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                                   Уп. бр.08-22 
 Врз основа на член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по известувањето за 
концентрација помеѓу Метинвест Б.В. и ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ, Украина и ПЈСЦ ИЛЈИЧ 
АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, Украина, поднесено од Метинвест Б.В. Холандија, преку 
Адвокат Ана Миноска од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 24.09.2010 година, го донесе следното 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Метинвест Б.В. со регистрирано 
седиште на Алехандерстраат 23, 2514 ЈМ’с-Гравенхаге, Холандија и ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ, 

со регистрирано седиште на Семашка 18, Мариупол Донецка област, 87504, Украина и 
ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, со регистрирано седиште на ул. Левченка 1, 
Мариупол, Донецка област, 87504 Украина, по основ на стекнување на контрола од 
страна на Метинвест Б.В врз ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ и ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ 
ВОРКС, 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. 

 
 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 09.08.2010 година а дополнето на 17.08.2010 година и 27.08.2010 година, 

Метинвест Б.В. со регистрирано седиште на Алехандерстраат 23, 2514 ЈМ’с-Гравенхаге, 

Холандија (во понатамошниот текст Метинвест Б.В.), согласно одредбите од член 16 став 

(1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), 

поднесе известување за концентрација помеѓу Метинвест Б.В. и ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ, со 

регистрирано седиште на Семашка 18, Мариупол Донецка област, 87504, Украина и ПЈСЦ 

ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, со регистрирано седиште на ул. Левченка 1, Мариупол, 

Донецка област, 87504 Украина (во понатамошниот текст ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ и ПЈСЦ 

ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС заедно се означуваат како ИИСВ). 

 Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот 

на неговиот прием. 
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 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: 

 

 а) Метинвест Б.В. со регистрирано седиште на Алехандерстраат 23, 2514 ЈМ’с-

Гравенхаге, Холандија. 

 Метинвест Б.В. е холандска холдинг фирма од вертикално интегрирана група за 

рударство и метали со седиште во Украина. Метинвест Б.В. и нејзините фирми ќерки  

(заедно „Метинвест Груп“) се активни во сите фази на производството на челик и на 

синџирот на тргување и тоа од копање железна руда, копање јаглен за кокс, производство 

на флуксови и кокс, до производство на полуготов и готов челик, како и меѓународна 

трговија. Метинвест Груп е организирана во три оддели: (i) оддел за јаглен и кокс, (ii) 

оддел за железна руда и (iii) оддел за челик. 

  

 б) ИИСВ (ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ, со регистрирано седиште на Семашка 18, Мариупол 

Донецка област, 87504, Украина и ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, со 

регистрирано седиште на ул. Левченка 1, Мариупол, Донецка област, 87504 Украина), се 

холдинг фирма и клучна оперативна фирма, по наведениот редослед, на голем украински 

конгломерат („Илјич Груп“). 

ИИСВ е водечки украински производител на челик. Тој е делумно вертикално 

интегриран, со ограничено сопствено снабдување со јаглен за кокс и произведува широк 

спектар на челични полупроизводи и готови производи. 

Главен интерес на ИИСВ е производство на ладно валан рамен челик (намотки). 

Широкиот спектар на негови производи вклучува: 

 синтер за железна руда за производство на железо; 

 сурово железо; 

 гранулирана јаловина и дробен камен; 

 лиени и валани блокови; 

 монометални и биметални плочи; 

 топло валани производи, вклучувајќи и ладно валани производи во намотки, 

листови и ленти; 

 ладно валан челик (вклучувајќи галванизиран челик) во намотки и листови; 

 цевки без споеви и заварени цевки со мал пречник; и 

 челични садови за гасови 
  

 Покрај овие основни активности, Илјич Груп е исто така активна и во неколку 

несродни сектори (понекогаш преку подружници), вклучувајќи ги следните: 

 хемиска металургија (производство на феролегури, електроди и предмети од 

челик); 

