
Известување за концентрација со која МЕСНА ИНДУСТРИЈА БРАЌА ПИВАЦ 
ДОО Вргорац (Град Вргорац), се стекнува со директна контрола над КРАШ 

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТИЈА Д.Д Загреб 
 (предмет бр. 08-31/2021) 

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 01.03.2021 
година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за 
концентрација со која МЕСНА ИНДУСТРИЈА БРАЌА ПИВАЦ ДОО со седиште 
Тежачка 13, Вргорац (Град Вргорац), се стекнува со директна контрола над КРАШ 
ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТИЈА Д.Д со седиште во Загреб, Равнице 48. Хрватска. 
 
МЕСНА ИНДУСТРИЈА БРАЌА ПИВАЦ ДОО со седиште Тежачка 13, Вргорац (Град 

Вргорац) со основнат дејност производство, увоз, преработка и продажба на месо 

и месни производи. 

МЕСНА ИНДУСТРИЈА БРАЌА ПИВАЦ ДОО нема регистрирано свое друштво во 
Република Северна Македонија. 
 

КРАШ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТИЈА д.д. со седиште Равнице 48, Загреб (Град 

Загреб) главно работи со производство и продажба на кондиторски производи - 

какао производи, бисквити, вафли и бонбонски производи, како и солени закуски. 

КРАШ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТИЈА Д.Д има едно претпријатие регистрирано во 

Република Северна Македонија - Друштво за трговија и услуги Крашкомерц КРАШ 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Даме Груев бр.3 Скопје - Центар, со регистрирана 

дејност трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер. 

Учесниците изјавуваат дека за целите на ова известување релевантниот пазар на 
стоки може да се дефинира како пазар за производство и продажба на месо и месни 
производи и пазарот за производство и продажба на кондиторски производи. Од 
географски аспект, учесниците сметаат дека релевантниот географски пазар може 
да се дефинира како националната територија на Република С. Македонија. Во 
секој случај, не е неопходно прецизно да се дефинира дефиницијата за 
релевантниот пазар и може да остане отворена. 

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. 
 
04.03.2021 година  
     Скопје 


