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

Република Хрватска доставено преку Маја Парговска, адвокат од Скопје, на 

седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го донесе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува дека концентрацијата со која ОРБИКО ДОО за трговија со 
регистрирано седиште на адреса ул. Котурашка Цеста 69, Загреб, Република 

Хрватска стекнува директна контрола над 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, Република 

Бугарија 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 02.09.2021 година е доставено известување за 
концентрација, со која ОРБИКО ДОО за трговија со регистрирано седиште на 

адреса ул. Котурашка Цеста 69, Загреб, Република Хрватска стекнува директна 
контрола над 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, Република Бугарија, преку купопродажба 
на удели. 

 
 



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: 

 
ОРБИКО ДОО за трговија Загреб 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 со главен предмет на работење 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) 

 

 



АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД, со предмет на работење (основна дејност) - 

производство на други производи од пластика (пластични маси) 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. 

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) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.  

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (1) 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 


