
Известување за концентрација со која МКГ Проперс Лтд од Кипар и Александар 

недвижности Савудрија д.о.о. од Република Хрватска ќе формираат дружтво за заедничко 

вложување Смрка Резорт Лтд од Република Хрватска 

(предмет бр. 08-81 од 2022 година) 

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 03.05.2022 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на основање 

на друштво за заедничко вложување со назив Смрка Резорт д.о.о. со регистрирано седиште на 

адреса Црвени Врв, Албери 304, Град Умаг, Република Хрватска, помеѓу друштвата МКГ 

Пропертис Лтд (MKG Properties Ltd), со седиште на адреса Криноу 3, Д ОВАЛ, кат / канцеларија 

502, Агиос Атанасиос, 4103 Лимасол, Кипар и Александар Недвижности Савудрија д.о.о. со 

регистрирано седиште на адреса Црвен Врв – Монте Росо, Град Умаг, Албери – Албери 304, 

Република Хрватска. 

-МКГ Пропертис Лтд е друштво во состав на МК Групата, која е под контрола на господин 

Миодраг Костиќ („МК Група“). Во состав на МК Групата се наоѓаат повеќе од 40 поврзани 

претпријатија кои работат во Србија и во странство, и кои вработуваат повеќе од 4.000 вработени. 

Деловната активност на МК Групата како целина, е во основа производство и трговија со 

земјоделски производи. МК Групата е активна со производство на шеќерна репка, шеќер, пченка, 

пченица, јачмен, маслодајна репка, и други ратарски култури со употреба на најсовремени 

агротехнички мерки и земјоделска механизација од последна генерација. МК Групата покрај тоа 

тргува со земјоделски производи, вештачко ѓубриво, пестициди, меркатилни и семенски 

производи (пченица, пченка, соја). Дополнително, МК Групата се занимава и со туризам, 

информациски технологии, како и со банкарски и брокерско-дилерски работи.  

МК Групата нема зависно друштво во Северна Македонија. МК Групата во 2021 година, има 

остварено приход во Северна Македонија исклучиво од извоз на земјоделски производи. 

-Александар Недвижности Савудрија д.о.о. е хрватско друштво основано во 2021 година во 

целосна сопственост (100%) на физичко лице, г-ѓа Рајка Гајиќ и е под контрола на физичките лица 

г-ѓа Рајка Гајиќ и г. Воислав Гајиќ. Друштвото Александар Недвижности Савудрија д.о.о. нема 

поврзани друштва. 

-Друштвото за заедничко вложување ќе биде основано под деловниот назив Смрка Резорт д.о.о. и 

седиштето на друштвото ќе биде на адреса Црвени Врв, Албери 304, Град Умаг, Република 

Хрватска. 

Дејноста на друштвото ќе биде управување и располагање со недвижности (односно апартмани) на 

островот Брач, Република Хрватска. 

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. 

 

09.05.2022 година 

Скопје 


