
 1 

 Бр.07-153/10 

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 

Ингра д.д. Загреб Република Хрватска, преку полномошник Павлина Манасиева,  

Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 15.05.2008 година, го 

донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Ингра д.д. Загреб, 

со седиште на ул. Александер вон Хумболдт 4/б Загреб, Република Хрватска и АДГ 

Маврово, со седиште на Плоштад Македонија 2, 1000 Скопје, Република Македонија, по 

основ на стекнување на 79% (166.715 обични акции) од вкупниот број на издадени обични 

акции на АДГ Маврово Скопје од страна на Ингра д.д. Загреб, 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) 

претпријатието Ингра д.д. Загреб, со седиште на ул. Александер вон Хумболдт 4/б Загреб, 

Република Хрватска преку полномошник Павлина Манасиева,  на ден 13.03.2008 година, а 

дополнето на 05.05.2008 година и 06.05.2008 година, поднесе известување за 

концентрација помеѓу претпријатијата Ингра д.д. Загреб и  АДГ Маврово Скопје, согласно 

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

конкуренцијата. 

 

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)  Ингра д.д. Загреб, со седиште на ул. Александер вон Хумболдт 4/б Загреб, 

Република Хрватска, со предмет на работење: изградба на инвестициони објекти, увоз, 

извоз  и застапување, патничка агенција и 

 б) АДГ Маврово, со седиште на Плоштад Македонија 2, 1000 Скопје, Република 

Македонија, со предмет на работење: уривање и демонтирање на објекти, земјани работи 

односно изградба на цели објекти или нивни делови: нискоградба. 

      

2. Правна форма на концентрацијата 

 

Концентрацијата помеѓу Ингра д.д. Загреб и АДГ Маврово Скопје настанува со 

стекнување на 79%  од вкупниот број издадени обични акции на АДГ Маврово Скопје, од 

страна на Ингра д.д. Загреб, преку јавна понуда за превземање.  

Проспектот за понуда за откуп на обични акции издадени од АДГ Маврово Скопје, 

објавен на 05.04.2007 година, се однесува за откуп на 154.210 обични акции. Понудата е 

успешна односно ја прифатиле вкупно 372 акционери односно се понудени 109.913 

обични акции, со што Ингра д.д. Загреб се стекнува со 52,08% од вкупниот број издадени 

обични акции. Со оглед на фактот што Ингра д.д. Загреб заклучно со 16.03.2008 година 

веќе се стекна со 56.802 обични акции, што претставува 26,91 % од  вкупниот број на 

обични издадени акции, заклучно со 29.04.2008 година стекна вкупно 79% од од вкупниот 

број на обични издадени акции. 

 

3. Правна основа на концентрацијата 

 

Правна основа на концентрацијата претставува 

 

- Проспектот за понуда за откуп на обични издадени акции од АДГ Маврово 

Скопје, објавен на 05.04.2007 година, за откуп на 154.210 обични акции. 

- Известување од ТТК Банка АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од 

вредност, дека заклучно со 29.04.2008 година Ингра д.д. Загреб се стекна со 

52,08% од вкупниот број на акции врз основа на јавната понуда, односно дека 

Ингра д.д. Загреб се стекна со 79% од вкупниот број на издадени обични акции 

од АДГ Маврово Скопје. 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 

 

Вкупниот годишен приход на Ингра д.д. Загреб остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на светскиот пазар за 2007 година (заклучно со 09.2007 година) изнесува 

XXX
1
 ХРК односно XXX Евра (по среден курс на Хрватската Народна Банка на 

29.09.2007 година 1ЕУР=7,281634 ХРК), односно во денарска противвредност XXX 

денари (по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 1ЕУР=61,2016 денари). 

Ингра д.д. Загреб не остварува приходи од продажба на стоки и/или услуги на 

пазарот во Република Македонија.  

