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Уп. бр. 08-42 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 

83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith 

Electronics LLC), со седиште во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, 

Lincolnshire, IL 60059, USA), претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. 

(LG Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27, 

Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-ќерка 

што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-ќерка на 

ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), доставено преку адвокат Андреа Лазаревска од 

Скопје, на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), со 

седиште во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, Lincolnshire, IL 

60059, USA), претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG 

Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 

27, Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), 

претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), 

што е претпријатие-ќерка на ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), планираат да 

воспостават заедничко вложување, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на 

ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за 

заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на 

конкуренцијата. 

 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за 

известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по 

тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) 

на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, 

приходна шифра и програма 72231300. 

 

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 20.03.2020 година а дополнето на 

01.04.2020 година, 08.04.2020 и 28.04.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од Зенит Електроникс ЛЛЦ 

(Zenith Electronics LLC), со седиште во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, 
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Lincolnshire, IL 60059, USA), претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. 

(LG Electronics Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27, 

Њујорк, ЊЈ 10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-ќерка 

што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-ќерка на 

ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics 

LLC), со седиште во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, Lincolnshire, IL 

60059, USA), претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG Electronics 

Inc.), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27, Њујорк, ЊЈ 10020, 

САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-ќерка што е индиректно 

во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-ќерка на ДХЦ Технолоџи 

Компани (DXC Technology Company), планираат да воспостават заедничко вложување. ЛГ Електроникс 

Инк. и Луксфот САД Инк. планираат да го унапредат користењето на дигитална кабина спремна да работи 

во продукциска околина, систем за забавно-информативна програма во возилата (анг. in-vehicle infotainment 

(IVI)), заден систем за забава (rear-seat entertainment (RSE)) и системи за споделено возење (анг. ride-hailing 

systems) бзаирани на платформата webOS Auto на ЛГ Електроникс Инк. ххх1
 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди 

следното:  

Зенит е претпријатие-ќерка на ЛГЕ САД за стандарди и технологии за услужност и пренос. ЛГЕ е глобално 

активен провајдер и добавувач на електроника, уреди за мобилни комуникации и апарати за домаќинство, 

со околу 75,000 вработени лица на 118 локации ширум светот. ЛГЕ го врши своето работење преку пет 

деловни единици: Домашна забава (Home Entertainment (HE)), Мобилни комуникации (Mobile 

Communications (MC)), Апарати за домаќинство и решенија за воздух (Home Appliance & Air Solutions 

(H&A)), Б2Б (B2B) и Компоненти за возила (Vehicle Components (VC)). 

Зенит нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва ххх во Република Северна Македонија. 

Луксфот САД, претпријатие-ќерка на ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), е компанија за 

дигитална стратегија и софтверски инженеринг што обезбедува технолошки решенија. Луксфот ја користи 

технологијата за да овозможи трансформација на бизнис, да ги подобри искуствата на клиентите и да ја 

зголеми оперативната ефикасност преку својата стратегија, консалтинг и инженеринг услуги. Луксфот ја 

комбинира експертизата во инженерингот и индустријата, и специјализира во автомобилски, финансиски 

услуги, патувања и угостителство, здравствена заштита, бионауки, медиуми и телекомуникации. 

Луксофт САД нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва ххх во Република Северна 

Македонија. 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на 

конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 

2 од Законот за заштита на конкуренцијата.  

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита 

на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите 

Комисијата за заштита на конуренцијата  вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со 

Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за 
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 Податоците се службена тајна 
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последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 

или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција 

на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на 

решението. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред 

Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.        

 

                                              

                                                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                                           Проф.  Д-р Владимир Наумовски 

 

 


