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Известување за концентрација со која Васс Консулториа де Системас, С.Л. Шпанија 

стекнува единствена контрола над Инсајд Груп АГ Швајцарија и индиректно врз 

УАН ИНСАЈД МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

 (предмет бр. 08-82/2022) 

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 03.05.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Васс 

Консулториа де Системас, (Vass Consultoria de Sistemas, SL) С.Л. Шпанија со 

регистрирано седиште на Авда де Еуропа 1 – Едифицио Б Алкобендас 28, Мадрид 

Шпанија, стекнува единствена контрола над Инсајд Груп АГ Швајцарија со регистрирано 

седиште на Флуелистрассе 13 кернс, Обвалден, 6064, Швајцарија и индиректно врз УАН 

ИНСАЈД МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со регистрирано седиште на Рајко Жинзифов бр. 

18/1-ка 4, Скопје 

Групата на Васс Консулториа де Системас обезбедува услуги на дигитална 

трансформација, стратешки и ИТ консултантски услуги во над 20 земји на 3 континенти. 

Примарната деловна активност на Инсајд Груп АГ е да обезбедува услуги на дигитална 

трансформација и ИТ консултантски услуги специјализирани за Adobe experience manager 

во Швајцарија. 

Примарната деловната активност на Уан Инсајд Македонија е обезбедување услуги на 

компјутерско програмирање. 

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 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. 

 

10.05.2022 година  

     Скопје 


