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 Уп. бр. 08- 15/2019 

 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014) и член 124 од Законот за 

општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015) постапувајќи по 

предлогот за огласување на решение за делумно ништовно доставен од Диаверум Шведска АБ (Diaverum 

Sweden AB) со седиште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска, на седница одржана на ден 30.01.2019  

година, го донесе следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Предлог за огласување за делумно ништовно на Решението на Комисијата за заштита на 

конкуренцијата Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година доставен од Диаверум Шведска АБ (Diaverum 

Sweden AB) со седиште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска, СЕ ПРИФАЌА. 

 

2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година, СЕ 

ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО ВО ДЕЛОТ во кој се одобрува стекнувањето на контрола од страна 

на Диаверум Шведска АБ (Diaverum Sweden AB) со седиште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска 

врз Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

Јадранска Магистрала бр. 100 – индус. зона/Визбегово, Бутел, Скопје Република Македонија, 

БИДЕЈЌИ ИСТОТО ВООПШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ ВО ОВОЈ ДЕЛ. 

  

О б р а з л о ж е н и е 

Диаверум Шведска АБ (Diaverum Sweden AB) со седиште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска со допис бр. 

08-81 од 31.10.2018 година ја извести  Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) за промена на структурата на концентрацијата одобрена со решение на Комисијата Уп. Бр.08-

58 од 27.11.2017 година. Во известувањето Диаверум Шведска АБ наведува дека по преговорите со 

продавачите Диаверум Шведска АБ се договорил да стекне контрола само врз Друштвото за 

производство, трговија и услуги Метрополитен ДОО Скопје со седиште на Јадранска Магистрала бр. 100  

Бутел, Скопје Република Македонија и индиректно врз неговото зависно претпријатие Приватна 

здравствена установа – Центар за дијализа Диамед Македонија Скопје, со седиште на ул.Јадранска 

Магистрала бр. 100, Скопје – Бутел, Република Македонија, а нема да стекне какво било капитално 

учество во Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје со седиште на 

Јадранска Магистрала бр. 100 – индус. зона/Визбегово, Бутел, Скопје Република Македонија. 

Во врска со наведениот допис Комисијата со допис 08-81 од 13.11.2018 година го извести Диаверум 

Шведска АБ дека е потребно до Комисијата да достави предлог, Комисијата делумно да го огласи за 

ништовно Решението Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година. 

 

Со допис  08-81 од 26.12.2018 година Диаверум Шведска АБ  достави предлог со кој предлага Комисијата 

да го огласи за делумно ништовно Решението Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година, во делот во кој се 

одобрува стекнувањето на контрола од страна на Диаверум Шведска АБ врз Друштвото за инвестиции, 
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маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје, од причина што извршувањето на решението во овој 

дел воопшто не е можно. 

По разгледување на поднесениот предлог од страна на Диаверум Шведска АБ  Комисијата утврди дека: 

Комисијата со Решение Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година утврди дека  концентрацијата со која Диаверум 

Шведска АБ (Diaverum Sweden AB) со седиште на Box 4167, 227 22 Лунд, Шведска има намера да стекне 

непосредна контрола врз Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на Јадранска Магистрала бр. 100 – индус. зона / Визбегово, Бутел, Скопје Република Македонија, 

и врз Друштвото за производство, трговија и услуги Метрополитен ДОО Скопје со седиште на Јадранска 

Магистрала бр. 100  Бутел, Скопје Република Македонија преку 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) точка 2) 

од Законот за заштита на конкуренцијата. 

Комисијата ги ценеше наводите изнесени од Диаверум Шведска АБ во дописот бр. 08-81 од 31.10.2018 

година и предлогот бр. 08-81 од 26.12.2018 година со кој и предлага на Комисијата да го огласи за 

делумно ништовно Решението Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година. Имено, по преговорите со продавачите, 

Диаверум Шведска АБ се договорил да стекне контрола само врз Друштвото за производство, трговија и 

услуги Метрополитен ДОО Скопје и индиректно врз неговото зависно претпријатие Приватна здравствена 

установа – Центар за дијализа Диамед Македонија Скопје, но нема да стекне какво било капитално 

учество во Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје, заради што 

Решението на Комисијата Уп.бр.08-58 од 27.11.2017 година во делот во кој се одобрува стекнувањето на 

контрола од страна на Диаверум Шведска АБ врз Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг 

Метромед ДООЕЛ Скопје, воопшто не е можно.  

 

Комисијата го прифати наведеното како причина поради која Решението на Комисијата Уп.бр.08-58 од 

27.11.2017 година делумно не може да се изврши во наведениот дел.  

 

 

Врз основа на горенаведеното Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

 

 

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. Тужбата не го одлага 

извршвањето на решението. 

 

 

 

 
         ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                             

НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                      Д-р Владимир Наумовски 
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