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                                                                              Уп. 
бр. 08-63 

 
Врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.145/10), a постапувајќи по известувањето за концентрација 

помеѓу Тиккурила Оиј (Tikkurila Oyj) Финска и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, а поднесено од 

Тиккурила Оиј Финска, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Битола, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 17.06.2011 година, го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Тиккурила Оиј (Tikkurila Oyj) со регистрирано 

седиште на поштенски фах 53, Кунинкаалантие 1, 01301 Вантаа, Финска (P.O. Box 53, 

Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finland) и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје со регистрирано 

седиште на Ул. Перо Наков бб Скопје Македонија, преку стекнување на контрола во Зорка 

Колор ДООЕЛ Скопје од страна на Тиккурила Оиј, 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) точка2) од Законот за заштита на 

конкуренцијата. 

 

2. Се утврдува дека обврските за неконкурирање содржани во точките 24.1, 24.2 и 24.3 од 

Рамковниот договор за купување на средства склучен помеѓу Тиккурила Оиј и Зорка 

Колор ДООЕЛ Скопје, се ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведување 

на концентрацијата за период до 3 години по завршувањето на периодот на условна 

заработка (earn-out), во смисла на член 25 од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

3. 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 
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До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст:  Комисијата) на 

ден 06.05.2011 година а дополнето на 13.05.2011 година, Тиккурила Оиј, согласно 

одредбите од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација помеѓу Тиккурила 

Оиј и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Зорка Скопје). 

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на 

неговиот прием. 

Комисијата за заштита на конкурецијата при испитување на известувањето и оценка на 

концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба: 

 

 

1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на работење: 

 

- Тиккурила Оиј со  регистрирано седиште на поштенски фах 53, Кунинкаалантие 1, 

01301 Вантаа  Финска (P.O. Box 53, Kuninkaalantie1, 01301 Vantaa, Finland).  

Тиккурила Оиј е јавно тргувана компанија која им нуди на потрошувачите, 

професионалците и индустриските корисници user-friendly и еколошки одржливи решенија 

за заштита и декорација. Приоритетна дејност на друштвото е да функционира како 

компанија мајка самостојно или преку подружници или партнерски друштва, за 

производство, промет и продажба на бои и други производи и сродни услуги кои имаат за 

цел заштита на површини и внатрешен дизајн, како и да поседува и раководи со 

недвижности и да врши тргување со хартии од вредност и други инвестициски активности. 

Во моментов Тиккурила Оиј не е присутна во Македонија, но има намера да основа своја 

подружница Тиккурила Македонија за кратко време. 

 

- Зорка Колор ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Ул. Перо Наков бб Скопје 

 

Зорка Колор ДООЕЛ Скопје е друштво активно на македонскиот пазар на бои и лакови и е 

100% во сопственост на Зорка Колор ДОО Шабац, Србија. Зорка Колор ДОО Шабац е 

100% сопственик и на Зорка Колор ДМС ДООЕЛ Скопје, основано на 21.12.2010 година.  

Приоритетна дејност на Зорка Скопје е производство на бои, лакови и слични премази, 

печатарско мастило и китови. Производите на Зорка Скопје може да се поделат во две 

групи и тоа: индустриски премази и производи за широка потрошувачка. Производите за 

широка потрошувачка се поделени во четири групи и тоа: декоративни премази наменети 

за финалните работи во градежништвото, бои за заштита и декорација на дрво, бои за 

заштита и декорација на метал и бои за заштита на пловни објекти. 

Зорка Колор ДМС ДООЕЛ Скопје е со регистрирано седиште на Ул. Перо Наков бб Скопје 

и со приоритетна дејност неспецијализирана трговија на големо. 

 

 
2. Правна форма на концентрацијата 
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Правна форма на концентрацијата е стекнување на контрола во смисла на член 12 став 

(2)  точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

На 19 Април 2011 година, Зорка Колор ДОО Шабац, Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, Г-дин  

Мирослав Алексиќ, Тиккурила ДОО Шабац и Тиккурила Оиј Вантаа склучуваат рамковен 

договор за купување на средства, со кој Тиккурила Оиј се стекнува со деловното 

работење на Зорка Колор и нејзините подружници. Всушност се работи за договор за 

пренос на гудвил, деловни информации и евиденцијата од Зорка Скопје на Тиккурила 

Македонија. Предмет на пренос од Зорка Скопје на сеуште неоснованото друштво 

Тиккурила Македонија ќе бидат следните средства: 

- Залиха на стоки 

- Моторни возила 

- Права од интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и трговските марки на Зорка 

Скопје 

- Канцелариска опрема 

- Деловни договори и побарувања од трети лица. 

