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                                   бр.07-179/3 

 

 

 

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) во врска со член 20 став (2), член 23 став (1) 

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 и 110/08), 

постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ТБИХ Фајненшл 

Сервисес Груп НВ, преку застапник Адвокатско друштво Поленак, Комисијата за 

заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 09.04.2009 година, го донесе 

следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ТБИХ Фајненшл Сервисес Груп 

НВ (TBIH Financial Serices Group NV), со службена адреса на Claude Debussylaan 

30, 1082 MD, Амстердам, Холандија и СИГМА Сх.а. (SIGMA Sh.a.), со седиште на 

Pal.Lura, kati 2, komuna Parisit, Тирана, Албанија, 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 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 84018203161, 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: Комисија) 

на ден 24.03.2009 година, ТБИХ Фајненшл Сервисес Груп НВ (TBIH Financial 

Serices Group NV) (во понатамошниот текст: ТБИХ) согласно одредбите од член 16 

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

конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за 

концентрација помеѓу ТБИХ и СИГМА Сх.а. (SIGMA Sh.a.) (во понатамошниот 

текст: СИГМА Тирана). 
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Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот 

на неговиот прием. 

 

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) ТБИХ Фајненшл Сервисес Груп НВ (TBIH Financial Serices Group NV), со 

седиште на Claude Debussylaan 30, 1082 MD, Амстердам, Холандија и предмет на 

работење осигурителни и пензиски услуги; 

 

б) СИГМА Сх.а. (SIGMA Sh.a.), со седиште на  Pal.Lura, kati 2, komuna Parisit, 

Тирана, Албанија, со предмет на работење неживотно осигурување. 

 

 

1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во концентрацијата  

 

 

- Друштво за осигурување СИГМА АД Скопје (во понатамошниот текст: СИГМА 

Скопје) со седиште на ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 28/1-17, 1000 

Скопје, Република Македонија, со предмет на работење неживотно осигурување. 

До крајот на декември 2008 година 100% од основниот капитал на СИГМА Скопје 

поседувало СИГМА Тирана. Моментално, ТБИХ поседува директна контрола врз  

СИГМА Скопје, односно 100% од основниот капитал. 

 

2. Правна форма на концентрацијата 

 

 

Концентрацијата помеѓу ТБИХ и СИГМА Тирана со која ТБИХ стекнало контрола 

врз СИГМА Тирана во смисла на член 18 став (1) точка 2) од Законот е извршена 

по пат на купопродажба на 75% +1 од акциите од страна на ТБИХ во СИГМА 

Тирана. Со тоа, ТБИХ се стекнало со директна самостојна контрола врз СИГМА 

Тирана, а со тоа и со индиректна контрола врз СИГМА Скопје. 

 

 3. Правна основа на концентрацијата 

 

 

Договор за купопродажба на акции склучен на 04.07.2007 година во Тирана, помеѓу 

ТБИХ, како купувач и 14 физички лица сопственици на 100% од акциите во 

СИГМА Тирана, како продавачи,  за купопродажба на 75%+1 акција во СИГМА 

Тирана. 
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4. Вкупен годишен приход на учесниците во концентрацијата 

 

 

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

на светскиот пазар во 2006 година, како година која претходела на 

концентрацијата, изнесува [xx]
1
 евра, односно [xx] денари (среден курс на Народна 

банка на Република Македонија на 31.12.2006 година, 1 евро= 61,1741 денари). 

Вкупниот годишен приход на СИГМА Тирана остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар во 2006 година, како година која претходела на 

концентрацијата, изнесува [xx] леки, односно [xx] евра, односно [xx] денари 

(среден курс на Народна банка на Република Македонија на 31.12.2006 година, 1 

евро= 61,1741 денари).  

Со ова, заедничкиот вкупен годишен приход на сите учесници во концентрацијата, 

остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар го надминува 

износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на 

составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и 

претходи на концентрацијата. 

Вкупниот годишен приход на СИГМА Скопје остварен со продажба на стоки и/или 

услуги во Република Македонија во 2006 година, како година која претходела на 

концентрацијата, изнесува [xx] денари, односно [xx]  евра (среден курс на Народна 

банка на Република Македонија на 31.12.2006 година, 1 евро= 61,1741 денари). Со 

ова, заедничкиот вкупен годишен приход на сите учесници во концентрацијата, 

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

надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на 

денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и 

претходи на концентрацијата. 

