
Известување за концентрација со која Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. Словенија 

ќе стекне самостојна контрола над Друштво за производство на електрична енергија ПАРК 

НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, Република Северна Македонија  

(предмет бр. 08-62 од 18.05.2021 година) 

 

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 18.05.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување 

на самостојна контрола од страна на Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. (Interenergo, 

energetski inženiring, d.o.o.), со регистрирано седиште на Тиволска цеста 48, 1000, Љубљана, 

Словенија, над Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ 

ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со регистрирано седиште на Нова Локација Блокотехна 

бр. 16, Гевгелија, Северна Македонија. 

Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. е меѓународна енергетска компанија со седиште во 

Љубљана, која се бави со трговија со електрична енергија, инвестиции во објекти за производство 

на електрична енергија од обновливи извори и енергетски услуги. Интеренерго е дел од Австриската 

КЕЛАГ Група, која е еден од водечките обезбедувачи на енергетски услуги во Австрија. Зависните 

друштва во рамки на КЕЛАГ Групата се активно вклучени во областите на електрична енергија, 

централно греење и природен гас. 

КЕЛАГ Групата е присутна во Северна Македонија преку Друштво за енергетски инженеринг 

ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со регистрирано седиште на ул. 

Максим Горки бр. 10-1/1, Центар, Скопје и регистрирана дејност – трговија на електрична енергија. 

Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-

извоз Гевгелија, Република Северна Македонија е друштво за посебна намена основано за развој на 

30 MW ветерен парк во близина на Богданци, Северна Македонија, кое има привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија. 

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како 

производство на производство 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 10 дена од денот на објавување на ова 

известување. 

 

 

25.05.2021 година  

     Скопје 
 


