
Pa nr. 08-114 

 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në bazë të nenit 28 dhe nenit 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit 

për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10, 136/11, 41. 

/2014, 53/ 16 dhe 83/18), dhe duke vepruar sipas njoftimit të përqendrimit të dorëzuar nga shoqëria 

BIG Energija Holdings Kft me seli në adresën rr. Marko 7.6, kati 8, Budapest, Hungari, dorëzuar përmes 

Shoqërisë së Avokatëve Apostolska Aleksandrovski dhe Partnerëve nga Shkupi, në seancën e mbajtur 

më 14.09.2022, solli 

 

AKTVENDIM  

1.Vërtetohet se përqendrimi me të cilin shoqëria BIG Energija Holdings Kft me seli në adresën rr. 

Marko 7.6, kati 8, Budapest, Hungari, do të fitojë kontrollin mbi Shoqërinë për prodhim, tregti dhe 

shërbime BAKA ENERXHI SHPK Shkup me seli në rr. Qemal Sejfula nr.7B, Shkup, Republika e 

Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet shitblerjeve të pjesëve, edhe pse është në kuadër të dispozitave të 

Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, nuk do të ketë  për pasojë parandalimin, kufizimin ose çrregullimin  

e konsiderueshëm të konkurrencës efektive të tregut ose pjesës së tij thelbësore, sidomos si rezultat 

i formimit apo forcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve dhe si i tillë është në përputhje me 

dispozitat e Ligjit të mbrojtjes së konkurrencës në kuptim të nenit 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit 

për mbrojtjen e konkurrencës. 

 

 

2. Parashtruesi i njoftimit të përqendrimit obligohet të paguajë taksë administrative për njoftimin e 

përqendrimit në shumë prej 6.000,оо denarë. dhe për aktvendimin në shumën prej 30.000,оо denarë, 

sipas numrit tarifor 34 të Ligjit për taksa administrative ( Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë 

nr. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 dhe 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 

6/10, 145/10. 17/11) në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 

100000000063095, llogarinë e pagesës 840…..03161, shifrën e  të ardhurave dhe programin 

72231300. 

 

3. Padia për ngritjen e kontestit administrativ nuk e prolongon përmbarimin e aktvendimit. 

 

Arsyetim  

Në përputhje me nenin 15 të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) 

më datë 18.08.2022, dhe i plotësuar më 22.08.2022 dhe 05.09.2022, në Komisionin për Mbrojtjen e 

Konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: Komisioni), është dorëzuar njoftimi për përqendrim nga BIG 

Energija Holdings Kft me seli në adresën rr. Marko 7.6, kati 8, Budapest, Hungari, me të cilin BIG 

Energija Holdings Kft do të fitojë kontrollin mbi Shoqërinë për prodhim, tregti dhe shërbime BAKA 

ENERXHI SHPK Shkup me seli në rr. Qemal Sejfula nr.7B, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut, 

nëpërmjet shitblerjeve të pjesëve. 

Komisioni filloi me shqyrtimin e Njoftimit në ditën e pranimit të tij dhe në bazë të të dhënave të 

dorëzuara në Njoftimin e Përqendrimit, shtesave dhe bashkëngjitjeve në të, përcaktoi si më poshtë: 

 



Aktivitetet themelore të biznesit të ndërmarrjeve të përfshira: 

-BIG Energija Holdings Kft është 100% në pronësi të BIG Shopping centers Ltd. (në tekstin e mëtejmë: 

BIG). BIG është një Holding kompanish, kryesisht në biznesin e patundshmërive me aktivitet në SHBA, 

Izrael, Serbi, Mal të Zi dhe Francë. BIG ndërton dhe investon në qendra tregtare ndërtesa afariste dhe 

qendra logjistike në mbarë botën, duke përfshirë 30 qendra në Izrael, 10 në SHBA, 9 në Serbi dhe 

shumë të tjera janë në ndërtim e sipër. BIG është një kompani e kotuar publikisht në bursën e Tel 

Avivit. 

Në vitet e kaluara, BIG, përmes BIG Energija Holdings Kft., ka filluar të investojë në sektorin e energjisë 

elektrike përmes blerjes së pjesëve, gjegjësisht kompanive të tëra, dhe/ose përmes zhvillimit të 

projekteve të veta. Qarkullimi total i BIG Energija Holdings Kft. është në pjesën më të madhe nga 

pasuria e paluajtshme. 

BIG Energija Holdings Kft. nuk është e pranishme  dhe e regjistruar në Maqedoninë e Veriut dhe nuk 

është ende e pranishme në tregun e Maqedonisë së Veriut. Por , procedura është në vazhdim për 

themelimin e SHPK-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime BAKA ENERXHI SHPK është shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuar, aktiviteti parësor i regjistruar i së cilës është prodhimi i energjisë elektrike. Shoqëria e synuar 

është ende në fazën e zhvillimit të projektit për ndërtimin dhe sigurimin e të gjitha licencave të 

nevojshme të centralit për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet diellore-fotovoltaikë dhe ende 

nuk ka filluar me prodhimin e energjisë elektrike. Qarkullimin që Shoqëria e synuar ka realizuar është 

nga shitja e tokës ndërtimore. 

Komisioni konstatoi se përqendrimi i parashtruar bie nën dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës, sepse i plotëson kushtet e nenit 12 paragrafi (1) pika 2) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 

1 dhe pika 2)) të Ligjit për Mbrojtje të Konkurrencës. 

 

 

Komisioni, duke marrë parasysh kriteret e nenit 17 paragrafi (2), paragrafi (3) dhe paragrafi (4) të Ligjit 

për mbrojtjen e konkurrencës dhe pikën 6 (b) të Udhëzimeve për përcaktimin e rasteve në të cilat gjatë 

vlerësimit të përqendrimeve, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës zakonisht përcakton se të njëjtat 

janë në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, vlerëson se përqendrimi i parashtruar, edhe 

pse bie nën dispozitat e Ligjit, është në përputhje me të, sepse nuk do ketë në masë të konsiderueshme 

pengimin, kufizimin ose prishjen e  konkurrencës efektive të tregut ose të pjesës qenësore të tij , 

veçanërisht si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve 

 

Duke pasur parasysh këtë vlerësim të përqendrimit, Komisioni vendosi si në dispozitiv të këtij 

Aktvendimi, në përputhje me nenin 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. 

 

Sipas Nenit 53 paragrafi (2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës padia nuk e prolongon zbatimin e 

aktvendimit.  

 

Udhëzim për mjetin juridik 

 

Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet padi për inicim të kontestit  administrativ në Gjykatën 

Administrative të Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të tij. 



 

 

     KRYETAR  

I KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 
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