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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011), члана 13. став 2. Статута 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан 

Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије 

за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-686/2013-1 од 8. новембра 2013. године, 

одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-648/2013-1, коју је у име 

привредног друштва „PharmaSwiss Poland“ Sp.z.o.o., са регистрованим седиштем 

на адреси Przemyslowa nr 2, 35-959 Rzaszow, Пољска, уписаног у Државни 

судски регистар („KRS“) под бројем PIB 8133676203, по приложеном пуномоћју 

поднео Бојан Вучковић, адвокат из оад „Kарановић & Николић“ из Београда, ул. 

Ресавска бр. 23, дана 20. новембра 2013. године доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног 

друштва „PharmaSwiss Poland“ Sp.z.o.o., са регистрованим седиштем на адреси 

Przemyslowa nr 2, 35-959 Rzaszow, Пољска, уписаног у Државни судски регистар 

(„KRS“) под бројем PIB 8133676203, над пословањем које се односи на 

производњу, маркетинг, дистрибуцију и продају одређених фармацеутских и 

других производа привредног друштва „Redbeard“ Ltd основаног и постојећег у 

складу са законима Кипра, са седиштем на адреси 6016, Kalograion, Akamia 

Centre, Ларнака Кипар, регистрованог у кипарском регистру привредних 

друштава под бројем HE 324861. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је од стране подносилаца пријаве, у предвиђеном 

року извршена уплата износа од 2.852.537,50 (двамилионаосамстотинапедесет 

двехиљадепетстотинатридесетседам и 50/100) динара на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор 

Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-648/2013-

1, што представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку 

из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције. 
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Образложење 

 

Привредно друштво „PharmaSwiss Poland“ Sp.z.o.o., из Пољске, (у даљем 

тексту: PharmaSwiss Poland или подносилац пријаве), преко пуномоћника 

адвоката Бојана Вучковића из Београда, ул Ресавска бр. 23, Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) поднео је пријаву концентрације број 

6/0-02-648/2013-1 (у даљем тексту: пријава). Допуном документације која је 

Комисији достављена 7. новембра 2013. године, отклоњени су недостаци 

поднете пријаве, чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом 

предмету у скраћеном поступку. Подносилац пријаве је благовремено и у 

целости уплатио прописани износ накнаде за издавање акта Комисије, што је 

констатовано у ставу II диспозитива. 

Подносилац пријаве је у предметном управном поступку поставио и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-648/2013-4 од 7. новембра 2013. године. 

Решавајући по наведеном захтеву Члан Савета Комисије за заштиту 

конкуренције по Овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције 

број: 1/0-06-686/2013-1 од 8. новембра 2013. године, донео је 12. новембра 2013. 

године Закључак о заштити података број 6/0-02-648/2013-5. 

Привредно друштво PharmaSwiss Poland основано је у складу са 

законима Пољске, са циљем да развија, производи и рекламира широк спектар 

фармацеутских производа. Друштво PharmaSwiss Poland је део „Valeant Grupe“, 

чије матично друштво је „Valeant Pharmaceuticals International“ Inc., привредно 

друштво основано у складу са законима Канаде, са регистрованим седиштем на 

адреси 2150 St. Elzéar Blvd. West Laval, Quebec H7L 4A8, Канада („Valeant“). 

У Републици Србији друштво Valeant је индиректно присутно 

посредством свог зависног друштва „PharmaSwiss“ d.o.o. Beograd, са седиштем 

на адреси Батајнички друм 5а Београд-Земун. („PharmaSwiss Srbija“). Oво 

домаће друштво основано је 2001. године, а претежна регистрована делатност је 

трговина на велико фармацеутским производима (шифра делатности:4646). 

Друштво је уписано у регистар АПР Републике Србије под матичним бројем 

17338480. Друштво PharmaSwiss Srbija је 100% у власништву друштва 

„PharmaSwiss“ SA, Zug, Швајцарска, које је такође 100% власник друштва 

PharmaSwiss Poland. Привредно друштво PharmaSwiss Srbija бави се 

производњом, велепродајом и промоцијом фармацеутских производа 

(укључујући кардиоваскуларне лекове, дерматолошке лекове, анти-инфективне, 

хипоталамусне и полне хормоне, анти-анемичне производе, анти-реуматике 

итд.), као и медицинским средствима и суплементима у исхрани (витамини) на 

територији Републике Србије. Поред тога ово друштво врши дистрибуцију и 

промовише производе страних мултинационалних/иновативних компанија на 

територији Републике Србије (послови заступништва), а такође производи и 

дистрибуира своје генеричке производе (сопствени производи).  

Циљ предметне трансакције је пословање привредног друштва 

„Redbeard“ Ltd, основаног и постојећег у складу са законима Кипра. Крајњи 

власници друштва „Redbeard“су физичка лица, господин Laszlo Hozmann и 

господин Laszlo Molnar. Пословање друштва Redbeard односи се на производњу 

(односно већ произведене производе), маркетинг, дистрибуцију и продају 

одређених фармацеутских производа, укључујући Продајни „Know-How“, 

Инвентар и Неиспуњене Поруџбине, Ауторизацију Маркетинга, Регулаторне 

Информације, Жигове, Робне Марке и друга права која се односе на Пословање 
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(дефинисано у Уговору о преносу знања и искустава „know-how“ и купопродаји 

имовине, од 9. октобра 2013. године), на територијама Мађарске, Чешке 

Републике, Словачке, Румуније, Бугарске, Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине. Производи који су предмет ове трансакције и који се односе на 

Републику Србију у складу са наведеним уговором укључују: Anastrazol, 

Nebivolol, Humanu и Osmeral (храна за децу; у различитим категоријама 

производа). Пре спровођења концентрације, власник пословања је друштво 

Redbeard, а након спровођења концентрације, пословање ће бити под 

искључивом контролом Valeant-a, преко његовог зависног друштва PharmaSwiss 

Poland-a. 

