
Уп. бр. 08-85 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 

136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено 

од друштвoто Оушн Рејл Логистикс С.А (Ocean Rail Logistics S.A.) со регистрирано седиште на 

44, Chatzikiriakou Av., 18538 Пиреј, Грција и лицето Антонис Панагопулос, грчки државјанин, 

роден 11.04.1954 година, со број на пасош AN 6933995, издаден на 6 ноември 2017 година од 

Грција преку адвокат Душица Бојковска од Скопје, на седницата одржана на ден 26.12.2019 

година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Оушн Рејл Логистикс С.А (Ocean Rail Logistics 

S.A.) со регистрирано седиште на ул. 44 Чацикириакоу Ав., 18538, Пиреј, Грција (44, 

Chatzikiriakou Av., 18538 Пиреј, Грција) и лицето Антонис Панагопулос, грчки државјанин, 

роден 11.04.1954 година, со број на пасош AN 6933995, издаден на 6 ноември 2017 година од 

Грција ќе стекнат заедничка контрола над Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед, 

(Piraeus Europe Asia Rail Logistics Limited) со регистрирано седиште на ул. 35 Пикадили, 

Лондон В1Ј 0ЛП, Обединетото Кралство (35 Piccadilly, Лондон, WIJ OLP, Обединето 

Кралство), преку 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 за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 

став (1) точка 2) 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 34 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, 95/05, 7/06, 70/06, 

92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна 

Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 

72231300. 

 

3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот 

текст: Законот), на ден 08.11.2019 година, а дополнето на ден 16.12.2019 година до Комисијата 

за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), доставено е известување 

за концентрација од страна на Оушн Рејл Логистикс С.А (Ocean Rail Logistics S.A.) со 

регистрирано седиште на ул. 44 Чацикириакоу Ав., 18538, Пиреј, Грција (44, Chatzikiriakou 

Av., 18538 Пиреј, Грција) и лицето Антонис Панагопулос, грчки државјанин, роден 11.04.1954 



година, со број на пасош AN 6933995, издаден на 6 ноември 2017 година од Грција, со која 

Оушн Рејл Логистикс С.А и лицето Антонис  Панагопулос. од Грција ќе стекнат заедничка 

контрола над Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед, (Piraeus Europe Asia Rail Logistics 

Limited) со регистрирано седиште на ул. 35 Пикадили, Лондон В1Ј 0ЛП, Обединетото 

Кралство (35 Piccadilly, Лондон, WIJ OLP, Обединето Кралство), преку купопродажба на 

акции.  

 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа 

на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон 

истите го утврди следното:  

 

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

 

- Оушн Рејл Логистикс С.А. е член на Коско Груп, кинески конгломерат што нуди услуги на 

транспорт, и логистика и е вклучен во различни бизнис сектори поврзани со поморски 

транспорт и логистика. Нејзините активности се поделени на следните сектори:  

а) Превозно индустриски кластер; 

б) Логистичко индустриски кластер; 

в) Превозно финансиски индустриски кластер; 

г) Индустриски кластер за производство на опрема; 

д) Индустриски кластер за превозни услуги; 

ѓ) Индустриски кластер на социјални услуги и 

е) „Интернет плус” бизнис. 

 Коско Груп не врши никаква активност на територијата на Република Северна Македонија 

-Лицето Антонис Панагопулос. е грчки граѓанин и во моментот има единствена контрола над 

групацијата на која припаѓа Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед и освен ова не врши 

контрола над ниту едно друго друштво. 

-Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед и неговите фирми ќерки кои се предмет на 

оваа трансакција се занимаваат со обезбедување на железничка логистика или други 

шпедитерски услуги од и до Пиреј и други грчки пристаништа.  

Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед е активно во Република Северна Македонија 

преку своја фирма ќерка: Пеарл Лимитед ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на ул. Даме 

Груев  бр. 5/лок.9-а Скопје и дејност - останати придружни дејности во превозот. 

Трансакцијата ќе се имплементира преку купопродажба на 60% од акциите во Пиреас Европа 

Асиа Раил Логистикс Лимитед од Обединето Кралство од страна на Оушн Рејл Логистикс С.А, 

од Грција, од една страна како и определени права на вето од страна на Антонис Панагопулос. 

Антонис Панагопулос во моментот има единствена контрола врз групацијата на која припаѓа 

Пиреас Европа Асиа Раил Логистикс Лимитед. 

 



Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за 

заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (2) и од член 14 

став (1) точка (1) од Законот.  

 

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот 

и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите 

Комисијата за заштита на конуренцијата  вообичаено ќе утврди дека истите се во 

согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, 

иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи 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 доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

 

Упатство за правно средство: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

          Д-р Владимир Наумовски               


