
Известување за концентрација со која ОРБИКО ДОО за трговија 
стекнува директна контрола над друштвото АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД 

(предмет бр. 08-100/2021) 

 
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 02.09.2021 

година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за 

концентрација која се однесува на стекнувањето директна контрола од страна на 

друштвото ОРБИКО ДОО за трговија со регистрирано седиште на адреса ул. Котурашка 

Цеста 69, Загреб, Република Хрватска над друштвото АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД, со 

седиште во Софија 1528, област Софија (столица) општина Столична, реон Искар, 

населба Индустриска зона, Станица Искар II дел, ул. 5010 бр. 10 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

ОРБИКО ДОО за трговија Загреб, со седиште на ул. Котурашка Цеста 69, Загреб, 

Република Хрватска е друштво кое особено се занимава со трговија и тоа трговија на 

големо и истовремено истото е застапник и дистрибутер на територијата на Република 

Хрватска за голем број на брендови кои се движат од производи за нега и убавина, 

прехрамбени и непрехрамбени производи, технички и електрични апарати, 

фармацевтски производи, играчки, текстил, цигари, моторни масла и други производи. 

Најголемите партнери на ОРБИКО ДОО за трговија Загреб чии производи го сочинуваат 

најголемиот дел од прометот на ОРБИКО ДОО за трговија Загреб се Philip Morris, Procter 

& Gamble, P&G Cosmetics, Procter & Gamble Wella Professional, Shell, Bolton Group, Mattel, 

Spectrum brands, Mars Wrigley, Haribo, и Pringles. ОРБИКО ДОО за трговија Загреб е 
директен сопственик на 96,463% удел во основната главнина на: 

1. Друштво за трговија и услуги ОРБИКО ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис 

Трајковски бр. 286, Општина Кисела Вода, 1000 Скопје, Република Северна 

Македонија и со ЕМБС 5024277, со приоритетна дејност: 46.90 Неспецијализирана 

трговија на големо.Главен предмет на работењето на ОРБИКО ДОО Скопје е 

неспецијализирана трговија на големо и истовремено е застапник и дистрибутер 

на територијата на Република Северна Македонија за голем број на брендови кои 

се движат од: 

 Прехрамбени производи (бомбони особено од брендовите Mentos, Haribo и 

Fisherman’s Friend, мастики за џвакање од брендот Čunga Lunga, лижавчиња и 

слични кондиторски производи од брендот Chupa Chups и други), 

 Моторни масла (од брендот Shell) 

 Батерии (од брендот Varta) 

 Парфеми, тоалетни води и дезодоранси (луксузни особено од брендовите Clinique, 

Estee Lauder, Ungaro, Tom Ford, Bulgari, Dior и други, како и за широка 

потрошувачка особено од брендовите Police и Christina Aguilera) 

 Декоративна козметика (за усни: оловки за усни, кармини, сјај за усни; за образи: 

пудра, ББ крем, руменила; за очи: маскари, сенки за очи, моливи за очи; за нокти: 

лакови за нокти; од сите нив луксузни се брендовите MAC, Shiseido, Clinique и 

Estee Lauder, а за широка потрошувачка се производите од брендот Profusion 

Cosmetics) 

 Производи за лична хигиена (препарати за чистење на кожата, шампони, гелови 

за туширање од кои луксузни се брендовите Clinique и Estee Lauder, а за широка 

потрошувачка се производите од брендот Profusion Cosmetics) 

 Производи за нега (креми за лице, тело, раце/нозе, лосиони, серуми, балсами од 

кои луксузни се брендовите Clinique и Estee Lauder, а за широка потрошувачка се 

производите од брендот Profusion Cosmetics) 

 Производи за перење и хигиена во домаќинства (производи за перење од брендот 

Bonux, а за хигиена во домаќинства од брендовите Pronto, Duck, Mr Muscule) 

 



2. Друштво за застапување, маркетинг, трговија и услуги 

МЕДИКОФАРМАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Борис 

Трајковски бр. 286, 1000 Скопје, Република Северна Македонија. Главен предмет 

на работењето на МЕДИКОФАРМАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е Истражување 

на пазарот и испитување на јавното мислење, а ова Друштвото има и дозвола за 

вршење на дејноста промет на големо со лекови, помошни лековити средства и 

медицински помагала. Ова Друштво е во 100% сопственост на 

МЕДИКОФАРМАЦИЈА д.о.о. Љубљана, Словенија, а Бранко Роглиќ (сопственик на 

100% од ОРБИКО ДОО за трговија Загреб) е малцински акционер со 20% учество 

во МЕДИКОФАРМАЦИЈА д.о.о. Љубљана и во МЕДИКОФАРМАЦИЈА д.о.о. Љубљана 

нема други права кои му ги дава Законот за трговските друштва. 

Предложената трансакција опфаќа стекнување на контрола врз АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД 

преку купопродажба на удели. 

АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД, со седиште во Софија 1528, област Софија (столица) општина 

Столична, реон Искар, населба Индустриска зона, Станица Искар II дел, ул. 5010 бр. 10, 

предмет на работење (основна дејност) - производство на други производи од пластика 

(пластични маси) и кое е активно во: 

 производство и директна продажба на рекламни материјали и рекламен мебел 

односно т.н. „РОЅ“ материјали (англ. Point of Sale) во кои спаѓаат рекламни 

елементи како што се полици, витрини, рафтови и сл.; 

 пружање на услуги на брендирање на постоечки рекламни елементи и реквизити; 

 производство и директна продажба на промотивни материјали како што се 

пенкала, привезоци, блокови и сл. 

АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД остварува продажби во следните земји: Германија, Франција, 

Романија, Австрија, Хрватска, Италија и Бугарија. АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД не ја обавува 

својата дејност, не врши трговија и/или дистрибуција на територијата на Република 

Северна Македонија, нема остварено приходи од продажба во Република Северна 

Македонија и АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД нема зависни друштва воопшто, вклучително во 

Република Северна Македонија. 

АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД нема остварено приходи и нема зависни друштва во Република 

Северна Македонија. 

Предложената трансакција потенцијално се однесува на пазарите за трговија на големо 

и мало со производи за широка потрошувачка во 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 сите заинтересирани 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. 

 

06.09.2021 година, Скопје 


