
 

Известување за концентрација со која Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ од Австрија ќе 

стекне целосна контрола врз 3 К.Ф. д.о.о. од Хрватска 

 (предмет бр. 08-57 од 29.05.2019 година) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен Весник на Република 

Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18) на ден 29.05.2019 година Комисијата за 

заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација помеѓу Хамбургер Рисајклинг 

Груп ГмбХ, друштво основано и организирано согласно законите на Австрија, со регистрирано 

седиште на Аспангер Штрасе 252, 2823 Питен, Австрија, како Стекнувач и Иван Резо, со постојано 

живеалиште на ул. II. Каналски пут VI одвојак 5, 10 000 Загреб, Република Хрватска како 

Продавач. Овој акт е основата за стекнувањето на независна контрола од страна на Хамбургер 

Рисајклинг Груп ГмбХ од Австрија врз 3 К.Ф. д.о.о., друштво основано и организирано во 

согласност со законите на Хрватска, со седиште на ул. II. Каналски пут VI одвојак 5, Загреб, 

Република Хрватска.  

 

Претежна дејност на Хамбургер Рисајклинг Груп Гмбх е собирање, третман, препродажба на 

отпад, особено отпад од хартија. 

 

Хамбургер Рисајклинг Груп Гмбх нема регистрирано присуство (регистрирано 

друштво/подружница) во Северна Мaкедонија и е присутно на македонскиот пазар на собирање, 

третман и препродажба (заеднички: рециклирање) на (неопасен) отпад, само во незначителен 

обем. 

 

3 К.Ф. д.о.о.  е приватна компанија во сопственост на физичко лице. Приоритетна дејност на 3 

К.Ф. д.о.о. е собирање, третман и препродажба на отпад, особено отпад од хартија и е активно во 

најголем дел на територијата на Хрватска. 

 

3 К.Ф. д.о.о.   нема регистрирано присуство (регистрирано друштво/подружница), ниту пак 

остварува било каков промет на релевантниот пазар во Република Северна Македонија. 

 

Тој релевантен пазар во најширока смисла на зборот е пазарот на собирање, обработка и 

препродажба(заедно: рециклирање) на неопасен отпад во Република Северна Македонија. 

Релевантниот пазар на стоки може да биде дополнително поделен на вид на отпад. Земајќи го во 

предвид фактот дека 3 К.Ф. д.о.о. не е присутен на релевантниот пазар во Република Северна 

Македонија, најавената концентрација нема да има ефект на релевантниот пазар во Република 

Северна Македонија, па оттука подносителот на ова Известување ѝ  предлага на Комисијата  за 

заштита на конкуренцијата да ги примени Насоките за утврдување на случаите во кои при оценка 

на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се 

во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

За целите на оваа Известување, релевантниот пазар на производи може да се дефинира како пазар на (i) 

неживотно и (ii) пазар на животно осигурување во Република Северна Македонија. 

 

2. Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да 

потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е 

резервирана.  

 

3. Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа 

концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се 



испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје или по e-mail: 

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на 

ова известување.  

 

29.05.2019 година  

Скопје 


