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Уп. бр.08-91 

 

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, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Мавасон Лимитед (Mavаson Limited) со седиште на ул. 2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти 

спрат 1090 Никозија, Република Кипар, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, 

на седницата одржана на ден 04.11.2020 година, го донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрација со која Мавасон Лимитед (Mavаson Limited) со седиште на ул. 

2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти спрат 1090 Никозија, Република Кипар стекнува директна и 

самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о. (R2G Polska Sp. z o.o.) со регистрирано седиште на 

Франчиска Климчака 1, 02-797 Варшава, Полска, иако потпаѓа под одредбите на 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. 

 

Образложение 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 09.10.2020 година а дополнето 

на 19.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Мавасон Лимитед 

(Mavаson Limited) со седиште на ул. 2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти спрат 1090 Никозија, 

Република Кипар, со која Мавасон Лимитед (Mavаson Limited) од Никозија, Република Кипар 

стекнува директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о. (R2G Polska Sp. z o.o.) со 

регистрирано седиште на Франчиска Климчака 1, 02-797 Варшава, Полска. 
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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:  

Мавасон Лимитед е холдинг друштво кое припаѓа на Абрис Групата. xxx1 

Абрис Групата е присутна на пазарот во Република Северна Македонија директно преку 

друштвото ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје со регистрирано седиште на ул. 852 бр. 62, Гази Баба, 

Скопје и регистрирана приоретна дејност обновување на посебно издвоени материјали и 

индиректно преку продажби од страна на нејзини друштва со седишта надвор од државата. 

 

Р2Г обезбедува услуги на организирање на транспорт на пратки (consigmnets) испратени од Р2Г 

клиенти (потрошувачи и претприемачи) преку превозници кои соработуваат со Р2Г (вклучувајќи 

оператори на пошта, даватели на курирски услуги и оператори на места за испорака), преку 

интернет страници. 

За целите на своите активности Р2Г: 

a) создава и развива технолошки платформи кои им овозможуваат на клиентите да ги 

нарачуваат услугите на организирање на транспорт на пакети (parcel) од селектиран 

превозник (пр. оператор на пошта, лице кое врши курирски услуги) преку Р2Г и да го 

опслужат клиентот од овој аспект; 

b) создава, развива и продава софтвер кој овозможува интеграција на 

функционалностите на Р2Г технолошките платформи со технолошките платформи на 

клиентот и системите на операторите на пошта, даватели на курирски услуги и 

оператори на места за испорака со цел да му овозможат на клиентот да прави нарачки 

за извршување на услугата на организирање на транспорт на пакети од селектиран 

превозник (оператор на пошта или давател на курирска услуга) преку Р2Г директно на 

локацијата на клиентот и да им овозможи други придружни услуги на клиентите; 

c) делува како посредник во прифаќањето и порамнувањето на „кеш при испорака“ 

средствата. 

Активноста на Р2Г во областа на курирски услуги, експрес услуги и услуги за пакети (courier, 

express and parcel services - CEP) се врши главно преку apaczka.pl интернет страницата, која 

оперира како платформа која ги поврзува CEP испраќачите (главно претприемачи кои работат во 

областа на е-трговија) со лицата кои обезбедуваат CEP услуги (оператори на пошта, даватели на 

курирски услуги и оператори на места за испорака). Покрај apaczka.pl интернет страницата, Р2Г 

Груп обезбедува посреднички услуги користејќи ги следните генерално достапни интернет 

страници: superpaczka.pl и migiem24.pl. Р2Г Груп исто така има права над интернет домени кои 

ги пренасочуваат корисниците до горенаведените главни услуги на Р2Г Груп. 

                       

1
 Податоците се службена тајна 
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CEP услугата може да се дефинира како услуга која се состои од испорака на пратка (courier, 

express или parcel) од испраќачот до примачот или од договореното место со лицето кое ја нуди 

CEP услугата, користејќи соодветна оперативна (логистичка) мрежа, со можност за информации 

за следење на статусот на испораката, со специфициран датум на испорака, согласно очекувањата 

на клиентот. 

Р2Г бизнис моделот е сличен на оној на CEP давател на услуга. Р2Г главно преку apaczka.pl 

платформата делува како посредник во процесот на испраќање писма, курирски пратки, пакети, 

палети, полу-палети и COD испораки, собирајќи ги збирно индивидуалните нарачки за CEP 

услугите. 

Р2Г соработува со лица кои обезбедуваат CEP услуги, и благодарение на правењето збирно 

собирање на нарачките, може да ги понуди своите услуги по многу поповолни услови отколку 

што би било случај со нарачување такви услуги посебно, директно од даден превозник. 

Зависното друштво на Р2Г, Формика Прокрео, врши дејности кои го поддржуваат работењето на 

Р2Г, односно обезбедува услуги на организирање на транспортот на пратки испратени од 

клиентите на Р2Г (претприемачи и потрошувачи) преку лицата кои ги обезбедуваат CEP, а 

услугите кои соработуваат со Р2Г, и исто така обезбедува услуги на посредник за CEP услуга 

преку migiem24.pl интернет страницата. 

Р2Г Груп обезбедува услуги главно во Полска. Р2Г Груп не е присутна во Република Северна 

Македонија и нема реализирано било каков приход во 2019 година. 

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 Законотза заштита на конкуренцијата, е во 

согласност со истиот бидејќи 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 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. 
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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 


