
Известување за концентрација помеѓу Буриетта Сп. з о.о. Полска и Напредна телематика, 

услуги д.о.о, Словенија 

 (предмет бр. 08-69/2021) 

 

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 17.06.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на стекнување 

на единствена контрола од страна на Буриетта Сп. з о.о. (BuriettaSp. z o.o.), друштво со ограничена 

одговорност, основано и кое постои согласно законите на Полска, со регистрирана деловна адреса 

на ул. Карпачка 24/Б13, Биелско-Биала, Полска, („Буриетта“) над Напредна телематика, услуги 

д.о.о, друштво со ограничена одговорност, со регистрирана деловна адреса на Улица 

ГрадниковеБригаде 11, 1000 Љубљана, Словенија, („НТ“ ) по пат на стекнување на 100% од акциите 

во НТ,преку стекнување на акциите во три последователни наврати, што како резултат на истото, 

Подносителот на Известувањето индиректно ќе стекне 95,19 % од акциите во зависното друштво на 

НТ –ЦВС МОБИЛЕ, информатички решенија а.д., акционерско друштво со регистрирана деловна 

адреса на Улица Градникове Бригаде 11, 1000 Љубљана, Словенија („ЦВС Словенија“). 

. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Буриетта, како холдинг компанија, е дел од Иннова Групацијата, групација на приватни капитални 

фондови кои инвестираат во претпријатија од различни сектори на економијата во Централна и 

Источна Европа, која управува со неколку инвестициски фондови со портфолио на компании во 

сектори како што се финансиски услуги, услуги поврзани со платежни трансакции, технологија-

медиуми-телекомуникации, деловни услуги, индустрија, малопродажни производи 

(fastmovingconsumergoods - FMCG) („Иннова Групација“). 

Како холдинг компанија, Буриетта има акции во две друштва:  

-Инело Полска Сп. з о.о (IneloPolskaSp. zo.o), со регистрирана деловна адреса на ул. Карпачка 

24/У200, Биелско-Биала, Полска, која работи како едношалтерски давател на услуги од областа на 

технологијата за транспортна индустрија, обезбедувајќи управување со работното време, 

телематика и ТМС решенија со силни технолошки можности насочени кон развој на софтвер за 

анализа на работното време на возачите и уредите за собирање дигитални податоци и  

- Маркос Бис Сп. зo.o (Marcos Bis Sp. z o.o), со регистрирана адреса на ул. Повстанцов 19, 40-039, 

Катовице, Полска, софтверска компанија која нуди ТМС - Систем за управување со транспорт 

(Transport System Management) како свој производ, што овозможува функционално планирање, 

имплементација, следење и решавање на транспортните услуги. 

Во Северна Македонија, Иннова Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку 

својата подружница ТРИМО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, друштво со ограничена одговорност, 

со седиште на ул. Лондонска 19/15 / ДТЦ-Олимпико, Скопје - Карпош и и Тримо АД Словенија 

Подружница Скопје, со седиште на ул. Лондонска 19/15 / ДТЦ-Олимпико, Скопје - Карпош, зависни 

друштва во целосна сопственост на Тримо, архитектонски решенија, доо (Trimo, arhitekturne rešitve, 

d.o.o), Требње, Словенија, со регистрирано седиште во Пријатељeва цеста 12 8210 Требње, 

Словенија и со ЕМБС 5033411. 



Иннова Групацијата, преку некои од своите портфолио компании, има остварено приходи во 

Северна Македонија. 

НТ е новооснована компанија во 2021 година и досега не е активна на ниту еден пазар и истата 

единственофункционира само на холдингкомпанија. ЦВС Словенија и нејзините зависни друштва 

се компании кои обезбедуваат решенија за следење и управување со возен парк, специјализирани за 

развој на телематски решенија што ги задоволуваат потребите на компаниите во различни 

индустрии, вклучувајќи транспорт и дистрибуција, градежништво, превоз на патници, сервисирање 

и одржување, услуги за безбедност и спасување . 

ЦВС Словенија преку своите зависни друштва е присутно на пазарите во Словенија, Хрватска, 

Србија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Германија, Италија и Алжир.ѓ 

 Во Северна Македонија, ЦВС Словенија има регистрирано корпоративно присуство на пазарот 

преку своето зависно друштво ЦВС МОБИЛЕ МК ДООЕЛ Скопје, друштво со ограничена 

одговорност, со седиште на ул. 16-та Македонска ударна бригада 13Б, Скопје - Гази Баба, во целосна 

сопственост на ЦВС Словенија. 

Спред подносителот на известувањето како релевантен пазар на стоки за пријавената концентрација 

би можел да се дефинира  како пазар на телематски услуги во областа на транспортот.  

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. 

 

 

21.06.2021 година  

     Скопје 


