
 

Уп. Бр.08-60/2021 

 

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 Линк 

Мобилити Груп АС со регистрирано седиште на адреса Лангкаја 1, 0150, Осло, Норвешка, доставено 

преку Методија Велков, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 02.06.2021 година, го 

донесе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која Линк Мобилити Груп АС со регистрирано седиште на 

адреса Лангкаја 1, 0150, Осло, Норвешка стекнува единствена контрола директно над 

МаркетингПлатформ АпС со регистрирано седиште на Норрегаде 12А, 6600 Вејен, Данска и 

индиректно над Друштво за услуги РАЗВОЕН ЦЕНТАР НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ Дооел 

Куманово со регистрирано седиште на ул. Питу Гули бр.11, Куманово, Република Северна 

Македонија, 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 (во понатамошниот текст: Законот), до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден 11.05.2021 

година е доставено известување за концентрација, со која Линк Мобилити Груп АС со 

регистрирано седиште на адреса Лангкаја 1, 0150, Осло, Норвешка стекнува единствена контрола 

директно над МаркетингПлатформ АпС со регистрирано седиште на Норрегаде 12А, 6600 Вејен, 

Данска и индиректно над Друштво за услуги РАЗВОЕН ЦЕНТАР НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ 

Дооел Куманово со регистрирано седиште на ул. Питу Гули бр.11, Куманово, Република Северна 

Македонија. 

 

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: 

 

Линк Мобилити е еден од водечките снабдувачи во Европа за мобилни известувањa и платформи 

за комуникација како услуги (communications platform as a service) (CPaaS) за зголемена 

инволвираност. Друштвото услужува претпријатија, мали и средни друштва и клиенти од јавен 



сектор.  

Линк Мобилити е портфолио друштво на фондовите управувани од АБРИ Партнерс II, ЛЛЦ (ABRY 

Partners II, LLC) („АБРИ“), американско друштво за управување на приватни инвестициски 

фондови. Фондовите управувани од АБРИ имаат учество во широк спектар на бизниси кои се 

фокусираат на медиуми, комуникации, деловни и информативни услуги. АБРИ не е вклучен во 

секојдневното управување со портфолио друштвата и неговото дејствување е ограничено, во име на 

управуваните фондови, на преглед на главните стратешки одлуки донесени од раководството на 

друштвата што може да имаат влијание врз проценката на финансиските учества.  

Линк Мобилити индиректно има едно зависно друштво во Северна Македонија – Трговско друштво 

Тера Комуникејшс ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11-ТИ Октомври, бр.25, канцеларија./705 - кат 

7, Центар - Скопје, Република Северна Македонија („Тера МК“).  

 

Главните активности на Тера МК вклучуваат: 

 Услуги на масовно испраќање на СМС пораки (А2П СМС) услуги кои се обезбедуваат на 

деловни клиенти; 

 Премиум СМС/премиум гласовни услуги кои се обезбедуваат на деловни клиенти; 

 Посветени веб услуги за промотивни и мобилни маркетинг решенија (вклучувајќи управување 

со развојот на присуство на интернет и регистрирање на промотивни кодови); 

 Б2Б услуги на оператори на мобилна мрежа (ОММ). 

 

Тера МК нема зависни друштва во Северна Македонија. 

 

МаркетингПлатформ АпС работи и е сопственик на софтвер за маркетинг преку е-пошта и бизнис 

за автоматизација на маркетинг преку сите канали. 

МаркетингПлатформ АпС има развиено платформа за маркетинг преку сите канали со интегрирана 

платформа за податоци на клиенти (ЦДП) која им дава на клиентите унифициран преглед на 

профилот. Резултатот од користењето на сите канали се пренесува преку е-пошта, СМС, апликации, 

веб и социјални медиуми. МаркетингПлатформ АпС е активен на пазарите во Данска, Шведска, 

Норвешка, Перу и Шпанија со фокус на претпријатија, големи и средни клиенти. Развојот на 

софтвер е лоциран во Северна Македонија. Приходите на друштвото се поврзани првенствено со 

софтверски лиценци. 

МаркетингПлатформ АпС има едно зависно друштво во Северна Македонија: РАЗВОЕН ЦЕНТАР 

НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ Дооел Куманово. 

РАЗВОЕН ЦЕНТАР НА ЕМАИЛПЛАТФОРМ служи како центар за развој на 

МаркетингПлатформ АпС. Единствената активност на РАЗВОЕН ЦЕНТАР се развојни услуги како 

што е развој на софтверот на решението SaaS за автоматизација на маркетинг, наречен 

MarketingPlatform ApS и оперативни услуги за решението MarketingPlatform ApS SaaS, како на пр. 

компјутерско програмирање, обезбедување квалитет и задачи на обезбедување поддршка. 

Приходите на РАЗВОЕН ЦЕНТАР се остваруваат со интрагрупно  обезбедување на неговите услуги 

на МаркетингПлатформ АпС. 

РАЗВОЕН ЦЕНТАР нема зависни друштва во Северна Македонија. 

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

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 