Сите погоре набројани средства кои во моментов ги користи Зорка Скопје во врска со 

продажбата, маркетингот и дистрибуцијата на своите производи, ќе се префрлат на 

Тиккурила Македонија. Производството на бои и лакови засега ќе остане во Зорка Скопје, 

а истото со тек на време ќе биде префрлено во Зорка Колор ДОО Шабац. 

 

3. Правен основ на концентрацијата 

- Рамковен договор за купување на средства склучен на 19 Април 2011 година помеѓу 

Зорка Колор ДОО Шабац, Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, Г-дин Мирослав Алексиќ, 

Тиккурила ДОО Шабац и Тиккурила Оиј Вантаа Финска.  

 

 

 4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 

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

на светскиот пазар во 2010 година, како година која претходи на концентрацијата 

изнесува 588.647.000,00 евра или приближно 36.204.733.735,00 денари1. 

Тиккурила Оиј не остварува приходи од продажба на стоки и/или услуги на пазарот во 

Република Македонија. 

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

пазарот во Република Македонија во 2010 година изнесува XXX евра или приближно XXX 

денари.  

                       

1
 (среден курс на Народна банка на Република Македонија на 31.12.2010 годиа, 1 евро = 61,5050 денари) 
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Вкупниот годишен приход на Зорка Скопје остварен со продажба на стоки и/или услуги на 

светскиот пазар во 2010 година, како година која претходи на концентрацијата изнесува 

XXX евра или приближно   XXX денари. 

Заедничкиот вкупен годишен приход на претпријатијата учесници во концентрацијата 

остварен со продажба на стоки и услуги на светскиот пазар го надминува износот од 10 

милиони евра во денарска противвредност и еден од учесниците е регистриран во 

Република Македонија. Исто така, заедничкиот вкупен годишен приход на претпријатијата 

учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и услуги на пазарот во 

Република Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска 

противвредност. Следствено, известената концентрација е предмет на одобрение од 

страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно член 14 став (1) точка 1)  и 

2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

 

5. Релевантни пазари 

 

5.1. Релевантен пазар на производ 

 

Зорка Скопје е активна во производство и продажба на декоративни бои и други 

индустриски премази. Имено, бидејќи предметната концентрација се однесува за пренос 

на средства, Комисијата ја зема во предвид само продажбата на декоративни и 

индустриски премази. Па оттука, за оценка на пријавената концентрација, Комисијата 

дефинираше два релевантни пазари на производ и тоа: 

 

- пазар на продажба на декоративни премази и  

- пазар на продажба на индустриски премази. 

 

5.1.1. Пазар на продажба на декоративни премази 

 

Декоративните премази (бои и лакови) се премази за ѕидови, тавани, врати, прозори и 

други површини, кои обично се користат на конкретни локации, во ентериер и екстериер, 

при градење или реновирање на архитектонски структури.  

Според податоците на подносителот на известувањето, Зорка Скопје на овој релевантен 

пазар има пазарно учество од 20-30% во 2010 година, додека Тиккурила Оиј не е 

присутна на релевантниот пазар во РМ, па оттука нема пазарно учество. Оттука, нивното 

заедничко пазарно учество по концентрацијата ќе остане непроменето. Конкурентите на 

овој релевантен пазар го имаат следното пазарно учество: Хелиос Груп 10-20%, ЈУБ 

Србија 5-10%, други домашни производители 10-20% и други странски производители 30-

40%. 

 
5.1.2. Пазар на продажба на индустриски премази  
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Индустриските премази вклучуваат електропремази (за автомобилски додатоци, 

земјоделска механизација, градежни елементи и други метални артикли), метални 

премази, електрични изолациони системи, специјални лепила и заштитни премази.  

Според податоците на подносителот на известувањето, Зорка Скопје на овој релевантен 

пазар има пазарно учество од 10-20% во 2010  година, додека Тиккурила Оиј не е 

присутна на релевантниот пазар во РМ, па оттука нема пазарно учество. Оттука, нивното 

заедничко пазарно учество по концентрацијата ќе остане непроменето. Конкурентите го 

имаат следното пазарно учество: Хелиос Груп 10-20%, други домашни производители 30-

40% и други странски производители 20-30%. 

 

5.2. Релевантен географски пазар 

 

Според подносителот на известувањето за концентрацијата, релевантниот географски 

пазар може да се дефинира како национален за декоративни премази односно како 

национален или пошироко (имајќи ги предвид бесцаринските или ниските царински стапки 

со земјите на ЕУ, ЦЕФТА, ЕФТА, Турција, Белорусија, Казахстан и Русија) за индустриски 

премази. 

Комисијата смета дека прашањето дали релевантниот географски пазар треба да се 

дефинира како национален (територијата на Република Македонија) или пошироко, може 

да се остави отворено бидејќи истото не влијае врз крајната оценка на концентрацијата. 

