
    

Известување за концентрација која се однесува на стекнување контрола од страна на А1 

Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, 

d. d.) врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна 

(Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o. Postojna) Словенија  

(предмет бр. 08-45/2020) 

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 30.03.2020 година, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнување контрола 

од страна на А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske 

storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, 

Словенија, врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна (Studio 

Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o. Postojna),  со регистрано седиште на ул. Цеста в Старо вас 

2, (Cesta v Staro vas 2), 6230 Постојна, Словенија, преку стекнување на 100% од уделите. 

Подносителот е фирма-ќерка на А1 Телеком Австрија АГ. А1 Телеком Австрија Групацијата 

преставува дел од Америка Мовил Групацијата (América Móvil Group) и е активна во Северна 

Македонија како давател на телекомуникациски услуги, услуги на фиксна телефонија, 

широкопојасен интернет пристап и дистрибуција на медиумски содржини преку својата фирма-

ќерка А1 Македонија ДООЕЛ Скопје и Телемедиа ДООЕЛ Скопје.  

Целното друштво нуди широк опсег на телекомуникациски услуги за своите потрошувачи: аналогна 

телевизија, дигитална телевизија, интернет и фиксна телефонија на територијата на Словенија. 

Целното друштво нема никакви активности, ниту дава услуги на територијата на Северна 

Македонија.  

За целите на ова Известување, дефиницијата на релевантниот пазар може да биде оставена отворена, 

но во случај Комисијата да одлучи да го дефинира релевантниот пазар, Подносителот ја предлага 

следнава дефиниција на релевантниот пазар: 

(i) Малопродажен пазар на услуги за пристап на широкопојасен интернет,  

(ii) Пазар на услуги за емитување телевизија, 

(iii) Пазар на услуги за фиксна телефонија. 

Релевантниот географски пазар треба да се дефинира како територијата на Република 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 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. 

 

16.06.2020 година  

     Скопје 


