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  Уп. бр.08-37 

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 

Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), со седиште во Грива Дигени 115, Тридент 

Центар, 3103 Лимасол, Република Кипар (Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3103 Limassol) и 

АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. (ALFI Renewables 

upravljanje skladov, d.o.o.), со седиште во Веровшкова улица 55А, Љубљана, Словенија 

(Verovškova ulica 55A, Ljubljana, Slovenia), поднесено преку адвокат Методија Велков од 

Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 02.03.2022 година, го 

донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), со 

седиште во Грива Дигени 115, Тридент Центар, 3103 Лимасол, Република Кипар, (Griva Digeni, 

115, TRIDENT CENTRE, 3103 Limassol) и АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни 

инвестициски фондови, д.о.о. (ALFI Renewables upravljanje skladov, d.o.o.), со седиште во 

Веровшкова улица 55А, Љубљана, Словенија (Verovškova ulica 55A, Ljubljana, Slovenia) имаат 

намера да стекнат директна заедничка контрола врз Ивиком Енерџи, д.о.о. Жагубица (Ivicom 

Energy, d.o.o. Žagubica), со седиште во Југ Богданова 2, општина Жагубица, Србија (Jug 

Bogdanova 2, Serbia), по пат на стекнување 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. 

 

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 07.02.2022 година, а 

дополнето на 14.02.2022 година и 15.02.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата 

(во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на 
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Ламиум Трејд Лимитед (Lamium Trade Limited), со седиште во Грива Дигени 115, Тридент 

Центар, 3103 Лимасол, Република Кипар  (Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3103 Limassol) и 

АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. (ALFI Renewables 

upravljanje skladov, d.o.o.), со седиште во Веровшкова улица 55А, Љубљана, Словенија 

(Verovškova ulica 55A, Ljubljana, Slovenia), со која Ламиум Трејд Лимитед и АЛФИ Рињуаблс 

управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. имаат намера да стекнат директна 

заедничка контрола врз Ивиком Енерџи, д.о.о. Жагубица (Ivicom Energy, d.o.o. Žagubica), со 

седиште во Југ Богданова 2, општина Жагубица, Србија (Jug Bogdanova 2, Serbia). 

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:  

Ламиум Трејд Лимитед е холдинг компанија која поседува неколку друштва во регионот кои се 

активни на пазарот за производство на електрична енергија. 

Ламиум Трејд Лимитед е холдинг компанија дел од групација која работи под швајцарската 

компанија Агри Холдинг АГ (Agri Holding AG) која е во 100% сопственост на г-дин Миодраг 

Костиќ. 

Ламиум Трејд Лимитед е друштво во рамките на МК Групата, која е контролирана од г-дин 

Миодраг Костиќ (во натамошниот текст: МК Група). МК Групата вклучува повеќе од 40 

поврзани друштва кои работат во Србија и во странство, кои вработуваат повеќе од 4.000 луѓе. 

Деловната активност на МК Групата во целина е всушност производство и трговија со 

земјоделски производи. МК Групата е активна во производството на шеќерна репка, шеќер, 

пченка, пченица, јачмен, маслодајна репка и други полски култури користејќи ги најновите 

агротехнички мерки и земјоделска механизација од најновата генерација. МК Групата тргува и со 

земјоделски производи, ѓубрива, пестициди, меркантилни и семенски производи (пченица, 

пченка, соја и слично). Дополнително, МК Групата се занимава со туризам, информатичка 

технологија, како и банкарство и брокерско-дилерско работење. 

Ламиум Трејд Лимитед нема зависни друштва регистрирани во Северна Македонија.  

МК Групата нема зависни друштва регистрирани во Северна Македонија, но остварува приходи 

од продажба на шеќер и производи од шеќер, месни производи, преработена храна од зеленчук и 

земјоделски производи, култури и маслодајни решенија, производи за мелење и производи од 

соја.  

АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. е активно во 

управување со алтернативни инвестициски фондови. 

xxx 

АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. управува со Фондот 

ALFI Green Energy, алтернативен инвестициски фонд кој според сложеноста и карактеристиките 

на инвестициите во кои ги вложува средствата може да биде дефиниран како инвестициски фонд 

за ,,зелена“ енергија. Фондот инвестира во ветерни и фотоволтаични електрани кои или веќе 

работат или се во фаза на изградба/развој низ целниот регион (Словенија, Хрватска, Романија, 

Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Република Северна Македонија, Косово), 
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следејќи ги општите цели на одржливиот развој. 

АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. е дел од 

корпоративна групација која е во вистинска сопственост на г-дин Матјаж Филипич и г-дин Бојан 

Куновар, со сопственост на 50% од нејзиното капитално учество (останатите 50% се во 

сопственост на Purpura, razvoj in upravljanje družb, d.o.o.) („Алфи Склади / Роблек Група“). 

xxx 

АЛФИ Рињуаблс управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. нема регистрирани 

зависни друштва во Северна Македонија. 

Алфи Склади/Роблек Групата има едно регистрирано зависно друштво во Северна Македонија, 

имено: 

(1) Роблек д.о.о. (Roblek d.o.o) има 79% сопственост во КФ Финанце д.о.о. (KF Finance d.o.o.), 

коe пак има 80% учество во ПРО КОЛЕКТ д.о.о. (PRO KOLEKT d.o.o.) (група), коe има 

зависно друштво во целосна сопственост во Северна Македонија – Друштво за услуги 

ПРО КОЛЕКТ ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Христо Татарчев бр. 121-г, 

Кисела Вода, Скопје, Република Северна Македонија, чија регистрирана дејност е 82.91 – 

Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии. 

 

Ивиком Жагубица е активно во истражување на потенцијал на ветерот и развој на проекти за 

фарми на ветерници. 

Ивиком Жагубица е проектната компанија која поседува градежна дозвола за изградба на 

ветерниот парк Кривача во Жагубица, чија планирана инсталирана моќност е околу 103 MW. 

Изградбата на ветерниот парк Кривача во Жагубица се уште не е започната, па Ивиком Жагубица 

се уште не е активно во производството на електрична енергија. 

Структурата на учество во Ивиком Жагубица моментално е составена од два содружника Х-

Планет д.о.о., развој на инженеринг пројектов, доо Љубљана Словенија и Ивиком Холдинг Гмбх 

Виена Австрија. Х-Планет д.о.о. има 30% од уделот додека Ивиком Холдинг ГмбХ има 70% од 

уделот во Ивиком Жагубица. Дополнително, Х-Планет д.о.о.и АЛФИ Рињуаблс управување со 

алтернативни инвестициски форндови д.о.о. се поврзани друштва. 

Ивиком Жагубица нема зависни друштва, вклучително и во 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 Законот за заштита на конкуренцијата, е во 

согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување 
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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 

 


