
Известување за концентрација со која МКГ ПРОПЕРТИС ЛТД од Кипар ќе стекне 

единствена контрола над БЛОНДСТОНЕ ГРОУП ЛИМИТИД од Кипар 

(предмет бр. 08-121 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 19.09.2022 година, до Комисијата за 

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

стекнување на единствена контрола од страна на МКГ ПРОПЕРТИС ЛТД со регистрирано 

седиште на адреса Тхе Овал, Оффице 502, Криноу 3, 4103 Агио Атханасиос, Лимасол, Кипар над 

БЛОНДСТОНЕ ГРОУП ЛИМИТИД -Кипар со регистрирано седиште на Тридент Центар, Грива 

Дигени 115, 3101, Лимасол, Кипар, по пат на стекнување на сите удели. 

-МКГ ПРОПЕРТИС ЛТД е дел од МК Групацијата која е активна во областа на земјоделство, 

финансии, туризам и енергија. МКГ ПРОПЕРТИС ЛТД нема зависни друштва регистрирани во 

Република Северна Македонија, но е активна во Република Северна Македонија преку нејзиниот 

оддел за земјоделство.   

 

-БЛОНДСТОНЕ ГРОУП ЛИМИТИД заедно со своите поврзани друштва, е активно во областа на 

туризмот, односно хотелиерството во Србија. БЛОНДСТОНЕ ГРОУП ЛИМИТИД нема зависни 

друштва, ниту активности во Република Северна Македонија. 

Со оглед на пазарот за кој се однесува Трансакцијата, релевантниот пазар, за целите на ова 

Известување, може да се дефинира како пазар на давање услуги за хотелско сместување во 

луксузни хотели на територијата на 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 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. 

 

 

21.09.2022 година 

Скопје 


