
Известување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт од 

Германија ќе стекне самостојна контрола над РејсДипартмент Б.В. од Холандија 

(предмет бр. 08-123 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 20.09.2022 година, до Комисијата за 

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

стекнување на самостојна контрола од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт со 

регистрирано седиште на адреса Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија над РејсДипартмент 

Б.В. со регистрирано седиште на адреса Ланге Графте 9, 7321 Апелдоорн, Холандија. 

-Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт е акционерско друштво основано согласно законите на 

Германија. Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт е германски производител на автомобили, 

специјализиран за дизајн, производство и дистрибуција на спортски автомобили со високи 

перформанси, теренци (SUV) и седани. Седиштето на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт се 

наоѓа во Штутгарт, Германија. Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт е индиректно 

контролирано зависно друштво во целосна сопственост на Фолксваген Акциенгезелшафт. 

Фолксваген е друштво со чии акции јавно се тргува, со седиште во Волфсбург (Германија), кое е 

владејачко (матично) друштво на Фолксваген Групацијата. 

Фолксваген Групацијата е присутна во Северна Македонија преку следните зависни друштва:  

-Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Босна и Херцеговина бр. 3, 

Скопје и со регистрирана основна дејност-финансиски лизинг; 

-Порше Брокер АД Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје и 

со регистрирана основна дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни 

посредници; 

-Сканиа Македонија ДООЕЛ Илинден, со регистрирано седиште на ул. 34 бр. 7 Илинден, Скопје и 

со регистрирана основна дејност-трговија со останати моторни возила и 

 -Порше Македонија ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Босна и Херцеговина бр. 4, 

Скопје и со регистрирана основна дејност-трговија со авомобили и моторни возила од лесна 

категорија. 

Приоритетна дејност на наведените друштва во Северна Македонија е трговија со моторни возила 

и финансиски лизинг. 

-РејсДипартмент Б.В. е генерално активно со продажба на онлајн простор за рекламирање и 

маркетинг на интернет/веб страници, услуги за публицитет и користење, со фокус на (платени) 

вести и медиумски содржини во однос на виртуелниот и реален мото-спорт, тркачки игри, 

симулации на трки и поврзан хардвер и софтвер.  

РејсДипартмент Б.В. не е активно и не остварува било каков приход во Северна Македонија. 

Релевантниот пазар на стоки за предметната концентрација може да биде дефиниран како (а) 



обезбедување на услуги за онлајн рекламирање и (б) обезбедување на услуги за платени и рекламни 

содржини на интернет. 

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.  

 

 

22.09.2022 година 

Скопје 


