
Известување за концентрација со која Власинка ДОО Белград, Србија се стекнува со 

директна контрола над Хомољска вода ДОО, Нересница Србија 

(предмет бр. 08-104/2022) 

 

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 25.07.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Власинка ДОО 

Белград, Србија се стекнува со директна контрола над Хомољска вода ДОО, Нересница 

Србија, по пат на купување на удели. 

 

Власинка ДОО, Белград, со седиште на ул. Батајнички друм бр.14-16, Земун, Белград, 

Република Србија, со предмет на работење: производство на освежителни пијалоци, 

минерална вода и останати флаширани води. Аллиед Беверагес Адриатик ДОО Белград-

Земун, продавачот во оваа концентрација кој го продава својот и единствен удел во 

Хомољска вода ДОО на друштвото Власинка ДОО, преку својот бренд на природна вода 

Роса, генерира приход од македонскиот пазар. Попрецизно, Аллиед Беверагес Адриатик 

ДОО Белград-Земун генерира приход од македонскиот пазар преку продажбата на Роса 

водата, а оттука се дудицира дека и мајка-компанијата и крајниот сопственик на Аллиед 

Беверагес Адриатик ДОО Белград-Земун – Кока Кола Компанијата од САД исто така 

профитира од македонскиот пазар.   

На територија на Република Северна Македонија, компанијата Пивара Скопје АД, Скопје, 

дејстува како локален дистрибутер како друштво кое има развиено соработка со Кока 

Кола ХБЦ Србија и е дел од таканаречениот Кока Кола систем.  

Пивара Скопје АД, Скопје, работи во соодветната индустрија при предметната 

концентрација, т.е., производство, флаширање и продажба на безалкохолни пијалоци и 

алкохолни пијалоци, а воедно е и вклучен во системот на дистрибуција на природната 

вода Роса (основниот производ при оваа концентрација) на локалниот пазар во Северна 

Македонија. 

Хомољска вода ДОО, Нересница, со седиште на ул. Хомољска бр.2А, Кучево, Република 

Србија, со предмет на работење: производство на освежителни пијалоци, минерална вода 

и останати флаширани води. 

На територија на Република Северна Македонија, Хомољска вода ДОО не е активнa, нема 

своја подружница и не остварува приходи од продажба 

Според подносителот, имајќи ги предвид специфичностите на работните активности кои 

се посочени, оваа концентрација се однесува на следниот релевантен пазар: пазар на 

производство и продажба на флаширана (газирана и негазирана) вода во Република 

Србија. 

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. 

 

03.08.2022 година  

     Скопје 

 


