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  Уп. бр.08-53 

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 

НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД (NOMAD FOODS EUROPE LIMITED), со седиште на 1 

New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, England, TW14 8HA, Англија, 

доставено преку адвокат Методија Велков од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, е уредно, 

на седницата одржана на ден 28.04.2021 година, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрација со која НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД (NOMAD FOODS 

EUROPE LIMITED), со седиште на 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, 

England, TW14 8HA, Англија ќе стекне 100% од уделите и со тоа единствена контрола врз (i) 

ЛЕДО плус д.о.о. (LEDO plus d.o.o,), со седиште во Чавишева 1а, ХР-10000 Загреб, Хрватска 

(Čavićeva 1a, HR-10000 Zagreb, Croatia), (ii) Индустрија смрзнуте хране Фриком доо Београд 

(Industrija smrznute hrane Frikom doo Beograd), со седиште во Зрењанински пут бб, 11000 Белград, 

Србија (Zrenjaninski put bb, 11000 Belgrade, Serbia), (iii) Друштво за трговија и услуги ФРИКОМ 

БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, со седиште на 20 бр.243-а, Бразда, Чучер Сандево, Северна 

Македонија, (iv) ЛЕДО д.о.о. Читлук (LEDO d.o.o. Čitluk), со седиште во Господарска зона, 

Тромежа број 1, Читлук, Босна и Херцеговина (Gospodarska zona, Tromeđa broj 1, Čitluk, Bosnia 

and Herzegovina), (v) ИРИДА д.о.о., (IRIDA d.o.o.), со седиште во Петра Зринског 34, Дарувар, 

Хрватска (Petra Zrinskog 34, Daruvar, Croatia), (vi) ЛЕДО производител и дистрибутер на сладолед 

и замрзната храна, друштво со ограничена одговорност (LEDO Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer 

Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság), со седиште на 2111 Сзада, 089/3 хрсз, 

Унгарија (2011 Szada, 089/3 hrsz., Hungary), (vii) ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, 

замрзната храна и услуги, д.о.о. (Ledo, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, 

d.o.o.), со седиште во Љубљана, Брнчичева улица 45, 1231 Љубљана - Чрнуче, Словенија 

(Ljubljana, Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenia), (viii) Друштво за производство, 

промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. Подгорица (Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga 

“Ledo” d.o.o. Podgorica), со седиште во Лијешње ББ, Подгорица, Црна Гора (Liješnje BB, 

Podgorica, Montenegro), и (ix) „Ледо“ Ш.п.к. (“Ledo” Sh.p.k.), со седиште во Обилик, Милошево, 

Косово (Obiliq, Milloshevë, Kosovo) Косово, 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 
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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 09.04.2021 година, а 

дополнето на 19.04.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот 

текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на НОМАД ФУДС 

ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД (NOMAD FOODS EUROPE LIMITED), со седиште на 1 New Square, Bedfont 

Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, England, TW14 8HA, Англија, со која НОМАД ФУДС 

ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД (NOMAD FOODS EUROPE LIMITED) Англија ќе стекне 100% од уделите и 

со тоа единствена контрола врз (i) ЛЕДО плус д.о.о. (LEDO plus d.o.o,), со седиште во Чавишева 

1а, ХР-10000 Загреб, Хрватска (Čavićeva 1a, HR-10000 Zagreb, Croatia), (ii) Индустрија смрзнуте 

хране Фриком доо Београд (Industrija smrznute hrane Frikom doo Beograd), со седиште во 

Зрењанински пут бб, 11000 Белград, Србија (Zrenjaninski put bb, 11000 Belgrade, Serbia), (iii) 

Друштво за трговија и услуги ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, со седиште на 20 

бр.243-а, Бразда, Чучер Сандево, Северна Македонија, (iv) ЛЕДО д.о.о. Читлук (LEDO d.o.o. 

