
Известување за концентрација со која Монделез Недерланд Сервисес Б.В.  (Mondelēz 

Nederland Services B.V.) Оостерхоу, Холандија, стекнува самостојна контрола врз 

Чипита Индустриал енд Комршал Компани С.А. (Chipita Industrial and Commercial 

Company S.A.) Атина-Ламија, Метаморфозис/Атики, 14452, Република Грција 

(предмет бр. 08-72/2021) 

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 30.06.2021 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Монделез 

Недерланд Сервисес Б.В.  (Mondelēz Nederland Services B.V.), со регистрирано седиште на 

Вилхелминаканаал Зуид 110, 4903РА Оостерхоу, Холандија, стекнува самостојна контрола 

врз Чипита Индустриал енд Комршал Компани С.А. (Chipita Industrial and Commercial 

Company S.A.), со регистрирано седиште на 12 км Натионал Роад, Атина-Ламија, 

Метаморфозис/Атики, 14452, Република Грција. 

Учесници во концентрацијата и нивните деловни активности: 

Монделез Недерланд Сервисес Б.В. е под крајна контрола од Монделез Интернатионал, 

Инк. (Mondelēz International, Inc.), со седиште на 905 Вест Фултон Маркет Суит 200, Чикаго 

ИЛ 60607 (заедно со неговите поврзани друштва и директни или индиректни зависни 

друштва под контрола: „Монделез“ или „Монделез Груп“) кој е крајното владејачко 

(матично) друштво на Монделез Груп. Mонделез е една од најголемите светски компании 

за закуски. Неговите брендови опфаќаат пет области: (i) бисквити (biscuits); (ii) чоколадо 

(chocolate); (iii) гума за џвакање и бонбони (gum and candy); (iv) сирење и намирници (cheese 

and grocery); и (v) пијалаци во прав (powdered beverages). Монделез произведува и пласира 

производи за закуски за потрошувачите во над 150 држави во светот.  

Во Северна Македонија, Монделез нема регистрирани зависни друштва. 

Чипита е производител на пакувани кроасани и други закуски, претежно на база на печен 

леб. Чипита е основана во 1973 година во Грција, каде што сè уште има седиште. Чипита 

има производствени капацитети во повеќе држави, а нејзините производи се доставуваат на 

клиенти на меѓународно ниво, вклучително и во Северна Македонија.   

Во Северна Македонија, Чипита нема регистрирани зависни друштва. 

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како 

целокупен пазар за производи за закуска. Што се однесува до географскиот опсег на 

релевантниот пазар за концентрацијата, Подносителот предлага релевантниот географски 

пазар да биде дефиниран 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 10 дена од денот на објавување на ова известување. 

 

 

 

01.07.2021 година  

     Скопје 

 


