
Уп. Бр.08-69/2021 

 

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 Буриетта 

Сп. з о.о. (Burietta Sp. z o.o.), со регистрирана деловна адреса на ул. Карпачка 24/Б13, Биелско-Биала, 

Полска, преку Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска, на седницата одржана на ден 

07.07.2021 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на единствена контрола од страна 

на Буриетта Сп. з о.о. (BuriettaSp. z o.o.), со регистрирана деловна адреса на ул. Карпачка 24/Б13, 

Биелско-Биала, Полска над Напредна телематика, услуги д.о.о, со регистрирана деловна адреса на 

Улица Градникове Бригаде 11, 1000 Љубљана, Словенија, 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. 

 

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. 

 

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 17.06.2021 година, до Комисијата 

за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за 

концентрација од Буриетта Сп. з о.о. (BuriettaSp. z o.o.), со регистрирана деловна адреса на ул. 

Карпачка 24/Б13, Биелско-Биала, Полска со која Буриетта Сп. з о.о ќе стекне единствена контрола 

врз Напредна телематика, услуги д.о.о, со регистрирана деловна адреса на Улица Градникове 

Бригаде 11, 1000 Љубљана, Словенија, по пат на стекнување на 100% од акциите во Напредна 

телематика, услуги д.о.о, преку стекнување на акциите во три последователни наврати, што како 

резултат на истото, Буриетта Сп. з о.о индиректно ќе стекне 95,19 % од акциите во зависното 

друштво на Напредна телематика, услуги д.о.о,  –ЦВС МОБИЛЕ, информатички решенија а.д., 

акционерско друштво со регистрирана деловна адреса на Улица Градникове Бригаде 11, 1000 

Љубљана, Словенија. 

 

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

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

следното:  

 

 



Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

 

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 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, 

Словенија1. 

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

Северна Македонија. 

Напредна телематика, услуги д.о.о, е новооснована компанија во 2021 година и досега не е активна 

на ниту еден пазар и истата единственофункционира само на холдингкомпанија. ЦВС МОБИЛЕ, 

информатички решенија а.д 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 МОБИЛЕ, информатички решенија а.д., 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 МОБИЛЕ, информатички решенија а.д., 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 МОБИЛЕ, информатички решенија а.д. 

 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги 

                       
1 Тримо, архитектонски решенија, доо (Trimo, arhitekturnerešitve, d.o.o), Требње, Словенија, во моментов сè уште е дел 

од Иннова Групацијата, иако е предмет на преземање од страна на Кингспан Груп од 20201 година. Трансакцијата 

помеѓу Тримо Словенија и Кингспан Груп беше одобрена од страна на Комисијата на 07.10.2020 година, согласно 

Одлука бр. УП.бр.08-811. 

 



исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) 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, 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. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението. 

Упатство за правно средство: 

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 


