
Известување за концентрација со која ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ, Волфсбург, Германија ќе 

стекне самостојна контрола над ЗИТЕК Донгченг Аутомотив Ситинг Технолоџи Ко. Лтд. 

Шангај, Народна Република Кина 

 (предмет бр. 08-14/2021) 

 

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 29.01.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на 

стекнување на самостојна контрола од страна на Подносителот ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ, со 

регистрирано седиште на адреса на Стелфелдер Штрасе 46, 38442, Волфсбург, Германија, врз 

Целното друштво ЗИТЕК Донгченг Аутомотив Ситинг Технолоџи Ко. Лтд. со регистрирано 

седиште на 1658 Фенгџанг Роуд Баошан, Урбан Индустри Зоне, Шангај, Народна Република Кина. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

ЗИТЕК Зицтехник ГМБХ е дел од Фолксваген групацијата со седиште во Германија, која е активна 

на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни 

комерцијални возила, камиони, автобуси, туристички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, 

мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на 

возила, како и помошни финансиски услуги и услуги за осигурување, исто така и решенија за 

мобилни услуги.  

Фолксваген групацијата ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна 

Македонија: 

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. 

Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг; 

2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД 

Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со 

регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници; 

3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден,со 

регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-

трговија со останати моторни возила; и 

4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано 

седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со 

автомобили и моторни возила од лесна категорија. 

Целното друштво, ЗИТЕК Донгченг произведува и продава седишта за автомобили и метални 

структури за седишта за автомобили. ЗИТЕК Донгченг во моментов остварува приход само во 

Народна Република Кина. Целното друштво нема регистрирани зависни друштва во Република 

Северна Македонија и нема остварено приход во Република Северна Македонија во претходната 

гордина 

 

Подносителот смета дека релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се 

дефинира како производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила, или во 

потесна смисла – пазар на стоки за седишта за автомобил и метални структури за седишта за 

автомобил. Што се однесува до географскиот опсег на релевантниот пазар за концентрацијата, за 

целите на предметното известување подносителот предлага релевантниот географски пазар да се 

дефинира најмалку на светско или европско ниво.  

 

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 сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за оваа 

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

да се испратат 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. 

08.02.2021 година, Скопје 


