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  Уп. бр.08-9 

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 

НИС АД НОВИ САД (NIS AD NOVI SAD), со регистрирано седиште Народен фронт 12, Нови 

Сад, Србија (Narodnog fronta 12, Novi Sad, Serbia), доставено преку адвокат Јасмина Илиева 

Јовановиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 02.02.2022 година, го донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која НИС АД НОВИ САД (NIS AD NOVI SAD), со 

регистрирано седиште Народен фронт 12, Нови Сад, Србија (Narodnog fronta 12, Novi Sad, 

Serbia), ќе стекне директна единствена контрола над ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО (HIP-

PETROHEMIJA AD PANCEVO), со регистрирано седиште на ул. Спољностарчевачка 82, 26000, 

Панчево, Србија (Spoljnostarchevacka 82, 26000 Panchevo, Serbia), по пат на зголемување на 

основната главнина, 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 10.01.2022 година, до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено 

известување за концентрација од страна на НИС АД НОВИ САД (NIS AD NOVI SAD), со 

регистрирано седиште Народен фронт 12, Нови Сад, Србија (Narodnog fronta 12, Novi Sad, 

Serbia), со која НИС АД НОВИ САД Србија ќе стекне директна единствена контрола над ХИП-

ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО (HIP-PETROHEMIJA AD PANCEVO), со регистрирано седиште 

на ул. Спољностарчевачка 82, 26000, Панчево, Србија (Spoljnostarchevacka 82, 26000 Panchevo, 
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Serbia), по пат на зголемување на основната главнина. Имено, ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД 

ПАНЧЕВО моментално е во мнозинска сопственост и е контролирано од Република Србија. 

Предложената Трансакција ќе се спроведе преку зголемување на основната главнина на ХИП-

ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО. НИС АД НОВИ САД ќе инвестира износ од 150 милиони евра 

директно во основната главнина на ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО, што заедно со акциите 

кои моментално ги поседува, ќе резултира со стекнување на сопственост од страна на НИС АД 

НОВИ САД на 90% од капиталот на ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО. Останатите 10% ќе 

продолжат да бидат сопственост на Република Србија. 

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:  

НИС АД НОВИ САД е вертикално интегрирана енергетска компанија. Руската компанија ЈАД 

Газпром Нефт (PJSC Gazprom Neft) (која е директно и индиректно  95.68% во сопственост на ЈАД 

Газпром (PJSC Gazprom) и е дел од “Газпром Групацијата”, поседува 56.15% од акционерскиот 

капитал на НИС АД НОВИ САД, додека 29.87% од акциите се во сопственост на Република 

Србија. Останатиот дел од акциите се во сопственост на граѓани, вработени, бивши вработени и 

други малцински акционери. Акциите на НИС АД НОВИ САД се тргуваат на Белградската Берза. 

Газпром Групацијата е руска групација, глобален енергетски конгломерат кој е фокусиран 

особено на геолошки истражувања, производство, транспорт, складирање, преработка и 

продажба на гас, гас конденсат (condensate gas) и нафта, продажба на гас како гориво за 

автомобили, како и производство и продажба на топлинска и електрична енергија.  

Главните активности на НИС АД НОВИ САД и неговите зависни друштва вклучуваат 

истражување, производство и рафинирање на нафта и природен гас, продажба и дистрибуција на 

широк асортиман на нафтени производи, како и реализација на проекти во полето на петрохемија 

и енергетика.  

Стекнувачот и Групацијата на Стекнувачот немаат корпоративно присуство во Северна 

Македонија. 

НИС АД НОВИ САД и неговите зависни друштва имаат лимитирана прекугранична продажба на 

гориво и нафтени деривати во Северна Македонија. Пазарните активности на Газпром 

Групацијата во Северна Македонија се поврзани со снабдувањето со гас.  

ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО е српска петрохемиска компанија основана во 1975 

година. Производствените капацитети на ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО опфаќаат 241 

хектар во индустриската зона Панчево, во Елемир, во близина на Зрењанин и Црепаја, во близина 

на Панчево во Србија. Главните производи вклучуваат таканаречени едноставни (ниско 

молекуларни) хемиски производи (base chemical products), полимери и полиетиленски цевки.  
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ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО нема корпоративно присуство во Северна Македонија. 

ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО генерално се занимава со директна (прекугранична) 

продажба на некои од неговите полиолефински производи во Северна Македонија, а конкретно 

полиетилен со ниска густина (Low Density Polyethylene – LDPE) и полиетилен со висока густина 

(High Density Polyethylene HDPE) и со поврзани активности како соработка со потенцијални 

директни купувачи.  

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 

 


