
Известување за концентрација со која  С&Т АГ, Австрија ќе стекне контрола над ФинТел 

Холдинг д.о.о Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о& Словенија 

 

(предмет бр. 08-70/2020) 

 

 

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 14.07.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација со која  С&Т АГ, со седиште 

на Индустриецајле 35 Линц, Австрија ќе стекне контрола над ФинТел Холдинг д.о.о, со седиште на 

Љубљанска цеста бр.24а, 4000 Крањ, Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о& со седиште на 

Љубљанска цеста бр.24а, 4000 Крањ, Словенија (заеднички Финтел). 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

- С&Т АГ, нуди сеопфатно портфолио на ИТ услуги и сопствени технолошки решенија во Централна 

и Источна Европа. С&Т АГ има широко портфолио на сопствени технологии вклучувјќи уреди, клауд 

безбедност, вградени компјутери и интернет на нештата. Ова е заокружено од ИТ услуги во областа на 

консултантски услуги, интеграција и аутсорсинг. 

С&Т АГ нема регистрирано зависни друштва во Северна Македонија и е присутен преку продажба 

на своите услуги. 

- Финтел директно поседува 100% од уделите во Искрател д.о.о, Крањ, Словенија. Искрател д.о.о. е еден 

од водечките европски ИЦТ – провајдери со повеќе од 70 години искуство во дигитална трансформација и 

опремување на телекомуникациски оператори, јавен транспорт, јавна безбедност и енергија со комуникациски 

решенија 

Искрател груп има две подружници во  Северна Македонија: 

 – ИТС Искрател Телекомуникациски систем ДООЕЛ  со седиште на Мирче Ацев бр.2, Катна гаража 

Раз./вост.кат 1 Скопје со регистрирана дејност инженерство и со него поврзано техничко 

советување. 

-ИТС Софтвер Центар ДООЕЛ, со седиште на Мирче Ацев бр.2, Катна гаража Раз./вост.кат 1  Скопје 

со регистрирана дејност инженерство и со него поврзано техничко советување 

 

Подносителот смета дека концентрацијата се однесува на областа на хардверски и софтверски 

базирани телекомуникациски решенија и услуги за производство, каде производствените 

капацитети што се користат главно за внатрешни производи (т.н електронски услуги за 

производство за вградени производи) се нудат на трети клиенти. 

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 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. 



 

 

05.08.2020 година  

     Скопје 

 

 


