
Известување за концентрација со која РВА ИНТЕРНАТИОНАЛ ХОЛДИНГ ГМБХ, Австрија стекнува 
контрола над Патент Цо. доо Мишичево, Република Србија 

(предмет бр. 08-118/2021) 
 

 
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 15.11.2021 година, до Комисијата за 
заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на 
стекнувањето единствена контрола над Патент Цо. доо Мишичево, компанија основана и 
регистрирана во Србија, под регистарски број 08829675, со седиште во Мишичево, на ул. Владе 
Четковиќа бр. 1A од страна на РВА ИНТЕРНАТИОНАЛ ХОЛДИНГ ГМБХ, компанија основана и 
регистрирана во Австрија, под регистарски број FN 172268 k, со седиште на ул. Рајфајзен бр. 1, 2100 
Корнеубург, Австрија. 

 
Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 
 
РВА Интернатионал (RWA International) е индиректно поседувано зависно друштво на РВА 

Раиффесисен Варе Австрија Акционерско друштво (RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft 

(„РВА”). РВА е активна во дистрибуцијата на земјоделски производи, земјоделски инпути и 

производи за широка потрошувачка. Понатаму, РВА е холдинг компанија на групација компании 

(„РВА Групација” или „Групацијата на снабдувачот”) активни во следните сегменти: земјоделство, 

техничка опрема, енергетика, градежни материјали, градежништво и градинарство и услуги.  

РВА групацијата нема регистрирано присуство во Република Северна Македонија. 

Патент Цо Србија е компанија основана во 1991 година која се занимава со производство и 

продажба на добиточна храна и адитиви за добиточна храна на српскиот пазар и во странство. 

Патент Цо БиХ е зависно друштво во целосна сопственост на Патент Цо Србија, кое се занимава со 

увоз и продажба на стоки произведени од Патент Цо Србија во Босна и Херцеговина.  

Целното друштво нема регистрирано присуство во Република Северна Македонија.                                                                                                                                  

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. 
 

17.11.2021 година, Скопје 