 земјоделство (одгледување житарици и зеленчук, риба и стока); 

 снабдување и трговија (преработка на прехранбени производи, продажба на 

мало на храна и производи за домаќинства и фармацевтски производи); 
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 воздушен сообраќај (XXX1);  

 пристаништен менаџмент (XXX); 

 неметално рударство (производство на варовник, флуксови и огноотпорни 

производи); 

 изработка на облека (првенствено за работниците на ИИСВ); 

 медиуми (телевизија, радио и печатени медиуми) 

 осигурување, вклучувајќи животно осигурување; 

 железен отпад и старо железо; 

 производство на јаглен и кокс/рафинерија; 

 складирање нафта; и  

 земјоделски машини (производство, поправки и резервни делови). 
 
XXX. 

 

1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во концентрацијата  

 

 По одобрување на концентрацијата од страна на Европската Комисија и други 

релевантни органи за заштита на конкуренцијата, Метинвест Б.В. е под заедничка 

контрола на два акционера: ЈСЦ Систем Капитал Менаџмент (JSC System Capital 

Management) ((„СЦМ“) (“SCM”)) и Енергеес Инвестментс Лимитед (Energees Investments 

Limited) ((„Енергеес“) (“Energees”)). СЦМ (SCM), Енергеес (Energees) и Метинвест Груп 

(Metinvest Group) заеднички се означуваат во ова известување како „група која стекнува 

контрола“. 

 ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ во моментов е контролирана од четири кипарски фирми, т.е. 

Либерани Цо. Лтд. (Liberani Co. Ltd.) (ЕМБС 239170), Формигос Холдингс Лтд. (Formigos 

Holdings Ltd.) (ЕМБС 213349), Ревејн Лтд. (Rewein Ltd.) (ЕМБС 238995) и Еморса Лтд. 

(Emorsa Ltd.) (ЕМБС 215950). Овие акционери поседуваат приближно 99% од моментно 

издадениот акционерски капитал на ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ. Останатиот акционерски капитал 

е во сопственост на менаџментот. 

 ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ пак има преку 90% од моментно издадениот акционерски 

капитал на ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС. Метинвест Б.В. е постоечки 

малцински акционер, со интерес од приближно 8%. 

    

 2. Правна форма на концентрацијата 

 

 Правната форма на предложената концентрација е стекнување со контрола 

согласно член 18 од Законот за заштита на конкуренцијата.  

 На 1-ви Јули 2010 година, акционерите на ИИСВ усвоиле одлуки (на различни 

собранија на акционери) за значително зголемување на својот акционерски капитал. Во 

исто време, собранијата на акционерите одобриле листа на инвеститори на кои ќе им 

биде дозволено да го запишат новиот акционерски капитал. XXX. 

                                                        

1
 Податоците обележани со XXX се службена тајна 



 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин б.б (6 

ти
 кат), 1000 Скопје  

Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466     www.kzk.gov.mk   e-mail: kzk@kzk.gov.mk 
 

 

4 

 

 На XXX Метинвест Б.В. склучил договори за купопродажба на акции од затворена 

(приватна) емисија со ИИСВ односно со ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ и со ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД 

СТИЛ ВОРКС. Врз основа на овие договори Метинвест Б.В. се стекнува со контрола над 

ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ и ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС, односно се стекнува со 

XXX% од акциите во ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ и со XXX% од акциите во ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН 

АНД СТИЛ ВОРКС. ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ има XXX% во капиталот на ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН 

АНД СТИЛ ВОРКС, па оттука ефективните гласачки права на Метинвест Б.В. во ПЈСЦ 

ИЛЈИЧ АЈРОН АНД СТИЛ ВОРКС ќе бидат XXX%. 

