
    

Известување за концентрација со која АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје стекнува 

целосна контрола над СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ Самоков, Македонски Брод 

(предмет бр. 08-90/2020) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 05.10.2020 година, 

Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која АТС 

ГРОУП ДООЕЛ Скопје стекнува целосна контрола над СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ Самоков, 

Македонски Брод, преку купување на 100% од уделите. 

Друштвото за производство и трговија АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со регистрирано 

седиште на ул.1550 бр.17, Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје е регистрирано со 

предмет на работење останато производство, неспомнато на друго место. Активностите на 

АТС ГРОУП ДООЕЛ Скопје вклучуваат производство и продажба на заштитна опрема 

наменети за војската и полицијата 

Друштвото за производство, трговија и услуги СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ, Самоков, 

Македонски Брод, со регистрирано седиште во Самоков, Македонски Брод, е регистрирано 

со предмет на работење: ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија 

на прав. Активностите на СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ Самоков, Македонски Брод вклучуваат 

производство и промет на експлозивни и опасни материи, оружје, муниција и делови за 

оружје, вооружување и воена опрема. 

Подносителите сметаат дека релевантниот пазар на стоки би можел да се дефинира како 

пазар на откуп на материјали и суровини за производство на муниција и воена опрема, пазар 

на производство и продажба на заштитна опрема наменета за војска и полиција, пазар на 

производство и продажба на муниција и пазар на производство и продажба на машински 

склопови. Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, 

Подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како 

интернационален. 

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. 

 

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 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. 

 

14.10.2020 година  

     Скопје 

 