Оттука, за концентрацијата помеѓу ТБИХ и СИГМА Тирана постоела 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 СИГМА Тирана пред спроведената 

концентрација изразена во проценти: 

 

 

Табела бр.1 

ред. бр Акционери број на акции учество во % 

1. 14 физички лица [xx] 100% 

ВКУПНО [xx] 100% 

 

  

                                                        
1 Податоците означени со […] претставуваат службена тајна 



 4 

5.2. Структура на имателите на акции во СИГМА Тирана после спроведената 

концентрација, изразена во проценти: 

 

 

Табела бр.2 

ред. бр Акционери број на акции учество во % 

1. ТБИХ [xx] 75% + 1 

2. 14 физички лица [xx] ≈24,99% 

ВКУПНО [xx]   100% 

 

 

6. Регулираност и структура на пазарот 

 

 

Во 2007 година, како година кога концентрацијата била спроведена, во Република 

Македонија биле регистрирани 12 осигурителни друштва од кои 9 биле 

регистрирани за вршење на работи само за неживотно осигурување, 1 осигурително 

друштво освен за неживотно осигурување било регистрирано и за работи на 

реосигурување, 2 осигурителни друштва биле регистрирани за вршење на работи 

само за осигурување на живот. 

 

 

7. Релевантни пазари 

 

 

ТБИХ е групација за финансиски услуги чии деловни активности се насочени на 

полето на осигурувањето и пензиските фондови. Најголем акционер во ТБИХ е 

Виенер Штетише Ферзихерунг АГ Виена Иншуранс Груп со учество од 60% во 

основниот капитал на ТБИХ. 

 

СИГМА Тирана е активна на пазарот на услуги за неживотно осигурување во 

Република Албанија. До декември 2008 година, СИГМА Тирана поседувала 100% 

од акциите во СИГМА Скопје. 

 

СИГМА Скопје е друштво за осигурување активно на осигурителниот пазар во 

Република Македонија чиј предмет на работење е обезбедување на услуги на 

неживотно осигурување. Од декември 2008 година, ТБИХ е сопственик на 100% од 

акциите во СИГМА Скопје, односно има директна контрола врз СИГМА Скопје. 

 

Комисијата утврди дека како релевантни пазари можат да се дефинираат следните 

пазари: 
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7.1. Релевантен пазар на производ 

 

 

7.1.1. Обезбедување услуги на неживотно осигурување 

 

СИГМА Скопје е единствено претпријатие кое како зависно друштво на 

учесниците во концентрацијата е активно во Република Македонија. Основано е во 

ноември 2002 година и обезбедува услуги на неживотно осигурување. 

За целите на оценка на оваа концентрација, Комисијата го прифаќа ставот на 

подносителот на известувањето за концентрација, дека како релевантен пазар на 

производ треба да се дефинира пазарот за обезбедување на услуги на неживотно 

осигурување. 

 

7.2. Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија. 

 

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

концентацијата 

 

Според сознанијата достапни на Комисијата за заштита на конкуренцијата, во 2006 

година, како година која претходела на концентрацијата, на пазарот на неживотно 

осигурување во Република Македонија, како релевантен пазар на производ и 

географски пазар, од вкупно 10 осигурителни друштва, лидерот на пазарот имал 

околу 30% учество на пазарот, според пресметани премии (приходувани). 

Следниот (вториот) конкурент имал 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. 

Според подносителот на известувањето за концентрација, пред спроведување на 

концентрацијата, пазарниот удел на СИГМА Скопје може да се процени дека бил 

[5%-10%]
2
 и истиот не се изменил како резултат на спроведувањето на 

концентрацијата, поради тоа што ТБИХ претходно не бил присутен на 

релевантниот пазар. 

Според подносителот на известувањето за концентрација, главни конкуренти на 

СИГМА Скопје на релевантниот пазар се: АД за осигурување Сава Табак Скопје, 

АД Евроинс осигурување, АД за осигурување Осигурителна Полиса Скопје, АД за 

осигурување Еуролинк АД Скопје. 

 

 

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 

                                                        
2 Податоците означени со […] претставуваат службена тајна 
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пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

Имено, на пазарот за неживотно осигурување во 2007 година постоеле 10 

осигурителни друштва, од кои првите три имале повеќе од 70% пазарен удел, во 

услови кога СИГМА Скопје имало [5%-10%]
3
 пазарен удел. Во прилог на 

позитивната оценка на предметната концентрација е очекувањето преносот на 

искуствата и знаењето на ТБИХ и Виена Иншуранс Груп во СИГМА Скопје да има 

позитивни ефекти на пазарот на неживотно осигурување и тоа преку зголемување 

на квалитетот на услугите и зголемување и проширување на можностите за избор 

на крајните корисници. Така, по стекнувањето на индиректна контрола врз СИГМА 

Скопје, придонесе кон развитокот на друштвото, обезбедувајќи know-how и помош 

во управувањето. Во поглед на финансиските средства, ТБИХ ја има искористено 

својата контрола врз СИГМА Тирана да го зголеми капиталот на СИГМА Скопје за 

[xx]
4
 евра во текот на 2008 година, со цел подршка на натамошниот развој на 

друштвото и исполнување на законските обврски за минимален акционерски 

капитал за друштвата за осигурување. 

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 

                                                        
3 Податоците означени со […] претставуваат службена тајна 
4 Податоците означени со […] претставуваат службена тајна 


