
Известување за концентрација со која А1 Телеком Австрија АГ, Виена, Австрија ќе стекне 

контрола над дел од работењето на НТТ Австрија ГМБХ Виена, Австрија 

 (предмет бр. 08-1/2021) 

 

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 04.01.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на стекнување 

на контрола од страна на А1 Телеком Австрија АГ, со регистрирано седиште на адреса на 

Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија, врз дел од работењето на НТТ Австрија ГМБХ Виена, 

Австрија, со регистрирано седиште во Виена, Австрија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

А1 Телеком Австрија АГ е дел од А1 Телеком Австрија Групацијата, со седиште во Австрија е 

контролирана од телекомуникациската компанија Америка Мовил С.А.Б де Ц.В. со седиште во 

Мексико. Групацијата на подносителот е активна на пазарот на услуги за мобилна телефонија, 

услуги за фиксна телефонија, услуги за широкопојасен интернет и дистрибуција на медиумска 

содржина на пазарите во Северна, Јужна и Средна Америка, а во Европа групацијата е присутна во: 

Австрија, Бугарија, Белорусија, Хрватска, Лихтенштајн, Република Северна Македонија, Република 

Србија и Република Словенија. 

Групацијата на подносителот е активна на територијата на Република Северна Македонија преку 

регистрирани фирми ќерки, активни на пазарот за телекомуникациски услуги, фиксна телефонија, 

пристап до широкопојасен интернет и дистрибуција на медиумска содржина. Регистрираните ќерки 

фирми на подносителот во Република Северна Македонија се: 

- Друштво за телекомуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје со регистрирано 

седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје – Центар, Република Северна 

Македонија и 

- Друштво за застапување и услуги Телемедиа ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на 

Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје – Центар, Република Северна Македонија и 

- Друштво за услуги А1 Тауерс ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Плоштад 

Пресвета Богородица бр. 1, Скопје – Центар, Република Северна Македонија 

Делот од работењето на НТТ Австрија ГМБХ Виена, Австрија над кое се стекнува контрола е дел 

од НТТ Групацијата со седиште во Лондон, Обединетото Кралство, кое дава различни ИТ услуги. 

Предмет на целното работење е одржување и сервисирање на приватни телефонски централи (ткн. 

РВХ системи). 

Подносителот смета дека како релевантен пазар би можел да се дефинира пазарот на дистрибуција 

на приватните телефонски централи (ткн. ПБХ/ПАВХ системи) и поврзаните услуги како што се 

одржување и поддршка. 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 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. 

18.01.2021 година, Скопје 


