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  Уп. бр.08-84 

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 

Форд Отомотив Санаи А.С., со регистрирано седиште на Акпинар Махалеси, Хасан Басри Кадеси 

број 2, Санџактепе, Истанбул, Турција, поднесено преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на 

седницата одржана на ден 08.06.2022 година, го донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Форд Отомотив Санаи А.С. (Ford Otomotiv Sanayi 

A.Ş.), со регистрирано седиште на Акпинар Махалеси, Хасан Басри Кадеси број 2, Санџактепе, 

Истанбул, Турција стекнува единствена контрола над Форд Романија С.А. (Ford Romania S.A.), со 

регистрирано седиште на улица Хенри Форд 29, Крајова, Романија, по пат на купопродажба на 

акции, 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 06.05.2022 година, а 

дополнето на 19.05.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот 

текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Форд Отомотив 

Санаи А.С., со регистрирано седиште на Акпинар Махалеси, Хасан Басри Кадеси број 2, 

Санџактепе, Истанбул, Турција, со која Форд Отомотив Санаи А.С. Санџактепе, Истанбул, 

Турција стекнува единствена контрола над Форд Романија С.А., со регистрирано седиште на 

улица Хенри Форд 29, Крајова, Романија. 
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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:  

Форд Отомотив Санаи А.С. е јавно тргувано друштво и целосно функционално заедничко 

вложување основано помеѓу Форд Мотор Компани (Ford Motor Company) („ФМК“) и Коч 

Холдинг А.С. (Koç Holding A.Ş.) („Коч“), соодветно организирано и валидно постоечко согласно 

законите на Турција. Основата на Форд Отомотив Санаи А.С., кое работи во турската 

автомобилска индустрија, e поставена во 1959 година. Форд Отомотив Санаи А.С., ги спроведува 

своите активности како компанија за извоз од 2004 година и управува со 3 (три) главни центри: 

фабриките Ѓолчук (Gölcük) и Јениќој (Yeniköy) во Коџаели (Турција), фабриката Ескишехир 

(Eskişehir) во Ескишехир (Турција), Центарот за истражување и развој Санџактепе и Магацинот 

за резервни делови во Истанбул (Турција). Форд Отомотив Санаи А.С. ја има најголемата 

организација за истражување и развој во автомобилската индустрија во Турција. Форд Отомотив 

Санаи А.С. произведува лесни комерцијални возила (т.е. комбиња), како и тешки комерцијални 

возила (т.е. камиони), но не произведува патнички автомобили (продава само патнички 

автомобили, но само на територијата на Турција). Форд Отомотив Санаи А.С. исто така 

обезбедува услуги за одржување, испорака и поправка преку специјализирани овластени сервиси 

низ цела Турција. Преку својот бизнис за тешки комерцијални возила Форд Тракс (Ford Trucks), 

Форд Отомотив Санаи А.С. назначува дистрибутери и дилери надвор од земјата и нуди услуги за 

продажба, сервис и резервни делови преку своите дилери. 

ФМК е матичното друштво на Групацијата Форд која дизајнира, произведува, пласира и 

сервисира целосна линија на Форд автомобили, камиони, кросовери (SUVs) и луксузни возила 

Линколн (Lincoln), обезбедува финансиски услуги преку Форд Мотор Кредит Компани (Ford 

Motor Credit Company). Во последниве години, компанијата започна со производство на 

електрични возила. 

Коч Холдинг е основана во 1963 година во Турција. Коч Холдинг е водечка инвестициска 

холдинг компанија во Турција, а Групацијата Коч е најголемата турска индустриска и услужна 

групација во смисла на приходите, извозот, бројот на вработени, платените даноци и пазарната 

капитализација на истанбулската Берза. 

Коч Холдинг има важна позиција во енергетскиот, автомобилскиот сектор, секторот за стоки за 

широка потрошувачка со век на траење над три години и финансискиот сектор, кои нудат силен 

долгорочен потенцијал за раст. 

Форд Отомотив Санаи А.С. нема зависни друштва во Република Северна Македонија ххх. 

Форд Романија пред концентрацијата е целосно контролирано од ФМК. ФМК е присутно во 

Романија од 2007 година, преку купување на мнозинскиот удел на Аутомотив Крајова 

(Automotive Craiova) и во март 2008 година фабриката Аутомобиле Крајова (Automobile Craiova). 

Во Крајова, Форд моментално произведува патнички автомобили, имено Екоспорт (Ecosport) и 

Пума (Puma). Во моментов во Крајова не се произведуваат лесни комерцијални возила. ххх. 

Одредени бизниси ќе бидат издвоени од Форд Романија пред комплетирањето на предложената 
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трансакција. По издвојувањето (анг. Carve-Out), Форд Романија ќе ја вклучува само фабриката во 

Крајова, која е фабрика за склопување и постројка за производство на автомобили лоцирана во 

Крајова, Романија. 

Форд Романија нема зависни друштва 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 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 

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 

 


