
Уп. Бр.08-74/2021 

 

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 

Балкан Комодитис Интернешнал д.о.о. Белград, со седиште на бул. Војводе Бојовича 6-8, 11000 

Белград, Србија, преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје на седницата одржана 

на ден 11.08.2021 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Балкан Комодитис Интернешнал д.о.о. Белград, со 

седиште на бул. Војводе Бојовича 6-8, 11000 Белград, Србија ќе стекне контрола над Гранекспорт 

д.о.о. Панчево, со седиште на Лука Дунав 5, Панчево, Србија, ДОО Жито-Бачка Кула, со седиште 

на Јосипа Крамера 17, Кула, Србија и Лука-Бачка Паланка д.о.о., со седиште на Индустријска зона 

35, Бачка Паланка, Србиј, по пат на купопродажба на удели, 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 09.07.2021 година, а 

дополнето на 13.07.2021 година и на 22.07.2021 година до Комисијата за заштита на 

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

концентрација од Балкан Комодитис Интернешнал д.о.о. Белград, со седиште на бул. 

Војводе Бојовича 6-8, 11000 Белград, Србија, со која Балкан Комодитис Интернешнал 

д.о.о., по пат на купопродажба на удели ќе стекне контрола над: 

  Гранекспорт д.о.о. Панчево, со седиште на Лука Дунав 5, Панчево, Србија; 

 Лука-Бачка Паланка д.о.о., со седиште на Индустријска зона 35, Бачка Паланка, Србија. 



 ДОО Жито-Бачка Кула, со седиште на Јосипа Крамера 17, Кула, Србија и над 

 XXX 
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 комплекси за силоси и трговија со земјоделски култури и маслодајни семки кои 

моментално ги води Агроглоб д.о.о. Нови Сад, со седиште на Булевар ослобоџења 60, 

Нови Сад, Србија, кои средства и активности ќе бидат отцепени од Агроглоб д.о.о и ќе 

бидат ставени под ДОО Жито-Бачка -Кула пред спроведувањето на Предложената 

Трансакција. 

 

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

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го 

утврди следното:  

 

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

 

Балкан Комодитис Интернешнал д.о.о. е друштво за специјална намена и холдинг-друштво 

основано во Србија, и како такво нема било какви оперативни деловни активности; неговата 

единствена цел е да има удели во српските компании на групацијата Транс-Оил. 

Транс-Оил Групацијата, првенствено лоцирана и активна во Молдавија, има широк спектар на 

активности кои вклучуваат: дробење на маслодајни семки, ракување и складирање на жито, 

трговија со стоки, производство на растителни масла и земјоделство. Транс-Оил Групацијата  е 

единствено контролирана од физичкото лице г-дин Ваја Енрикович Јаши, државјанин на САД. 

Г-дин Јаши исто така има единствена контрола над Викторија Оил д.о.о. Шид, со седиште на 

Бранка Ерича 2, Шид, Србија, српски производител на сурови и рафинирани масла (масла од 

сончогледово семе, масла од соја и масла од репка) и протеински оброци. Исто така, оперира со 

фабрика за флаширање и пакување масла за јадење, а неговата потрошувачка марка е Искон. 

-Гранекспорт д.о.о. е активен во производство на мелени производи од пченка за човечка и 

индустриска потрошувачка, како и сурови состојки за производство на добиточна храна. 

Гранекспорт исто така има активности во трговијата, каде што првенствено е насочен кон трговија 

со пченка.  

-ДОО Жито-Бачка Кула, е активно во мелење пченица и производство на брашно, како и во 

сурови инпути за производство на добиточна храна. Покрај стандардното производство на 

брашно, компанијата произведува и голем спектар на брашно за специјална намена. 

Покрај ова, во ДОО Жито-Бачка Кула ќе бидат вклучени и XXX 
2
 комплекси со силоси, сите 

лоцирани во Србија, како и бизнисот со трговија со земјоделски култури и маслодајни семки што 

во моментов го работи Агроглоб д.о.о. 

-Лука-Бачка Паланка д.о.о., управува со пристаниште кое се наоѓа во Бачка Паланка, Србија, на 

реката Дунав. Лука-Бачка Паланка д.о.о., обезбедува пристанишни услуги и транспортни услуги. 

Ниедна од страните нема поврзано лице, подружница  или претставништво во Република Северна 

Македонија. 

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 2) од Законот за 

                       
1 Податоците претставуваат деловна тајна 

 



заштита на конкуренцијата 

 

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) и член 16 став 

(5) од 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 