Čitluk), со седиште во Господарска зона, Тромежа број 1, Читлук, Босна и Херцеговина 

(Gospodarska zona, Tromeđa broj 1, Čitluk, Bosnia and Herzegovina), (v) ИРИДА д.о.о., (IRIDA 

d.o.o.), со седиште во Петра Зринског 34, Дарувар, Хрватска (Petra Zrinskog 34, Daruvar, Croatia), 

(vi) ЛЕДО производител и дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена 

одговорност (LEDO Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű 

Társaság), со седиште на 2111 Сзада, 089/3 хрсз, Унгарија (2011 Szada, 089/3 hrsz., Hungary), (vii) 

ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, д.о.о. (Ledo, podjetje za 

trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, d.o.o.), со седиште во Љубљана, Брнчичева улица 

45, 1231 Љубљана - Чрнуче, Словенија (Ljubljana, Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče, 

Slovenia), (viii) Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. Подгорица 

(Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga “Ledo” d.o.o. Podgorica), со седиште во Лијешње ББ, 

Подгорица, Црна Гора (Liješnje BB, Podgorica, Montenegro), и (ix) „Ледо“ Ш.п.к. (“Ledo” Sh.p.k.), 

со седиште во Обилик, Милошево, Косово (Obiliq, Milloshevë, Kosovo) Косово, по пат на 

купопродажба на удели. 

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:  

НОМАД ФУДС ЛИМИТЕД е владејачкото друштво на Номад Фудс Групата на која припаѓа 

Номад Фудс Еуропе Лимитед. Номад Фудс Групата има портфолио од неколку иконски брендови 

кои раскажуваат историја која датира од почетокот на 20 век, како што се Aunt Bessie’s, Belviva, 
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Birds Eye, Findus, Goodfella’s, iglo и La Cocinera. Номад Фудс Групата остварува најголем дел од 

своите приходи од продажбата на замрзната риба и зеленчук на западноевропскиот пазар, ххх. 

Другите категории, како готови јадења, замрзната живина и пица, учествуваат во преостанатите 

ххх приходите и имаат тенденција да бидат локални по природа. 

Номад Фудс Групата нема регистрирано зависни друштва во Северна Македонија 

Целните друштва се во целосна сопственост на ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д., д.д. (FORTENOVA 

GRUPA D.D., d.d.,), акционерско друштво основано во Хрватска со седиште во Маријана Чавица 

1, 10000, Загреб, Хрватска (Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, Croatia), регистрирано од Судскиот 

регистар на Трговскиот суд во Загреб под бр. (МБС) 081179147, личен идентификациски број 

88035992407. 

ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д. работи во три основни деловни сегменти: (i) сегмент за 

малопродажба и трговија на големо - кој опфаќа малопродажба на намирници и производи за 

широка потрошувачка, малопродажен киоск за весници/синџир на киосци и трговија на големо со 

намирници и производи за широка потрошувачка за хотели, клиенти во ресторани и кафулиња; 

(ii) сегмент за производство и дистрибуција на храна - чие производно портфолио вклучува 

минерална вода, сладолед, друга замрзната харана, масло, маргарин и мајонез; и (iii) земјоделски 

сегмент - чии активности вклучуваат производство на житни култури, култури за добивање 

масла, сирење, свежо овошје и зеленчук, како и работење на сточарски фарми. 

ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д. има едно зависно друштво во Република Северна Македонија 

Друштвото за трговија и услуги ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, со седиште на 20 

бр. 243-а, Бразда, Чучер Сандево, кое е дистрибутер на замрзнати прехранбени производи 

Фриком и Ледо во Северна Македонија. Портфолиото на Фриком во Северна Македонија 

вклучува: сладоледи, замрзнат зеленчук и овошје, замрзнато пециво, замрзнати готови јадења и 

замрзната риба. Портфолиото на Ледо во Северна Македонија вклучува: сладоледи. 

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. 
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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. 

 

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 


