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Уп. бр. 08-83 

 

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 Еуроимпекс ДОО увоз-извоз 

Скопје, со седиште на Бул. Трета македонска бригада 72, Скопје преку полномошник Милан Стоилковиќ 

од Куманово, на седница одржана на ден 21.10.2020 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Се утврдува дека концентрацијата  со која Еуроимпекс ДОО  увоз-извоз Скопје, со седиште на Бул. Трета 

македонска бригада 72, Скопје ќе стекне контрола над Опел Аутомотив С д.о.о. Белград, со седиште во 

Владимира Поповића 6, кат 1, бр. A 105-2, Белград, Србија,  по пат на стекнување 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. 

 

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. 

 

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

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст:  КЗК) на ден 18.09.2020 година, а 

дополнето на 06.10.2020 година, Еуроимпекс ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на Бул. Трета македонска 

бригада 72, Скопје (во понатамошниот текст: Еуроимпекс) согласно одредбите од член 15 став (1) од 

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

концентрација со која, Еуроимпекс има намера да стекне контрола над над Опел Аутомотив С д.о.о. 

Белград, со седиште во Владимира Поповића 6, кат 1, бр. A 105-2, Белград, Србија (во понатамошниоте 

текст: Опел Аутомотив С). 

 

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

податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:  

1. Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Еуроимпекс е  друштво кое заедно со своите поврзани дриштва е генерален увозник и дистрибутер  на 

возила од марка Peugeot и  Mitsubishi за територијата на Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија 

и Косово повеќе од 20 години. Подносителот е активен првенствена на територијата  на Северна 
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Македонија, истотака соработува и со автодилери на територијата на Албанија и Косово, додека 

дистрибуција за територија на Србија и Црна Гора врши преку две поврзани друштва Euroimpex Autogroup 

d.o.o. Beograd ( во понатамошниот текст: Еуроимпекс Србија) и Inoto Motors d.o.o. Beograd (во 

понатамошниот текст: Иното). Еуроимпекс Србија е генeрални увозник и дистрибутер за Peugeot возила 

додека Инотое званичен  увозник и дистрибутер на  Mitsubishi возила 

 

Покрај увоз и дистрибуција на возила од марка Peugeot, резервни делови и дополнителна опрема,помал дел 

од активностите на Еуроимпекс на територијата на Северна Македонија зафаќа и увоз и дистрибуција на 

масло од брендот Total и Valvolin, акумулатори од  брендот  Banner, рачни  и професионални  алатки од  

брендот Milwaukee, Bahco, AEG i Irimo, како и пневматици Toyo Tires. 

 

Еуроимпекс е под заедничка контрола на двајца државјани на Северна Македонија, браќа Кирил Воиновски 

и Даниел Воиновски кои поседуваат по 50% удел во Еуроимпекс. Кирил Воиновски е единствен член во 

Еуроимпекс Србија, додека Даниел Воиновски е единствен член во Иното. 

 

Опел Аутомотив С е друштво со посебна намена – основано од продавачот (Опел југоисточна Европа ЛЛЦ 

од Унгарија) за потребите на Трансакцијата. Опел Аутомотив С при затворање на  Трансакцијата ќе биде 

сопственик за соработка за увоз и дистрибуција на возила од брендот Opel на територијата на Северна 

Македонија, Албанија, Косово, Србија и Црна Гора. 

 

Продавачот е под крајна контрола на францускиот производител на автомобили и мотоцикли PSA-Grоup 

која произведува возила од брендот Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vаuxhall. Продавачот настапува како 

увозник и дистрибутер на возила од брендот Opel и резервни делови и дополнителна опрема од брендот 

Opel и Chevrolet на територијата на југоисточна Европа вклучувајќи ја и Северна Македонија. Предмет на 

Трансакцијата е дел од овој бизнис кое опфаќа дистрибуција на нови патнички возила (Opel Astra, Opel 

Insignia, Opel Corsa, Opel Zafira Life, Opel Mokka, Opel Crossland X, Opel Grandland X, Opel Combo Life), и 

нови комерцијални возила (Opel Movano, Opel Vivaro и Opel Combo Cargo), како и дистрибуција на резервни 

делови и дополнителна опрема за возила марки Opel и Chevrolet на територијата на Северна Македонија, 

Албанија, Косово, Србија и Црна Гора  – „Целно работење”. 

 

 

2. Правна форма на концентрацијата 

 

Опел Аутомотив С е друштво со посебна намена основано за цел на Трансакција и моментално е под 

директна контрола на (Опел југоисточна Европа ЛЛЦ од Унгарија), а под крајна контрола на француската 

PSA Group. 

