
Уп. Бр.08-46/2021 

 

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 на Магна 

Металформинг ГмбХ, со седиште на Тецхнологиестрассе 8, 1120, Виена, Австрија  и ЛГ 

Електроникс Инк., со седиште на ЛГ Твин Таурс, 128, Јеоуи-даеро, Sеонгдеунгпо-гу, Сеул, 07336, 

Кореа, преку Адвокатско друштво Поповски и Партнери од Скопје, на седницата одржана на ден 

07.04.2021 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на создавање на заедничко вложување на Магна 

Металформинг ГмбХ, со седиште на Тецхнологиестрассе 8, 1120, Виена, Австрија и ЛГ 

Електроникс Инк., со седиште на ЛГ Твин Таурс, 128, Јеоуи-даеро, Sеонгдеунгпо-гу, Сеул, 07336, 

Кореа, 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. 

 

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 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 17.03.2021 година,  до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за 

концентрација која се однесува на создавање на заедничко вложување на Магна Металформинг 

ГмбХ, со седиште на Тецхнологиестрассе 8, 1120, Виена, Австрија и ЛГ Електроникс Инк., со 

седиште на ЛГ Твин Таурс, 128, Јеоуи-даеро, Sеонгдеунгпо-гу, Сеул, 07336, Кореа. 

 

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:  

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

 

Магна Интернационал Инц. Канада е дел од Магна Групацијата, глобален добавувач на 

автомобили кој дизајнира, инженира и произведува компоненти, склопови, системи, подсистеми и 

модули за производители на оригинална опрема на патнички возила и лесни комерцијални возила 

во Северна Америка, Јужна Америка, Европа, Азија и Африка. Можностите на производството на 

Магна Групацијата вклучуваат производство на каросерија, шасија, надворешност, седишта, 

погонски систем, електронски, системи за визија, затворање и покрив и модули, како и комплетно 

инженерство на возила и производство на договори.  

 

Магна Металформинг ГмбХ, Австрија е индиректно зависно друштво во целосна сопственост на 

Магна Интернационал Инц., Канада. Неговата цел е одржување и администрација на директно и 

индиректно учество во компании активни во бизнисот со погонски системи. Дополнително, преку 



нејзината гранка Магна Хеви Стампинг, Алберсдорф-Пребух, Австрија, Магна Металформинг 

ГмбХ е активно во производството на структури на каросеријата и шасијата. 

  

Магна Групацијата е присутна во Република Северна Македонија преку своето зависно друштво 

Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ Струга кое е во процес на изградба на своите 

производствени капацитети и сè уште не е оперативно. Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ 

Струга припаѓа на Магна Групацијата како дел од Магна Мирорс Групацијата. 

 

ЛГ Електроникс Инк., Кореа е производител на интегрирана електронска стока со седиште во 

Кореа, со глобални мрежи на работење и дистрибуција низ повеќе од 150 земји кои вработуваат 

83.000 луѓе. ЛГЕ се состои од пет деловни единици: Апарати за домаќинство и решенија за воздух 

(вклучително и фрижидери, машини за перење, машини за миење садови, апарати за готвење, 

правосмукалки, вградени апарати, климатизери, прочистувачи на воздухот, средства за 

одвлажнување), домашна забава (вклучувајќи телевизори, аудио и видео, монитори, персонални 

компјутери и додатоци, комерцијални производи), мобилни комуникации, решенија за компоненти 

на возила (вклучително и забава за во возила, греење ладење и климатизација и мотори, инженеринг 

на возила) и деловни решенија (вклучувајќи решенија за приказ на комерцијални производи, 

соларни решенија, системи за складирање на енергија и решенија за управување со енергија).  

Во Република Северна Македонија, ЛГЕ се активни на пазарот на апарати за домаќинство и 

решенија за воздух (вклучително и фрижидери, машини за перење, машини за миење садови, 

апарати за готвење, правосмукалки, вградени апарати, климатизери, прочистувачи на воздух, 

средства за одвлажнување), домашна забава (вклучувајќи телевизори, аудио и видео, монитори, 

компјутери и додатоци, комерцијални производи) и уреди за мобилни телефони. 

 

Обемот на работа на идното Заедничко Вложување е да истражува, дизајнира, развива, инженира, 

тестира, валидира, произведува, составува, продава и дистрибуира: 

- производи и компоненти за електрични и хибридни возила,  

- електронски погонски системи за електрични и хибридни возила и 

-инвертер системи за електрични и хибридни возила.  

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, 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 Законот, 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. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

Упатство за правно средство: 

 

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 


