
Известување за концентрација со која ЕП Логистикс Интернешнл, а.с. и Словенске 

Железнице, д.о.о. ќе формираат целосно функционално заедничко вложување 

(предмет бр. 08-59/2021) 

 

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 06.05.2021 година, до Комисијата за 

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

формирање на целосно функционално заедничко претпријатие од страна на ЕП Логистикс 

Интернешнл, а.с., со седиште на намести Хрдину 1693/4а, 140 00 Праха 4, Република Чешка и 

Словенске Железнице, д.о.о., со седиште на ул. Колодворска 11, 1000, Љубљана, Словенија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

 

ЕП Логистикс Интернешнл, а.с., ("ЕПЛИ") е друштво во 100% сопственост на Енергетики а 

Прумислови Холдинг, а.с. (Energeticky a Prumyslovy Holding, a.s.), Република Чешка ("ЕПХ"). ЕПХ 

е вертикално интегрирана единица за енергија која целосно го покрива вредносниот ланец од 

когенерација, производство на моќ и топлина, пренос на природен гас, складирање на гас, како и 

дистрибуција и снабдување на гас, топлина и електрична енергија. ЕПХ Груп нема деловни 

активности, сопственост или вработени во Северна Македонија.  

Словенске Железнице, д.о.о  ("СЖ")  е мајка компанија на СЖ Груп ("СЖ Груп"). СЖ Груп е 

државен давател на железнички товарен транспорт и шпедиција и железнички патнички сообраќај 

во државна сопственост. Меѓу другото, компаниите во СЖ Груп исто така ја менаџираат 

железничката инфраструктура во Словенија и обезбедува услуги на влечна сила и услуги за 

инспекција и одржување за сите железнички возила. 

ЕПЛИ и СЖ имаат намера да добијат заедничка контрола врз ново – создаденото друштво со 

ограничена одговорност во Словенија ("ЗВ"), на кое СЖ ќе му ги пренесе преку непаричен влог сите 

негови удели во СЖ- Товорни Промет, д.о.о., Словенија (SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Slovenia) ("СЖ 

– ТП") и ФЕРШПЕД, д.о.о., Словенија (FERSPED, d.o.o., Slovenia) ("Фершпед"), кои во моментот се 

друштва во 100% во сопственост на СЖ. 

ЗВ ќе биде холдинг-компанија за СЖ-ТП и Фершпед. СЖ-ТП нуди конвенционален и интермодален 

железнички товарен транспорт и некои придружни логистички услуги поврзани со железничкиот 

транспорт. Фершпед е шпедитерска компанија. СЖ – ТП има подружница во Северна Македонија, 

која во моментов не е активна, а Фершпед нема подружници или поврзани лица. СЖ-ТП и Фершпед 

како и други друштва од СЖ Груп генерираат незначителен приход во 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 сите заинтересирани 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. 

12.05.2021 година, Скопје 