   

 3. Правен основ на концентрацијата 

 

 Правен основ на концентрацијата е  

 Договорот за купопродажба на акции од затворена (приватна) емисија склучен на 

XXX, помеѓу ПСЦ ИЛЈИЧ-СТИЛ како Продавач и Метинвест Б.В како Купувач и  

 Договорот за купопродажба на акции од затворена (приватна) емисија склучен 

помеѓу ПЈСЦ ИЛЈИЧ АЈРОН ЕНД СТИЛ ВОРКС како Продавач и Метинвест Б.В. 

како Купувач, на XXX.  

   

 4. Вкупен годишен приход на учесниците во концентрацијата  

 

 Вкупниот годишен приход на Метинвест Б.В. остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар во 2009 година изнесува XXX евра, односно  во денарска 

противвредност XXX денари2.  

 Вкупниот годишен приход на Метинвест Б.В. остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на пазарот во Република Македонија (остварен со продажба на XXX) во 2009 

година изнесува XXX евра, односно XXX денари.  

 Вкупниот годишен приход на ИИСВ остварен со продажба на стоки и/или услуги на 

светскиот пазар во 2009 година изнесува XXX евра односно во денарска противвредност 

XXX денари. 

 Вкупниот годишен приход на ИИСВ остварен со продажба на стоки и/или услуги на 

пазарот во Република Македонија (остварен со продажба на XXX) во 2009 година 

изнесува XXX евра, односно XXX денари. 

 Оттука, за концентрацијата помеѓу Метинвест Б.В. и ИИСВ 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. 

                                                        

2
 среден курс на НБРМ на 31.12.2009 година 1 ЕУР= 61,1732 денари 
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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) 

 

Структура на капиталот во претпријатијата над кои се стекнува контрола –– ПРЕД 

спроведувањето на концентрацијата 

XXX 

Структура на сопственоста во претпријатијата над кои се стекнува контрола – по 

спроведувањето на концентрацијата 

 

XXX 

 

 

 6. Релевантни пазари 

 

 6.1. Релевантен пазар на производ 

  

 Според подносителот на известувањето за концентрацијата, челичниот сектор е 

примарен сектор на активност за Метинвест Б.В. и за ИИСВ. Челикот е клучна суровина 

која се користи низ целиот свет во различни индустриски гранки, вклучувајќи 

производство и изградба. Челикот првенствено може да се категоризира како нелегура и 

легура. Нелегурата, или јагленовиот челик, го сочинува најголемиот дел од 

производството на челик и не содржи посебни легури. Челикот легура е со висок квалитет 

и висока вредност, и се произведува за постигнување специфични физички, механички, 

металуршки и електрични карактеристики. Оваа концентрација се однесува на производи 

на нелегурата – јагленов челик. 

 Производството на јагленов челик започнува со железна руда која се преобразува 

во течно железо (сурово железо). Суровото железо потоа се преобразува во челик, кој се 

обликува во полуготови производи, вклучувајќи големи блокови челик, мали блокови 

челик и рамни блокови челик. Во 2009 година во Република Македонија, ИИСВ продал 

околу XXX рамни блокови, додека Метинвест Б.В. не продал никакви полуготови 

производи. 

 Полуготовиот челик се преобразува во готови рамни или готови долги производи, 

при што рамните блокови се користат за производство на рамен челик, а големите и 

малите блокови за долг челик. Во 2009 година во Република Македонија, ИИСВ  продалм 

околу XXX готов рамен челик, додека Метинвест Б.В. продал околу XXX готов долг челик. 

 Во сегментот на долги челични производи постојат неколку различни категории на 

производи. Категориите се одредуваат особено според величината и димензиите на 

соодветниот производ и според крајната намена на производот. Категориите на долги 

челични производи опфаќаат жичени шипки (суровина за неколку жичени производи); 
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трговски прачки; прачки за зацврстување; и секции (вклучувајќи лесни и тешки секции, 

греди за рударски окна, шини и прегради). 

