
    

Известување за концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград 

(Care&Repair d.o.o. Beograd-Novi Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за 

Загреб 41и, Белград, Република Србија, стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги 

Систем Оне д.о.о. Белград (System One d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Браќа Јерковиќ 

119а, Белград, Република Србија. 

(предмет бр. 08-98/2020) 

 

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 11.11.2020 година, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов 

Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Novi Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за 

Загреб 41и, Белград, Република Србија, стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги Систем 

Оне д.о.о. Белград (System One d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Браќа Јерковиќ 119а, Белград, 

Република Србија. 

Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград е основан на 24 декември 2019 година, како друштво со 

приоритетна дејност поправка на апарати за домаќинство и куќна и градинарска опрема. 

Подносителот е друштво кое работи во рамки на Roaming Групата на друштва („Roaming Група“).  

Roaming Групата опфаќа повеќе од четириесет друштва во 10 држави во светот (Србија, Црна Гора, 

Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Унгарија, Бугарија, Австрија, Германија, САД), која 

главно делува во следните области: потрошувачка електроника, енергетска инфраструктура, 

недвижности, информационо-комунукациска технологија, системи за техничка заштита и 

управување со ризици, човечки капитал и осигурување. 

Во Република Северна Македонија Roaming Групата нема зависни друштва и нема остварена било 

каков приход во 2019 година. 

Систем Оне д.о.о. Белград е друштво со ограничена одговорност, основано на 6 декември 2006 

година како друштво чија приоритетна дејност е поправка на компјутери и периферна опрема. S1 е 

друштво кое работи во рамки на Aigo Групата на друштва. S1 се бави со обезбедување на услуги на 

поправка на компјутери и компјутерска техника, принтери и мрежни уреди во гарантниот рок, како 

и обезбедување услуги на поправка на наведените групи на производи на отворениот пазар, кон сите 

видови на клиенти. 

Покрај поправката во гарантниот рок, S1 обезбедува услуги на поправка и по истекот на гарантниот 

рок, услуги на аутсорсинг (outsourcing) IT поддршка, услуги на инсталација и редовно одржување.  

Систем Оне д.о.о. Белград има зависно друштво во Република Северна Македонија - Друштво за 

трговија и услуги СИСТЕМ ОНЕ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса Булевар 

Партизански одреди 103, Скопје, Северна Македонија, со приоритетна дејност поправка на 

компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема. 

Релевантниот пазар на стоки во Република Северна Македонија би требало да се дефинира како 

пазар на IT услуги, односно одржување на хардвер. Што се однесува до географскиот опсег на 

пазарот на предметната концентрација, Подносителот смета дека релевантниот географскиот пазар 

би требало да се дефинира како 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 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 6 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

12.11.2020 година  

     Скопје 

 


