 
услугите и зголемување и проширување на можностите за избор на крајните 
корисници. 
 

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

       Претседател  
          Чедомир Краљевски 


	Р Е Ш Е Н И Е 