 Во рамките на сегментот на готови рамни челични производи постојат три 

категории на производи: топловалани, ладновалани и обложени рамни челични 

производи. Техничките карактеристики на топловаланите, ладноваланите и обложените 

производи се разликуваат. Особено на топловаланите и ладноваланите производи им 

недостасува квалитетот на површината и отпорноста на корозија, кои пак се 

карактеристични за обложените производи. Висината на цените е исто така различна за 

овие три категории на рамни производи. 

 Со оглед на ограниченото присуство на учесниците во концентрацијата на пазарот 

во Република Македонија и отсуство на преклопувања на релевантните пазари, за целите 

на оценката на предметната концентрација, Комисијата го прифаќа предлогот на 

подносителот на известувањето односно страните дека точната дефиницијата за 

релевантниот пазар на производ може да се остави како отворено прашање, бидејќи 

истото нема да влијае врз крајната оценка на концентрацијата. 

  

 6.2. Релевантен географски пазар 

 

 Подносителот на известувањето за концентрацијата односно учесниците во 

концентрацијата сметаат дека релевантниот географски пазар може да биде дефиниран 

пошироко, XXX. 

 Со оглед на ограниченото присуство на страните во Македонија и на отсуството на 

какви и да било преклопувања на релевантниот пазар на производ, Комисијата го остава 

отворено прашањето дали релевантен географски пазар е територијата на Република 

Македонија, истиот е регионален или пак може да се дефинира и како географски пазар 

кој го опфаќа Европскиот пазар (ЕЕА и ЦЕФТА), или пак светски,  бидејќи било кој од 

наведените пазари да се земе како релевантен географски пазар нема да влијае врз 

крајната оценка на концентрацијата. 

 

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

концентацијата  

  

 Поради ограничените активности во Република Македонија и недостатокот на 

какво и да било локално присуство во земјата, учесниците во концентрацијата не 

располагаат со податоци за домашниот пазар на челик. Тие не се во можност да го 

проценат со задоволителен степен на точност нивниот удел во понудата во Република 

Македонија. Сепак, учесниците во концентрацијата нагласуваат дека концентрацијата не 

може да предизвика никакви ограничувања на конкуренцијата во Република Македонија, 

со оглед на тоа што не постои поклопување помеѓу локалните активности на Метинвест 

Б.В. и ИИСВ. 

 Како што покажуваат табелите подолу, проценетите удели во понудата на 

страните во ЕЕП3 за оние челични производи, кои се продавани од двете страни, се 

                                                        

3
 Европски економски простор 
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занемарливи. Страните како конкуренти во Европа, вклучувајќи ја и Република 

Македонија, имаат неколку многу поголеми оператори: на пр. Арцелормитал 

(ArcelorMittal), Дуферко (Duferco), Салцгитер (Salzgitter), Тата/Цорус (Tata/Corus), 

ТисенКруп (ThyssenKrupp). 

Проценети удели во продажбата на учесниците во концентрацијата во врска со понудата 

на полуготови челични производи во ЕЕП 

 

 
Волумен на продажба 

(Mетрички Tони) 

Удел во продажбата 

(%) 

Група која се стекнува со 

контрола 
XXX 0-5 

ИИСВ (Претпријатија над кои се 

стекнува контрола) 
XXX 0-5 

Вкупно XXX 0-5 

Извор: Видливата потрошувачка е пресметана врз основа на производството плус увозот минус извозот. Проценетото 

производство е врз основа на податоците објавени во Светска асоцијација за челик месечна статистика 2009-2010 за 

производи од суров челик. Страните го пресметаа полуготовиот челик како 95% од вкупното производство на суров челик. 

Податоците за увоз и извоз се врз основа на статистиката објавена од ИССБ ( ISBB) за полуготови производи
4
. Оттука 

страните проценуваат видлива потрошувачка од 134,103,147 МТ. 

