
Уп. Бр.08-74/2022 
 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација 
поднесено од ТОСКА ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД со седиште на Соапворкс, Ордсалл Лејн, 
Салфорд, Обединето Кралство, М5 3фТТ, доставено преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и 
соработници  од Скопје, на седницата одржана на ден 11.05.2022 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на единствена контрола  
од ТОСКА ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД со седиште на Соапворкс, Ордсалл Лејн, Салфорд, 
Обединето Кралство, М5 3фТТ, над ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД со седиште на 6ти кат, Алфабета, 
14-18 Финсбури Сквер, Лондон, Англија, ЕЦА 1БР, по пат на купопродажба на удели иако 
потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на 
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување 
на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за 
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита 
на конкуренцијата. 
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 30.000,оо ден., по тарифен број 34 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, 95/05, 
7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република 
Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 
 
Тужбата  за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 08.04.2022 година, а 
дополнето на 11.04.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 
понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација   од  ТОСКА 
ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД со седиште на Соапворкс, Ордсалл Лејн, Салфорд, Обединето 
Кралство, М5 3фТТ, со која ТОСКА ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД ќе стекне контрола над ВИРТУАЛ1 
ЛИМИТЕД со седиште на 6ти кат, Алфабета, 14-18 Финсбури Сквер, Лондон, Англија, ЕЦА 
1БР по пат на купопродажба на удели. 
Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз 
основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и 
прилозите кон истото го утврди следното:  



Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 
 
ТОСКА ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД е претпријатије во рамките на ТалкТалк групата. ТалкТалк 
групата (ТалкТалк) е групација која обезбедува широкопојасен интернет, фиксна и мобилна 
телефонија и ТВ услуги. Нуди и ТВ програми на барање, паузирање и премотување на ТВ 
програми, снимање ТВ услуги во живо; и оптички широкопојасни услуги. Обезбедува 
вмрежување со податоци, пристап до интернет и безбедносни услуги за интернет, мобилен 
телефон и дома. ТалкТалк опслужува бизниси и организации од јавниот сектор, мали 
бизниси, партнери, системски интегратори, превозници и клиенти. ТалкТалк ги опслужува 
своите резиденцијални клиенти преку брендот TalkTalk и деловните клиенти преку TalkTalk 
Business Direct и на препродавачите преку TalkTalk големопродажните услуги. 
Регистрираната дејност на ТОСКА ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД е нетрговско друштво. 

ТОСКА ИОМ ФИНКО ЛИМИТЕД нема активности во Северна Македонија. 

ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД поседува и управува со најголемата големопродажна мрежа на 
оператори во Обединетото Кралство, со инфраструктура која опфаќа 180 градови низ 
целата земја. ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД обезбедува мрежа со висок капацитет и мало доцнење, 
способна да обезбедува Етернет (Ethernet) услуги од 10Mb до 10Gb. Со користење на 
сопствена најсовремена мрежа и меѓусебно поврзување со водечките оператори од ниво 
1 во Обединетото Кралство, ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД обезбедува решенија низ најголемата 
мрежа на Обединетото Кралство; обезбедување на брзи, еластични интернет услуги, без 
оглед на локацијата. ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД, исто така, го проширува овој опсег и надвор од 
Обединетото Кралство во над 130 земји, преку клучните меѓународни партнери. 

 

ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД има една подружница основана во Северна Македонија – Друштво за 
консултантски услуги ВИРТУАЛ1 СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7495048 со седиште на 
Борис Трајковски бр. 1-5 кат МЗ, зграда Фјетајрон, Скопје, со регистрирана дејност: дејности 
на советување во врска со работењето и останато управување. 

Во Северна Македонија ВИРТУАЛ1 СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје единствено обезбедува 
административни услуги на матичното друштво (ВИРТУАЛ1 ЛИМИТЕД) лоцирано во 
Обединетото Кралство.  

 
 
Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, 
бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од 
Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите 
во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата  
вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на 
конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од 
Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или 



на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминатната позиција на учесниците. 
 
Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот. 
 
Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението. 
 
Упатство за правно средство: 
 
Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред 
Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. 
 

            
                                                   КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                         Проф. д-р Владимир Наумовски 


