
    

Известување за концентрација со која Сан Вали д.о.о. (Sun Vallez d.o.o.) Белград, со седиште 

на адресар Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 6-8 Белград, Србија стекнува целосна контрола 

над друштвото Викториа Оил д.о.о. (Victoria Oil d.o.o.) Шид, со седиште на адреса ул. 

„Бранка Ерич“ бр. 2, Шид, Србија 

(предмет бр. 08-80/2020) 

 

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, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Сан Вали д.о.о. (Sun Vallez d.o.o.) 

Белград, со седиште на адресар Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 6-8 Белград, Србија стекнува целосна 

контрола над друштвото Викториа Оил д.о.о. (Victoria Oil d.o.o.) Шид, со седиште на адреса ул. 

„Бранка Ерич“ бр. 2, Шид, Србија, со што физичкото лице г. Ваја Енриковиќ Јаши (Vaja Enricovich 

Jhashi) државјанин на САД, стекнува индиректна контрола над Викториа Оил д.о.о. 

 

Учесници во концентрацијата и нивните деловни анктивности: 

Г. Јаши ја котролира Групацијата Транс-Оил (Trans-Oil) која работи во агроиндустрискиот сектор, и 

е главно присутна и активна во Молдавија, со широк спектар на активности, кои вклучуваат: 

пресување на маслодајни семиња, чување и складирање житарици, тргување со примарни 

производи, проиводство на растителни масла и одгледување земјоделски култури. Ниту г. Јаши ниту 

Групацијата Транс-Оил вршат било какви активности во РС Македонија. 

 

Викториа Оил д.о.о. е производител на сурови и рафинирани масла (масла од семе од сончоглед, 

масла од зрна од соја и масла од семе од репка) и протеинска сачма и има фабрика за полнење и 

пакување масла за јадење, додека трговската марка за стока за широка потрошувачка се нарекува 

Искон. Остварува приходи од продажба на производите во РС 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 факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 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. 

 

03.09.2020 година  

     Скопје 


