
Известување за концентрација помеѓу  Еуроимпекс д.о.о. увоз-извоз Скопје и Опел 

Аутомотив С д.о.о. Белград, Србија  

(предмет бр. 08-83/2020) 

 

 

 

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 18.09.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на 

стекнувањето на контрола од страна на Еуроимпекс д.о.о. увоз-извоз Скопје, со седиште у Бул. 

Трета македонска бригада 72, Скопје, над Опел Аутомотив С д.о.о. Белград, со седиште во 

Владимира Поповића 6, кат 1, бр. A 105-2, Белград, Србија,  по пат на стекнување на удели. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Еуроимпекс д.о.о. увоз-извоз Скопје е друштво кое заедно со своите поврзани друштва е генерален 

увозник и дистрибутер на возила марки Peugeot и Mitsubishi за територија на Северна Македонија, 

Албанија, Косово, Србија и Црна Гора. 

 

Опел Аутомотив С д.о.о. Белград е друштво со посебна намена – основано за потребите на 

Трансакцијата, кое при затворање на  Трансакцијата ќе биде сопственик за соработка за увоз и 

дистрибуција на возила од брендот Opel на територијата на Северна Македонија, Албанија, Косово, 

Србија и Црна Гора. 

 

 

Според подносителот на известувањето релевантен пазар на кој би се однесувала концентрацијата 

во Република Северна Македонија е пазарот на големопродажба на патнички возила и комерцијални 

возила на територијата на 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 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. 

 

 

23.09.2020 година  

     Скопје 

 


