
Известување за концентрација помеѓу  Напредна енергетска рјешења д.о.о., Хрватска и 

Далековод д.д. Хрватска 

 (предмет бр. 08-73/2021) 

 

 

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 15.09.2021 година,  до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација со која Напредна енергетска 

рјешења д.о.о., друштво со ограничена одговорност основано во согласност со законите на 

Хрватска, со седиште на Фалерово шеталиште 22, Загреб, Хрватска (во натамошниот текст 

“Напредна енергетска рјешења”), има намера да стекне единствена контрола директно врз 

Далековод д.д., акционерско друштво организирано во согласност со законите на Хрватска, со 

седиште на Маријана Чавица 4, Загреб, Хрватска (во натамошниот текст: “Далековод“) по пат на 

директно стекнување на мнозински дел на основната главнина на Далековод. 

 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Напредна енергетска рјешења е новоосновано друштво, кое во моментов не врши никакви 

деловни активности. Напредна енергетска рјешења е основано под заедничка контрола на Кончар 

улагања доо (Končar ulaganja doo) и Констракшн Лајн Лимитед (Construction Line Limited). 

Кончар Улагања доо, со регистрирано седиште на Фалерово Шеталиште 22, Загреб, Хрватска,е 

активно во обезбедување н аделовен и менаџмент консалтинг, советување на правни лица за 

структура на капиталот, деловна стратегија и слични прашања. Кончар улагања е друштво во 

сопственост на Кончар-Електроиндустрија д.д, со регистрирано седиште на Фалерово Шеталиште 

22, Загреб, Хрватска. Кончар улагања доо заедно со Кончар-Електроиндустрија д.д. и 12 други 

поврзани друштва ја формираат Кончар Групата. 

Кончар Групата е вклучена во активности на производство на опрема и погони за производство, 

пренос и дистрибуција на електрична енергија, како и железнички возила и опрема за употреба во 

областа на транспортот и индустријата. 

Констракшн Лајн Лимитед, друштво основано според законите на Малта, со регистрирано 

седиште во Силема, Канцеларија 2, Улица Адриан Дигли 53 има за своја примарна дејност увоз, 

дистрибуција и снабдување со природен гас, како и управување со инвестиции. Констракшн Лајн 

Лимитед не остварува приходи од работење, односно неговите приходи се финансиски приходи, а 

не оперативни приходи. 

Далековод е друштво присутно на хрватскиот пазар од 1949 година, особено на пазарот за 

проектирање, производство и изградба на далекуводи, трафостаници и инфраструктура. Далековод 

е владејачко друштво на Групацијата Далековод, која се состои од повеќе друштва во Република 

Хрватска и во Европа. 

 

Далековод има регистрирано подружница во Северна Македонија - ДАЛЕКОВОД Акционерско 

друштво за инжењеринг, производство и градење Загреб, Подружница ДАЛЕКОВОД Скопје со 

седиште на ул. Никола Парапунов бр. 41 - објект 5/бр. 22, Скопје – Карпош, со регистрирана дејност 

производство на метални конструкции и делови на конструкции. 



Подносителот смета дека како релевантни пазари би можел да се дефинира пазарот за 

проектирање, изградба и одржување на трансформаторски станици. 

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 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. 

 

 

20.09.2021 година  

     Скопје 


