
Известување за концентрација со која ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈЕ, д.д. Љубљана, 

Словенија има намера да стекне единствена контрола директно врз АЦТУАЛ И.Т., 

информацијске технологије, д.д. Копер, Каподистрија, Словенија  

(предмет бр. 08-91/2022) 

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 26.05.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која ТЕЛЕКОМ 

СЛОВЕНИЈЕ, д.д., со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија 

(Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, Slovenia) има намера да стекне единствена контрола 

директно врз АЦТУАЛ И.Т., информацијске технологије, д.д. (ACTUAL I.T., informacijske 

tehnologije, d.d.), со седиште на Феррарска улица 14, 6000 Копер, Каподистрија, Словенија 

(Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, Capodistria, Slovenia) по пат на директно стекнување на 

100% од уделите во неговата основна главнина. 

Телеком Словеније е телекомуникациски оператор, давател на услуги и продавач на 

производи од областа на информатичките и комуникациски технологии (ИКТ). 

Телеком Словеније има едно регистрирано зависно друштво во Република Северна 

Македонија – Друштво за телекомуникациски услуги СИОЛ ДООЕЛ Скопје, друштво со 

ограничена одговорност на едно лице, организирано во согласност на законите на 

Република Северна Македонија, со регистерски број 7007329, со седиште на Димитрие 

Чуповски бр. 22А влез 1 стан 13, Скопје, Република Северна Македонија. Примарната 

деловна активност на СИОЛ ДООЕЛ е вршење на дејности на жичани телекомуникации. 

Ацтуал И.Т. е давател на услуги, продавач и развивач на производи од областа на ИКТ. 

За целите на Известувањето, релевантниот пазар на производи може да се дефинира како 

пазар на услуги на информатичка технологија (IT), додека точниот географски опсег на 

пазарот е најмалку национален или поширок од национален, но дефиницијата на 

релевантниот географски пазар може да се остави отворена бидејќи предметната 

концентрација не предизвикува никакви загрижености во однос на конкуренцијата според 

која било можна дефиниција на пазарот. 

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 10 дена од денот на објавување на ова 

известување. 

 

30.05.2022 година  

     Скопје 


