
Известување за концентрација помеѓу  ПЕТРОЛ д.д. Љубљана Словенија и ПЕТРОЛ-ОТИ-

ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово (предмет бр. 08-79/2020) 

 

 

 

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 02.09.2020 година, до Комисијата за 

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

стекнувањето на контрола од страна на ПЕТРОЛ д.д. Љубљана со седиште на Дунајска цеста бр. 50,  

1000 Љубљана, Словенија, над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц со седиште во Фуше Косово, по 

пат на стекнување на удели. 

Пред спроведување на планираната концентрација ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово се 

наоѓа под заедничка контрола на ПЕТРОЛ д.д. Љубљана и друштвото ОТИ Гроуп од Приштина, 

Косово. Со спроведување на предметната концентрација ПЕТРОЛ д.д. Љубљана ќе стекне 

самостојна контрола над ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово. 

 

ПЕТРОЛ д.д. Љубљана за своја основна дејност има трговија со нафтени производи. ПЕТРОЛ д.д. 

Љубљана е матична компанија на Петрол групацијата присутна на пазарите во Словенија, Хрватска, 

Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Австрија, Чешка и Романија. 

Групацијата е активна во областа на трговија и дистрибуција на нафта, нафтени производи и гас, 

продажба на стоки за широка потрошувачка во рамките на својата мрежа на бензиски станици, 

трговија со електрична енергија. 

 

На пазарот во Република Северна Македонија ПЕТРОЛ групацијата е присутна преку Друштво за 

трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, ул. Св.Кирил и Методиј 

бр.20 Скопје, Република Северна Македонија, со дејност - трговија на електрична енергија. 

 

 

ПЕТРОЛ-ОТИ-ТЕРМИНАЛ Л.Л.Ц, Косово го поседува нафтениот терминал за прием и складирање 

на нафтени деривати кој се наоѓа во Фуше Косово. 

 

 

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

пазарот на складирање на нафта и нафтени деривати.  

 

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. 

 

 

09.09.2020 година  

     Скопје 

 


