
Известување за концентрација помеѓу  ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. 

Љубљана Словенија и Друштвото Е3, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА ДОО 

Словенија (предмет бр. 08-44/2020) 

 

 

 

 

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 25.03.2020 година, а дополнето на 

27.03.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено известување за 

концентрација која се однесува на стекнувањето на контрола од страна на ПЕТРОЛ Словенечко 

енергетско друштво а.д. Љубљана (PETROL., Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana), со седиште 

на Дунајска цеста бр. 50,  1000 Љубљана, Словенија, над Е3, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, 

ЕКОНОМИЈА ДОО, (E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA DOO) ул. Ерјавчева улица 24, 

5000 Нова Горица, Република Словенија по пат на стекнување на удели. 

ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. Љубљана е акционерско друштво регистрирано 

согласно законите во Република Словенија, кое има регистрирано повеќе дејности, но главна дејност 

е трговија со нафтени производи, останати трговски добра и услуги. Компанијата поседува низа 

компании во Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, 

Австрија, Чешка и Романија преку кои обавува дејност на продажба на нафта и нафтени деривати, 

гас, дистрибуција на нафта и гас, трговија со разни стоки во рамките на својата мрежа на бензиски 

пумпи, трговија со електрична енергија и слично. 

 

На пазарот во Република Северна Македонија ПЕТРОЛ Словенечко енергетско друштво а.д. 

Љубљана е присутно преку Друштво за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА 

ДООЕЛ Скопје, ул. Беласица бр. 2, Скопје, Република Северна Македонија, со дејност - трговија на 

електрична енергија. 

 

 

Друштвото Е3, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА ДОО, Словенија има 

регистрирано повеќе дејности, но главна дејност е снабдување со електрична енергија на крајните 

потрошувачи во Словенија, особено во регионот Приморска. Друштвото преку развивање на 

обновливи извори на енергија и воведување нови технологии обезбедува економични и еколошки 

извори на енергија на своите клиенти. 

 

 

 

Релевантен пазар на кој би се однесувала концентрацијата во Република Северна Македонија е 

пазарот на електрична енергија.   

 

 

 

 

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 заинтересираните трети 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 6 дена од денот на 

објавување на ова известување. 

 

 

16.06.2020 година  

     Скопје 

 


