Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број:
Датум: 20.09.2011. година
Београд

Потврђено решење
Комисије за заштиту конкуренције и покренут поступак изрицања управне
мере

Пресудом Управног суда III-2 У 6885/10 од 06.06.2011. године потврђено је решење
Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године
године.
Решењем Комисије утврђено је да су произвођачи лекова и то: Хемофарм а.д. из
Вршца, ул. Београдски пут бб; Галеника а.д. из Земуна, Батајнички друм бб; ФХИ
Здравље Лесковац а.д., улица Влајкова бр. 199, Лесковац; Хабитфарм а.д. Фабрика
лекова Ивањица, Прилике бб, Ивањица; Југоремедија Фабрика лекова а.д.
Зрењанин, Панчевачка бб, Зрењанин; Предузеће за производњу и промет
фармацеутских производа Славиамед д.о.о., Булевар Ослобођења 177, Београд;
Срболек а.д. за медицинско снабдевање и производњу Београд, Сарајевска бр. 84,
Београд и Pharma Swiss d.o.o. Београд, Војводе Степе бр. 18, усагласили праксу код
купопродаје лекова за 2008. годину и/или утврдили услове трговине за део палете
која се нуди у поступку јавне набавке, чиме су склопили забрањени споразум који
за циљ има битно спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције на
релевантном тржишту велепродаје лекова на територији Републике Србије. Такође,
утврђено је да су веледрогерије и то: Велефарм а.д. холдинг компанија за промет
лековима и другом медицинском робом, Војводе Степе 414 а, Београд; Ветфарм
а.д. за медицинско снабдевање, производњу, експорт-импорт Ветфарм Београд,
Милутина Миланковића бр. 7 б, Нови Београд; Фармалогист д.о.о. Предузећа за
медицинско снабдевање на велико и мало, производњу и спољну трговину, Булевар
Војводе Мишића бр. 25-27, Београд; Фарманова Велепродаја д.о.о. за производњу
фармацеутских производа Београд, Боре Станковић бр. 2, Београд; ЈугохемијаФармација д.о.о. Предузећа за медицинско снабдевање, увоз, извоз и заступство,
Ресавска 31, Београд; Ветпром Хемикалије а.д. Дунавска бр. 2, Београд и
Унихемком д.о.о. за производњу, промет и услуге, Војводе Степе 44, Нови Сад,
утврдилe услове пословања у делу промета који није предмет поступка јавне
набавке, чиме су склопилe забрањени споразум који за циљ има битно спречавање,

ограничавање или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту велепродаје
лекова на територији Републике Србије. Поред тога, утврђено је да су произвођачи
лекова закључивали уговоре о продаји лекова за 2008. години са веледрогеријама,
чије су поједине одредбе забрањени споразуми.
Након правоснажности решења, у складу са сврхом Закона о заштити
конкуренције, Комисија је против наведених друштава по службеној дужности
покренула поступак одређивања мере заштите конкуренције за утврђену повреду
конкуренције - забрањени рестриктивни споразум, достављањем Обавештења о
покретању поступка од 26.08.2011. године.
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