                                                           
1
 Податоците обележани со XXX се службена тајна 
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Вкупниот годишен приход на АДГ Маврово Скопје остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на светскиот пазар во 2007 година изнесува XXX евра односно во денарска 

противвредност XXX денари (по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 

1ЕУР=61,2016 денари).  

Вкупниот годишен приход на АДГ Маврово Скопје остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на пазарот во Република Македонија за 2007 година изнесува XXX евра 

односно во денарска противвредност XXX денари (по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 

година 1 ЕУР=61,2016 денари). 

Оттука, за концентрацијата помеѓу Ингра д.д. Загреб и АДГ Маврово Скопје 

постои обврска за известување до Комисијата, согласно одредбите од член 16, став 1, 

точка 1 и точка 2 од Законот, бидејќи заедничкиот вкупен годишен приход на сите 

претпријатија - учесници во концентрацијата, остварен со продажба на стоки и/или услуги 

на светскиот пазар, во деловната година што и претходи на концентрацијата изнесува 

XXX евра, со што се надминува законскиот праг од 10 милиони евра, односно бидејќи 

заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија - учесници во концентрацијата, 

остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија, во деловната 

година што и претходи на концентрацијата изнесува XXX евра, со  што се надминува 

законскиот праг од 2,5 милиони евра, 

 

5. Релевантни пазари 

 

5.1. Релевантен пазар на производ 

  

 

 При оценката на предметната концентрација, Комисијата го дефинираше 

релевантниот пазар на производ како пазар на уривање и демонтирање на објекти, земјани 

работи односно изградба на цели објекти или нивни делови: нискоградба.  

Со оглед на пазарното учество на АДГ Маврово Скопје, како и имајќи го во 

предвид фактот дека Ингра д.д. Загреб не е присутна на пазарот во Република Македонија, 

Комисијата смета дека потесното дефинирање на релевантниот пазар не би влијаело врз 

оценката на концентрацијата односно не би ја променила оценката на Комисијата од точка 

8 од образложението. 

 

5.2. Релевантен географски пазар  
  

 Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија. 

 

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

концентрацијата 

 

АДГ Маврово Скопје на релевантниот пазар на производ, според податоците од 

подносителот на известувањето за концентрацијата, во 2007 година има пазарно учество 

од 18% додека неговите главни пазарни конкуренти ги имаат следните пазарни удели: ГП 

Гранит АД Скопје 40%, Бетон АД Скопје 20%, Бетон АД Штип 15%, Бетон АД Охрид 5% 

и АДГ Пелагонија 2%.  
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Имајки го во предвид фактот дека Ингра д.д Загреб нема остварено приходи на 

пазарот во Република Македонија во 2007 година, со спроведувањето на концентрацијата 

пазарното учество на АДГ Маврово Скопје нема да се промени. 

Оттука, Комисијата оцени дека со концентрацијата не се создава или зајакнува 

доминантна позиција и поради тоа не е потребно да се врши понатамошно дефинирање и 

анализа на овој пазар. 

 

7.   Извршени или планирани истражувања и вложувања во развој од страна 

на Ингра д.д. Загреб 

 

Ингра д.д. Загреб планира да изврши вложувања потребни за развој и 

модернизација на работењето во насока на финансиско, стратешко и оперативно 

преструктурирање (воведување на нови информатички технологии, модернизација на 

опремата и прилагодување кон европските стандарди). 

 

8. Оценка на концентрацијата 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги предвид критериумите од член 

17 став 2 и 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. 

Истовремено, поради фактот што со предметната концентрација нема да настанат 

никакви промени во структурата на пазарот во Република Македонија, т.е. сите учесници 

на овој пазар ќе ги задржат истите позиции и пазарни удели како и пред концентрацијата, 

Комисијата оцени дека концентрацијата помеѓу Ингра д.д. Загреб и  АДГ Маврово ги 

задоволува критериумите на тестот од член 17 став 3 од Законот за заштита на 

конкуренцијата и е во согласност со Законот. 

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 