Пословање које је предмет преузимања и продавац пословања - друштво 

Redbeard, нема регистрована повезана друштва у Републици Србији. 

Као правни основ предметне концентрације подносилац пријаве је 

Комисији доставио претходно наведени Уговор потписан 9. октобра 2013. 

године између друштава Redbeard Ltd, као продавца и PharmaSwiss Poland 

Sp.z.o.o., као купца. Достављени Уговор Комисија је прихватила као релевантан 

документ који представља акт о концентрацији, односно основ спровођења ове 

концентрације и на бази чије реализације долази до стицања контроле 

подносиоца пријаве над Пословањем друштава Redbeard, у складу са чланом 17. 

став 1. тачка 2) Закона. 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац 

пријаве пошао је од законске дефиниције релевантног тржишта производа, где 

оно чини скуп роба или услуга које су заменљиве од стране корисника тих роба 

или услуга под прихватљивим условима у погледу њиховог својства, уобичајене 

намене и цене. У наведеној пословној трансакцији, учесници концентрације 

предлажу да се као релевантно тржиште производа дефинише дистрибуција и 

продаја одређених фармацеутских производа (у складу са одговарајућом ATC3 

класификацијом) и дистрибуција и продаја хране за децу („Humana“ производи). 

Подносилац пријаве, позивајући се на праксу Комисије, сматра да би 

Анатомско-Хемијско-Терапеутска (ATC) класификација требала да се користи 

за потребе анализе утицаја трансакције из ове пријаве на конкуренцију, с 

обзиром да је она најшире коришћени, ауторитативни и препознатљив метод у 

бројним земљама у свету. Наведена класификација усвојена је од стране 

еминентних међународних организација као што су Светска здравствена 

организација („SZO“), Европско удружење фармацеутских маркетинг 

истраживања („EUFMI“), Интерконтиненталне медицинске статистике („IMS“) 

и код нас од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике 

Србије. 

У досадашњој пракси, Комисија је приликом дефинисања релевантног 

тржишта производње лекова, доследно примењивала трећи ниво АТС 

класификације који омогућава да се лекови групишу у смислу њихових 

терапеутских индикација, односно њихове намене (одлуке Deutsche 

Bank/Actavis или Pfizer/Wyeth).  

Производи који су предмет трансакције, а који се односе на Републику 

Србију, у складу са предметним уговором укључују Anastrozol (ATC3: L02BG), 

Nebivolol (ATC3: C07A), Humanu и Osmeral (храна за децу; у различитим 

категоријама производа, као и додатке исхрани и пробиотике). Због великог 

броја производа који су предмет уговора, код Агенције за лекове и медицинска 

средства у току је регистрација и обнова регистрације лекова. Регистрација се 
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односи на лекове или додатке исхрани као што су Jolina, Omicral, разни додаци 

исхрани са витаминима и пробиотицима.  

Учесници концентрације сматрају да би релевантно географско тржишта 

у предметном поступку, требало посматрати на нивоу територије Републике 

Србије, имајући у виду да је дистрибуција и продаја лекова регулисана од 

стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије. Наведена 

дефиниција релевантног географског тржишта усвојена је од стране Комисије и 

у цитираним одлукама. 

PharmaSwiss Srbija на домаћем тржишту бави се увозом производа 

(упаковане робе или робе у расутом стању) и врши примарно или секундарно 

паковање, и даљу продају тих производа велетрговцима и апотекама. У 

зависности од одређених производа, подносилац пријаве доставио је податке о 

значајнијим конкурентима у Републици Србији, међу којима су: Hemofarm, 

PharmaS, Meck Serono, Actavis, Astrzeneca, Novartis, Pfizer, Krka, Galenika, 

Nutricia, Nestle, HIPP, UCB, Dopell, Bayer и др. 

Концентрација се, осим у Републици Србији, не пријављује нити у једној 

другој јурисдикцији. 

Предметну трансакцију Valeant и његово зависно друштво PharmaSwiss 

Poland, виде као добру инвестициону прилику. PharmaSwiss Poland намерава да 

кроз ову концентрацију, оптимизира производњу, маркетинг, дистрибуцију и 

продају фармацеутских производа путем стицања контроле над Пословањем 

привредног друштва Redbeard. 

 Анализирајући природу пословне трансакције, релативно мали промет 

учесника на релевантном тржишту у Србији, као и мали удео страна на 

релевантном тржишту, подносилац пријаве сматра да концентрације неће 

водити спречавању, ограничавању и нарушавању конкуренције у Републици 

Србији, као и да неће имати негативан ефекат на српско тржиште, па је стога 

одлучено као у ставу I диспозитива. 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

   П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

Иван Угин, члан Савета 

 

 

 


