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  Уп. бр.08-42 

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 

Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ (Liechtenstein Beteiligungs GmbH), со седиште на Банкгасе 9, 

1010 Виена, Австрија (Bankgasse 9, 1010 Vienna, Austria), Менаџменткомпетенц УБ-

Унтернеменсбератунг ГмбХ (Managementkompetenz UB-Unternehmensberatung GmbH), со 

седиште на Нептунвег 8, 9020 Клагенфурт ам Вортерзее, Австрија (Neptunweg 8, 9020 Klagenfurt 

am Wörthersee, Austria) и РГА Бетајлигунгс ГмбХ (RGA Beteiligungs GmbH), со седиште на 

Кротендорферштрасе 24, 9073, Клагенфурт-Фиктринг, Австрија (Krottendorferstraße 24, 9073 

Klagenfurt-Viktring, Austria), доставено преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата 

одржана на ден 30.03.2021 година, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од 

страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ (Liechtenstein Beteiligungs GmbH), со седиште на 

Банкгасе 9, 1010 Виена, Австрија (Bankgasse 9, 1010 Vienna, Austria), Менаџменткомпетенц УБ-

Унтернеменсбератунг ГмбХ (Managementkompetenz UB-Unternehmensberatung GmbH), со 

седиште на Нептунвег 8, 9020 Клагенфурт ам Вортерзее, Австрија (Neptunweg 8, 9020 Klagenfurt 

am Wörthersee, Austria) и РГА Бетајлигунгс ГмбХ (RGA Beteiligungs GmbH), со седиште на 

Кротендорферштрасе 24, 9073, Клагенфурт-Фиктринг, Австрија (Krottendorferstraße 24, 9073 

Klagenfurt-Viktring, Austria) врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ (PV-Invest GmbH), со седиште на 

Лејксајд B07, 9020 Клагенфурт ам Вортерзее, Австрија (Lakeside B07, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee, Austria), 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 
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Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 11.03.2021 година а дополнето 

на 18.03.2021 година и 19.03.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на 

Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ (Liechtenstein Beteiligungs GmbH), со седиште на Банкгасе 9, 

1010 Виена, Австрија (Bankgasse 9, 1010 Vienna, Austria), Менаџменткомпетенц УБ-

Унтернеменсбератунг ГмбХ (Managementkompetenz UB-Unternehmensberatung GmbH), со 

седиште на Нептунвег 8, 9020 Клагенфурт ам Вортерзее, Австрија (Neptunweg 8, 9020 Klagenfurt 

am Wörthersee, Austria) и РГА Бетајлигунгс ГмбХ (RGA Beteiligungs GmbH), со седиште на 

Кротендорферштрасе 24, 9073, Клагенфурт-Фиктринг, Австрија (Krottendorferstraße 24, 9073 

Klagenfurt-Viktring, Austria), која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на 

Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ Виена, Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-

Унтернеменсбератунг ГмбХ Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ Австрија врз друштвото ПВ-

Инвест ГмбХ (PV-Invest GmbH), со седиште на Лејксајд B07, 9020 Клагенфурт ам Вортерзее, 

Австрија (Lakeside B07, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria). 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го 

утврди следното:  

Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ е дел од Лихтенштајн Груп ("ЛГруп"), активно во 

инвестицискиот сектор. ЛГруп инвестира во своето портфолио на средства, или преку органско 

раснење или преку целни преземања. ЛГруп е активнo во следните четири деловни сегменти, од 

кои сегментот за oбновлива енергија е од суштинска важност во контекст на тековното 

поднесување: (i) Земјоделство и храна; (ii) Шумарство; (iii) Обновлива енергија; и (iv) Недвижен 

имот.  

ЛГруп не е присутнo и не генерира промет во Северна Македонија. 

Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ е холдинг и консултантско друштво со 

седиште во Австрија. Покрај холдинг активности, Менаџменткомпетенц УБ-

Унтернеменсбератунг ГмбХ првенствено има удел во ПВ-Инвест и исто така дава консултантски 

услуги во областа на обновливи енергии. 

Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ и неговите поврзани друштва не се 

присутни и не генерираат промет во Северна Македонија. 

РГА Бетајлигунгс ГмбХ е семеен холдинг и консултантско друштво со седиште во Австрија. 

Покрај холдинг активности, РГА има удел во ПВ-Инвест и исто така дава консултантски услуги 

во областа на обновливи енергии (особено фотоволтаични инсталации).  

РГА Бетајлигунгс ГмбХ и неговите поврзани друштва не се присутни и не генерираат промет во 

Северна Македонија. 

ПВ-Инвест е заедничко вложување на Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ и 

РГА Бетајлигунгс ГмбХ и активно е во развојот, планирањето, финансирањето, изградбата и 
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работењето на соларни (фотоволтаични) централи за производство на енергија. Покрај тоа, ПВ-

Инвест има четири хидроцентрали, кои исто така се користат за производство на енергија.  

ПВ-Инвест има три зависни субјекти регистрирани во Северна Македонија: (i) ПВ-Инвест 

Западен Балкан ДОО Скопје, (ii) Мега Солар ДООЕЛ Скопје и (iii) Индиго Хидро Македонија 

ДОО Скопје. 

Активностите на ПВ-Инвест Груп во Северна Македонија вклучуваат фотоволтаични и мали 

хидроцентрали. Групацијата управува со ФВ погонот на Мегасолар во регионот Новаци со 

капацитет од 999,0 kWp, што е поврзано со локалната среднонапонска мрежа од 10 kV што му 

припаѓа на македонскиот снабдувач со електрична енергија ЕВН Македонија. Мегасолар е ФВ 

систем монтиран на земја со фиксиран наклон. 

Во 2019 година, ПВ-Инвест Груп започна со изградба на хидроцентрала со капацитет од 1,8 MW 

во близина на Скопје. Има три електрични куќи. Првата ќе биде завршена во следниот месец 

додека последната во лето оваа година. 

Освен од деловните активности опишани погоре, ПВ-Инвест Груп нема други деловни 

активности во Северна Македонија. 

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 1 и 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 Законотза 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 