 

Продажба на уделот во Опел Аутомотив С е регулирана со услови и одредби на Договорот со  кој 

Продавачот ќе продаде 100% удел во Опел Аутомотив С на Еуроимпекс. На денот на затворањето на 

Трансакцијата, Опел Аутомотив С ќе го опфати  Целното работење т.е. работење увоз и дистрибуција на 

возила од брендот Opel,, резервни делови и дополнителна опремаод брендот Opel и Chevrolet, на територија 

на Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија и Црна Гора. 
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ХХХ1 

 

Како последица за Трансакцијата, еуроимпекс ќе стекне непосредна индивидуална контрола над Опел 

Аутомотив С, а со самото тоа и над Целното работење. 

 

 

3. Правен основ на концентрацијата 

 

Правна основа на концентрацијата е  Договор за купување на акции. 

 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 

 

На светскиот пазар во 2019 година Еуроимпекс  има остварено вкупни приходи во износ од ХХХ 

евра, додека во Република Северна Македонија има остварено вкупен приход од ХХХ евра,.   

 

 

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 најмалку 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, за предметната концентрација постои обврска за поднесување на 

известување за концентрација до Комисијата согласно член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот. 

 

 

5. Релевантни пазари, дефиниција и пазарни удели 

 

Подносителона известувањето, за целите на оценка на предметната концентрација, предлага дефиницијата 

на релевантниот пазар на производи да биде оставена отворена заради тоа што преклопувањата помеѓу 

активностите на учесниците во концентрацијата на пазарот во Северна Македонија се релативно мали. Како 

алтернатива, подносителот на известувањето смета дека релевантниот пазар на производи може да се 

дефинира со земање предвид на деловните активности на Целно работење поврзани со пазарот на Северна 

Македонија т.е. релевантниот пазар може да се дефинира како пазар за големопродажба на патнички и 

комерцијални возила. Имено подносителот наведува дека во согласност со праксата на Европската 

Комисија, големопродажба и малопродажба на патнички возила и лесни комерцијални возила претставува 

два посебни пазари, додека исто така се прави разлика и помеѓу големопродажба на патнички возила и 

големопродажба на лесни комерцијални возила. Потесна сегментација врз основа на тип т.е. класа на возило 

(мини, мали и возила со средна величина, а за лесни комерцијални возила поделба врз основа на тежина) не 

е правена затоа што различни типови на возила се дистрибуираат преку исти канали, и дека во предметниот 

                       

1
 Податоците претставуваат деловна тајна 
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случај, меѓутоа нема потреба за сегментација на поширок пазарот  на големопродажба на патнички возила, 

од една страна, и пазарот за големопродажба на комерцијални возила, од друга страна, со оглед на тоа дека 

нема важни преклопувања помеѓу активностите на учесниците во концентрацијата во Северна Македонија 

т.е.Трансакцијата не може да предизвика било какви негативни ефекти на конкуренцијата или структурата 

на пазарот во Северна Македонија, без оглед на тоа како е дефиниран пазарот. 

 

Комисијата го прифаќа ставот на подносителот на известувањето релевантниот географски пазар, за целите 

на оценка на предметната концентрација да се дефинирана национално ниво т.е. како пазар што ја покрива 

територијата на Република Северна Македонија. 

 

Според подносителот на известувањето пазарниот удел на учесниците во концентрацијата на релевантниот 

пазар изнесува 5-10% на Еуроимпекс групата (за возилата од марката Пежо) и 5-10% на Целното работење 

(за возила од марката Опел), односно заедничкиот пазарен удел по концентрацијата би бил 10-20%. 

Комисијата ја разгледа и алтернативната дефиниција на пазарот, односно можноста за дефинирање на 

посебни пазари на продажба на патнички возила (и во рамките на истиот дефинирање на посебни пазари за 

мини автомобили, мали автомобили, средни автомобили, големи автомобили, возила за спортска намена 

(SUV) и повеќенаменски возила) и посебен пазар на лесни комерцијални возила. Врз основа на податоците 

со кои располага Комисијата утврди дека на ниту еден од потесно наведените дефинирани пазари пазарното 

учество на учесниците во концентрацијата, по концентрацијата нема да надмине 25%.  

 

Од горенаведеното произлегува дека и најтесната можна дефиниција на релевантниот пазар на производ  и 

дефиниција на релевантниот географски пазар  како територија на Република Северна Македонија нема да 

доведе до поинаква оценка на концентрацијата заради што Комисијата точната дефиниција за релевантниот 

пазар на производи и релевантниот географски пазар ги остава отворени. 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став 2, став 3 и став 

4 од Законот за заштита на конкуренцијата и Насоките за оценка на хоризонталните концентрации за целите 

на Законот за заштита на конкуренцијата 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. 

 

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 конкуренцијата. 

 

 

 

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. 
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          КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                              Проф. д-р Владимир Наумовски 
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