 

 

6. Ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведување на 
концентрацијата (член 25 од Законот) 

Согласно член 25 од Законот, решението со кое Комисијата утврдува дека 

концентрацијата е во согласност со одредбите на Законот ги опфаќа и ограничувањата 

директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата. 

Секоја концентрација во принцип се состои од договори со кои се воспоставува контрола 

во смисла на член 12 став (1) точка 2) од Законот. Сите договори со кои се остварува 

главната цел на концентрацијата, како што се оние кои се однесуваат на продажба на 

акции (удели) или имот на претпријатие се интегрален дел на концентрацијата. 

Дополнително, учесниците во концентрацијата може да склучат и други договори кои не 

се интегрален дел на самата концентрација, но може да го ограничат слободното 

делување на страните на пазарот. Доколку таквите договори содржат ограничувања кои 

се директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата, решението со 

кое се одобрува таквата концентрација ги опфаќа и тие ограничувања. 

За да се смета дека ограничувањата се ,,директно поврзани со спроведувањето  на 

концентрацијата,, мора да постои нивна директна поврзаност со самата концентрација. 

Не е доволен само фактот дека договорот е склучен во ист контекст или во исто време со 

концентрацијата. Ограничувањата кои се директно поврзани со концентрацијата се 
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економски поврзани со главната трансакција и истите имаат за цел да овозможат лесен 

премин кон изменетата структура на претпријатието по концентрацијата. 

Договорите мора да бидат ,,неопходни за спроведување на концентрацијата,, што значи 

дека во отсуство на тие договори, концентрацијата не може да се спроведе или може да 

се спроведе само под значително понеизвесни услови, со значително повисоки трошоци, 

за значително подолг период  или со значителни потешкотии. Договорите кои се 

неопходни за спроведување на концентрацијата типично имаат за цел заштита на 

вредноста која се пренесува, одржување на постојаноста во снабдувањето по 

разделувањето на поранешниот економски субјект или отпочнување со работа на новото 

претпријатие. 

6.1. Ограничувања содржани во Рамковниот договор од предметната концентрација 

 

Рамковниот договор за купување на средства доставен како прилог кон известувањето за 

концентрација бр. 08-63 од 13.05.2011 година во точките  24.1, 24.2 и 24.3 содржи 

одредени ограничувања кои се предмет на оценка од страна на Комисијата во смисла 

дали истите се ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведување на 

концентрацијата. 

Ограничувањата содржани во точките 24.1, 24.2 и 24.3 од Рамковниот договор за 

купување на средства претставуваат обврски за неконкурирање. 

Во принцип, обврските за неконкурирање кои се наложуваат на продавачот може да 

бидат директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата. Имено, за 

купувачот да се стекне со целосната вредност на средствата кои се пренесуваат, тој мора 

да се заштити на одреден начин од конкуренцијата од продавачот со цел да ја добие 

лојалноста на купувачите и да асимилира и експлоатира пренесеното know-how. Таквите 

обврски за неконкурирање му гарантираат на купувачот трансфер на целосната вредност 

на средствата кои се пренесуваат, кој генерално вклучува и физички средства и 

нематеријални средства, како што се акумулиран goodwill или know-how развиени од 

продавачот. Овие ограничувања не само што се директно поврзани со самата 

концентрација туку се и неопходни за нејзината имплементација бидејќи, во нивно 

отсуство, разумно е да се очекува дека продажбата на претпријатието или негов дел не 

може да се постигне. Сепак ваквите обврски за неконкурирање се оправдани единствено 

кога нивното времетраење, географската област на примена, нивниот предмет и лицата 

на кои истите се однесуваат не го надминуваат она што е разумно неопходно за 

постигнување на дадената цел. 

Дополнително, како основно начело, обврските за неконкурирање се оправдани за период 

до 3 години, кога трансферот на претпријатието вклучува и трансфер на лојалност на 

купувачите во форма и на гудвил и на know-how.  

Во конкретниот случај пријавената концентрација вклучува пренос на гудвил и know-how. 

Учесниците во концентрацијата согласно горенаведените точки од рамковниот договор 

преземаат и обврски за неконкурирање. Комисијата смета дека обврските за 

неконкурирање содржани во точките 24.1, 24.2 и 24.3 од Рамковниот договор за купување 

на средства се ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведување на 
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концентрацијата за период до 3 години по завршување на периодот на условна заработка 

(earn-оut). 

 

 
7. 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. 

По извршената концентрација нема да дојде до 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, бидејќи по концентрацијата, доколку како релевантен географски пазар се 

земе територијата на Република Македонија, пазарното учество на Зорка Скопје останува 

непроменето и на пазарот на декоративни премази (20-30%) и на пазарот на индустриски 

премази (10-20%), бидејки Тиккурила Оиј не е присутен на релевантниот пазар во РМ.  

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

диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 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 


