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Уп. бр.08-80 

 

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 

Сан Вали д.о.о. (Sun Valley d.o.o.) Белград, со седиште на адресар Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 

6-8 Белград, Србија, доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана 

на ден 23.09.2020 година, го донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрација со која Сан Вали д.о.о. (Sun Valley d.o.o.) Белград, со седиште 

на адреса Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 6-8 Белград, Србија стекнува целосна контрола над 

друштвото Викториа Оил д.о.о. (Victoria Oil d.o.o.) Шид, со седиште на адреса ул. „Бранка 

Ерич“ бр. 2, Шид, Србија, при што и физичкото лице г. Ваја Енриковиќ Јаши (Vaja Enricovich 

Jhashi) со број на пасош 565585294 државјанин на САД, стекнува индиректна контрола над 

Викториа Оил д.о.о.Шид, иако потпаѓа под одредбите на 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. 

 

Образложение 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 02.09.2020 година а дополнето 

на 03.09.2020 година и 07.09.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Сан 

Вали д.о.о. (Sun Valley d.o.o.) Белград, со седиште на адресар Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 6-8 

Белград, Србија, со која Сан Вали д.о.о. Белград, стекнува целосна контрола над друштвото 

Викториа Оил д.о.о. (Victoria Oil d.o.o.) Шид, со седиште на адреса ул. „Бранка Ерич“ бр. 2, Шид, 

Србија, при што и физичкото лице г. Ваја Енриковиќ Јаши (Vaja Enricovich Jhashi) со број на пасош 
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565585294, државјанин на САД, стекнува индиректна контрола над Викториа Оил д.о.о. Шид 

Србија. 

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

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната иприлозите кон истото, го 

утврди следното:  

xxx1. Конкретно, Сан Вали д.о.о. е холдинг друштво соодветно основано во согласност со законите 

во Србија на 21 јули 2020 година. xxx. Во моментов, Сан Вали д.о.о. е во целосна (100%) 

сопственост на друштвото Куперстаун С.а р.И. со седиште на адреса булевар "Ројал" бр. 26а, 

Луксембург, друштво под исклучива индиректна контрола на Групацијата Оуктри Капитал, 

друштво со ограничена одговорност (LLC), Авенија Саут Гранд бр. 333 (333 South Grand Avenue), 

28-ми спрат Лос Анџелес, ЦА 90071, САД. Веднаш штом ќе се спроведе предложената трансакција, 

физичкото лице г. Ваја Енриковиќ Јаши, државјанин на САД, ќе поседува 87,5% од и ќе има 

индивидуална контрола над Сан Вали д.о.о., додека преостанатите 12,5% од акциите ќе останат кај 

Куперстаун (како малцински акционер). 

Г. Јаши има 87,5% од акциите и индивидуална контрола во друштвото Арагви Холдинг 

Интернешнал Лимитед, друштво основано во Република Кипар, со регистрирано седиште на 

адреса Менандру, 4 Гала Тауер, втор спрат, 1066 Никозија, Република Кипар. 

Арагви Холдинг Интернешнал Лимитед е матично холдинг друштво на Групацијата Транс-Оил, 

кое е главно присутно и активно во Молдавија (во понатамошниот текст Арагви Холдинг 

Интернешнал Лимитед и Групацијата Транс-Оил заедно се нарекуваат "Т-Оил" ). 

xxx.Т-Оил е групација која работи во агроиндустрискиот сектор, и е главно присутна и активна во 

Молдавија, со широк спектар на активности, кои вклучуваат: пресување маслодајни семиња, 

чување и складирање житарици, тргување со примарни производи, производство на растителни 

масла и одгледување земјоделски култури. 

Г. Јаши не извршува никакви активности во Северна Македонија и не остварил никакви приходи 

во Северна Македонија во финансиската 2019 година. 

Викториа Оил д.о.о. во моментов е во целосна (100%) сопственост и под индивидуална контрола 

на Групацијата Викториа а.д. Белград, Србија, во која пак Групацијата МК д.о.о Белград, Србија 

поседува 66,99%, и има индивидуална контрола во Групацијата Викториа. 

Главната дејност на Викториа Оил д.о.о.  е производство на сурови и рафинирани масла (особено 

масла од семе од сончоглед, масла од зрна од соја и масла од семе од репка) и протеинска 

сачма.Таа, исто така, има и фабрика за полнење и пакување масла за јадење. 

Најпознатата трговска марка за стока за широка потрошувачка на Викториа Оил д.о.о. е Искон, 

прехранбено сончогледово масло. Викториа Оил д.о.о. остварува значителен промет на пазарите 

во соседните земји и на други меѓународни пазари, како што се во Албанија, Австрија, Босна и 
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херцеговина, Хрватска, Унгарија, Грција, Италија, Црна Гора, Холандија, Словачка, Словенија, 

итн. Покрај веќе споменатото погоре, Викториа Оил д.о.о. исто така, поседува капацитети за 

производство на биодизел. xxx 

Викториа Оил д.о.о. остварува приходи од продажба на пазарот во Република Северна Македонија. 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита 

на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став 

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

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

заштита на конкуренцијата 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 Законотза заштита на конкуренцијата, 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 за заштита на конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

Правна поука: 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 

                                                                                           Проф.Д-р Владимир Наумовски 

 

 


