
                       Уп.бр. 08-26 

 

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 и член 26 од Законот за заштита на  

конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и 

член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 

ОНЕ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на 

конкуренцијата на седница одржана на ден 12.11.2010 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Телеком Словеније 

Д.Д., со седиште на ул. Цигалетова бр.15, Љубљана, Р.Словенија и ОНЕ 

Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Кузман 

Јосифовски Питу бр. 15, Скопје, по основ на зголемување на основната 

главнина со пристапување на нов содружник, не потпаѓа под одредбите од 

Законот за заштита на конкуренцијата бидејќи не претставува 

концентрација согласно член 18 од Законот за заштита на конкуренцијата.  
 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да  плати 

административна такса за известување за концентрација во износ од  6.000,оо 

ден. и за решението во износ од 5.000,оо ден., по тарифен број 28-а од Законот 

за административни такси (“Службен весник на Република 

Македонија„бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на 

Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 

840.....03161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на 

решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) 

на ден 18.10.2010 година, претпријатието ОНЕ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје 

(во понатамошниот текст ОНЕ), поднесе известување за концентрација помеѓу 

претпријатијата  ОНЕ и Телеком Словеније Д.Д по основ на зголемување на основната 

главнина на ОНЕ со пристапување на нов содружник -Телеком Словеније Д.Д, при што 

Телеком Словеније Д.Д директно ќе се стекне со удел во висина од ХХХ
1
 од основната 

главнина на ОНЕ. 

 

 Комисијата за заштита на конкуренцијата го испита известувањето и утврди дека 

стекнувањето на удел од ХХХ (преку зголемување на основната главнина) во ОНЕ  од 

страна на Телеком Словеније Д.Д не претставува концентрација согласно член 18 Законот 

                                                        
1 Податоците претставуваат службена тајна 



за заштита на конкуренцијата бидејќи пријавената трансакција не доведува до промена во 

контролата врз ОНЕ на долгорочни основи. 

 

Видно од  известувањето, Телеком Словеније Д.Д е  100% сопственик на СОИЛ 

Б.В. со седиште на Локателликаде 1 Парнассустрн1076 АЗ Амстердам Холандија, а ОНЕ е 

во 100% сопственост на СОИЛ Б.В.. Со пријавена трансакција во ОНЕ ќе се изврши 

зголемување на основната главнина на ОНЕ со пристапување на нов содружник Телеком 

Словеније Д.Д, со што Телеком Словеније Д.Д. директно ќе поседува ХХХ удел во ОНЕ, а 

останатите ХХХ  од основната главнина на ОНЕ, Телеком Словенија Д.Д.  ќе ги поседува 

индиректно, врз основа на фактот дека е 100% сопственик на  СИОЛ Б.В. (кој по 

извршената трансакција ќе остане директен сопственик на ХХХ  од основната главнина на 

ОНЕ). 

 

Оттука стекнувањето на удел од ХХХ во ОНЕ од страна на  Телеком Словеније 

Д.Д., претставува директно стекнување на удел во претпријатие врз кое Телеком 

Словеније Д.Д индиректно (преку СИОЛ Б.В.) веќе поседува целосна контрола. 

Наведените претпријатија претставуваат една економска целина и наведената трансакција 

не претставува нова концентрација туку преструктуирање во рамките на една економска 

целина (поврзани претпријатија). 

 

Имајќи го во предвид горенаведеното, Комисијата одлучи како во диспозитивот на 

ова Решение, согласно член 20 став 1 точка 1 од Законот за заштита на концентрацијата. 

 

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе тужба за 

поведување на управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на неговото 

доставување. 

 

 

         Претседател  

  Чедомир Краљевски 
 