 

Проценети удели во продажбата на учесниците во концентрацијата во врска со понудата 

на топловалани рамни производи, исклучувајќи ги  плочите, во ЕЕП 

 
Волумен на продажба 

(Mетрички Tони) 

Удел во продажбата 

(%) 

Група која се стекнува со 

контрола 
XXX 0-5 

ИИСВ (Претпријатија над кои 

се стекнува контрола) 
XXX 0-5 

Вкупно XXX 0-5 

                                                        

4
 Податоците за увоз се достапни само за Исланд и Норвешка, а податоците за извоз само за Норвешка. Сепак страните 

сметаат дека малото несовпаѓање како резултат на испуштањето на податоците за извоз за Исланд и податоците за увоз и 

извоз за Исланд и Лихтенштајн нема значително да го променат многу нискиот пазарен удел на страните. 



 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин б.б (6 

ти
 кат), 1000 Скопје  

Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466     www.kzk.gov.mk   e-mail: kzk@kzk.gov.mk 
 

 

8 

 

Извор: Видливата потрошувачка е пресметана врз основа на видливата потрошувачка во ЕУ плус видливата потрошувачка 

во Исланд, Лихтенштајн и Норвешка. Видливата потрошувачка за овие три земји е пресметана врз основа на увозот минус 

извозот. Според податоците објавени во СББ (SBB) за Норвешка, Исланд и Лихтенштајн, ниту една од овие земји нема 

капацитет за производство на топловалани рамни производи. Податоците за увоз и извоз се достапни само за Норвешка од 

ИССБ (ISBB). Страните претпоставуваат дека увозот и извозот за Исланд и Лихтенштајн се занемарливи и не би имале 

влијание на пресметката на вкупниот пазарен удел. Оттука страните проценуваат видлива потрошувачка од 56,035,675 МТ. 

 Челичната индустрија во ЕЕП е високо конкурентна. Врз основа на тоа и земајќи ги 

предвид занемарливите пазарни удели на учесниците во концентрацијата, истите тврдат 

дека концентрацијата нема да има никакво влијание на регионално ниво. Исто така, 

учесниците во концентрацијата сметаат дека истата ќе има ограничено влијание на 

национално ниво во Македонија.  

 

Продажба на учесниците во концентрацијата во Република Македонија во 2009 година  

 

 
Група која се стекнува 

со контрола 

ИИСВ (Претпријатија над 

кои се стекнува 

контрола) 

Полу-готови челични производи: рамни 

блокови од челик 
XXX XXX 

Готови рамни прозиводи  XXX XXX 

Готови долги производи  XXX  XXX 

 

 Главните европски и светски производители можат и вршат извоз на производи во 

Македонија, додека некои од овие конкуренти имаат и локални активности во Македонија. 

Според јавно достапни информации, Република Македонија е нето извозник на челични 

табли. Како што е наведено погоре, учесниците во концентрацијата немаат домашно 

производство во Република Македонија и оттука тие сметаат дека овие локални 

оператори веројатно ќе имаат поголем удел во понудата во земјата. 

   

 Главни железарници во Република Македонија се следните: 

 

 Макстил А.Д., водечка македонска валалница и фирма ќерка на големата 

мултинационална корпорација за челик Дуферко Груп (Duferco Group). Макстил А.Д. е 

единствената челичарница во Република Македонија која произведува полуготови 

рамни блокови и топло валани тешки плочи. Фирмата ги дистрибуира своите 

производи и самата и преку дистрибутивниот систем на Дуферко во Република 

Македонија, како и пошироко во ЕУ, поранешните југословенски републики, Бугарија и 

медитеранските земји; 

 Арцелормитал Скопје, еден од најголемите производители на челик на Балканот и 

фирма ќерка на најголемата корпорација за челик во светот. Тој произведува широк 

спектар на готов рамен челик, вклучувајќи и топловалани и ладновалани намотки и 

листови, како и обложен челик (галванизирани намотки и галванизиран челик). 

Капацитетот на ладната валалница е приближно 750,000 метрички тони годишно, а на 
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топлата валалница приближно 800,000 метрички тони годишно. Производството на 

Арцелормитал Скопје се продава и на локалниот пазар и на извозниот пазар; и 

 Дојран Стил Д.О.О., фирма ќерка на Сиденор СА (Sidenor SA), водечка компанија за 

челик во Грција и на Балканот. Компанијата управува со фабрика за челик во Николиќ 

во Република Македонија, специјализирана за производство на долги челични 

производи. Фабриката вклучува и валалница со капацитет од 200,000 метрички тони 

долг челик годишно, производствена единица за челични структурни мрежи со 

капацитет од 20,000  метрички тони  годишно и производствена единица за челични 

решеткасти носачи со капацитет од 10,000  метрички тони  годишно. 

 

 Со оглед на капацитетите на локалните конкуренти, учесниците во 

концентрацијата сметаат дека со оваа концентрација нивниот комбиниран пазарен удел 

ќе остане 0-10% во врска со било кој сегмент од пазарот во Република Македонија, каде 

што учесниците во концентрацијата оствариле продажба.  

 

 7.1. Попис и проценка на пазарните удели на главните пазарни конкуренти на 

учесниците во концентрацијата на релевантниот пазар 

 Пазарот на челик е фрагментиран и се карактеризира со присуство на голем број 

силни учесници. Особено на пазарите за понудата на полуготови и готови челични 

производи, пазарните удели на повеќето конкуренти вообичаено не надминуваат 10 – 

15%. 

 Учесниците во концентрацијата имаат ограничено познавање за количините и 

вредноста на продажбата на нивните конкуренти. Според тоа, единствен сигурен извор 

што учесниците во концентрацијата би можеле да го најдат за да ги проценат пазарните 

удели на нивните конкуренти се претходните наоди на Европската Комисија, особено 

наодите во нејзините одлуки Митал/Арцелор (Mittal/Arcelor)5 и Тата Стил/Корус (Tata 

Steel/Corus)6. Таквите одлуки доследно ги идентификуваат Арцелормитал (ArcelorMittal) 

(Холандија), Тата/Корус (Tata/Corus) (Обединетото Кралство), Рива (Riva) (Италија) и 

ТисенКруп (ThyssenKrup) (Германија), како најголеми производители на готови челични 

производи во Европа. Додека нивните удели во понудата се различни за различни 

производи, се смета генерално дека уделот на секој од овие производители претставува 

10 – 15% од понудата во ЕЕП, а во некои случаи имаат и значително поголеми удели. 

  8. Детален опис на организацијата на мрежата на дистрибуција и 

малопродажба на стоки и/или услуги на релевантниот пазар, со посебен опис на 

мрежата на дистрибуција или малопордажба која ја користат учесниците во 

концентрацијата (сопствена, договорена и др.)  

 Метинвест Б.В нема дистрибутивна мрежа на територијата на Република 

Македонија. XXX. ИИСВ немаат дистрибутивна мрежа во Република Македонија и имаат 

                                                        

5
 Предмет бр.ЦОМП/М.4137 – Митал/Арцелор (COMP/M.4137 – Mittal/Arcelor) 

6
 Предмет бр.ЦОМП/М.4408 – Тата Стил/Корус (COMP/M.4408 – Tata Steel/Corus) 
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многу ограничени познавања за локалните македонски пазарни услови и за нивните 

крајни македонски купувачи. 
  

 9. Оцена 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, врз основа на податоците доставени во известувањето предложената 

концентрација нема да има ефект врз конкуренцијата во Република Македонија. 

Бизнисите на учесниците во концентрацијата, во Република Македонија се 

комплементарни, а не преклопувачки и структурата на пазарот во Република Македонија 

воопшто нема да биде засегната од предложената концентрација на овие бизниси. 

Следствено, со концентрацијата помеѓу Метинвест Б.В. и ИИСВ нема да дојде до 

промена на структурата на пазарот во Република Македонија.  

 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 

Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото 

доставување. 

     
 
         
                                Претседател 
                                                                                                               Чедомир Краљевски 


