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

гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“ број 49/2011), и 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 08. новембра 2013. године, 

одлучујући по Пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-638/2013-1, 

коју је поднела Срђана Петронијевић, адвокат из Београда, ул. Француска бр. 

27, у име клијента – привредног друштва „PHOENIX Pharma“ д.о.о. из Београда, 

са регистрованим седиштем на адреси ул. Боре Станковића бр. 2, 11250 Београд 

– Чукарица, Република Србија, матични број друштва 07517807, дана 12. 

новембра 2013. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва 

„PHOENIX Pharma“ д.o.o. са регистрованим седиштем на адреси ул. Боре 

Станковића бр. 2, 11250 Београд – Чукарица, Република Србија, матични број 

друштва 07517807, над холдинг друштвом „Pharmacity“ д.о.о., са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Кумодрашка бр. 239, Београд, Република Србија, 

матични број друштва 20373792, као и посредне контроле над Здравственом 

установом за промет лековима на мало и појединачну израду лекова по 

рецептури Апотека „Pharmacity“, уписаној у судски регистар Привредног суда у 

Београду, у регистарски уложак бр. 5-769-00, са регистрованим седиштем на 

адреси ул. Таковска бр. 7, Београд, Република Србија, до чега долази на основу 

двофазног преузимања од стране друштва „PHOENIX Pharma“ д.о.о., удела у 

друштву „Pharmacity“ и на тај начин стицања контроле над овим друштвом. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у 

предвиђеном року извршио уплату износа од 2.847.862,50 (двамилионаосам 

стотиначетрдесетседамхиљадаосмастотинашездесетдва и 50/100) динара на 

динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, 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 

 

Поднеском број 6/0-02-638/2013-1 од 18. октобра 2013. године, 

привредно друштво „PHOENIX Pharma“ д.o.o. из Београда, ул. Боре Станковића 

бр. 2, Београд – Чукарица, преко адвоката по пуномоћју, Срђана Петронијевић, 

ул. Француска бр. 27, поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава). Прегледом 

достављеног поднеска и укупно приложене документације, утврђено је да је 

пријава у свему у складу са прописом, чиме су испуњени услови за поступање и 

одлучивање Комисије у овој управној ствари. Подносилац пријаве је 

благовремено и у целости извршио уплату прописаног износа накнаде за 

издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II изреке. Комисија је 

прихватила захтев подносиоца који се односи на заштиту већег броја података и 

информација садржаних у предметној пријави, па је у поступању по овом 

захтеву донет Закључак бр. 6/0-02-638/2013-4 од 4. новембра 2013. године. 

подносилац пријаве предлаже Комисији да безусловно одобри концентрацију у 

скраћеном поступку, уз навођење основа на којем темељи давање оваквог 

предлога. 

 

„PHOENIX Pharma“ д.о.о. (у даљем тексту: PHOENIX, или подносилац 

пријаве), јесте домаће друштво са ограниченом одговорношћу, које је, према 

достављеном регистрационом документу, односно АПР-овом изводу о 

регистрацији привредних субјеката, основано 4. новембра 1990. године. 

Седиште друштва је у Београду, а његова претежна регистрована делатност 

јесте трговина на велико фармацеутским производима (шифра делатности: 

4646). Ради се о шесточланом друштву (једном правном лицу и пет физичких 

лица), а његови чланови немају једнаке, или приближне уделе, осим када је реч 

о сувласничким уделима физичких лица. Четири физичка лица која су 

сувласници у власничкој структури подносиоца пријаве и то: Душица Стошић, 

Љиљана Петровић, Дејан Петровић и Никола Маричић, имају подједнак удео од 

по 2,87%, док пето физичко лице – Момчило Бојовић има удео од 1,77%. Далеко 

највећи појединачни удео у власничкој структури подносиоца пријаве (од 

86,75%), има страно правно лице – аустријско друштво „PHOENIX PIB Austria 

Beteiligungs“ GmbH. Непосредни подносилац пријаве је члан PHOENIX групе, 

која је једно од водећих европских фармацеутских дистрибутивних друштава и 

у тој области пословања представља лидера на тржишту већег броја европских 

држава. Бројна друштва PHOENIX групе активна су у трговини наведеном 

структуром производа, и то како на нивоу велепродаје, тако и дистрибуције и 

малопродаје. У области велепродаје PHOENIX група управља са 155 

дистрибутивних центара у 23 европске државе, преко којих врши снабдевање 

апотека и здравствених установа са лековима и другим медицинским 

средствима. У области дистрибуције, друштва унутар групе обезбеђују пружање 

услуга дистрибуције/логистике дуж целог ланца снабдевања за произвођаче, 

апотеке и пацијенте, укључујући и складишта, превоз и менаџмент производа. 

Делатност малопродаје чланови групе обављају у 12 европских држава, у којима 

располажу са чак 1.550 сопствених апотека. 

 

У Србији, PHOENIX група тренутно је активна само у продаји и 

дистрибуцији фармацеутских производа домаћих и страних произвођача. Осим 
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преко друштва које је подносилац предметне пријаве, PHOENIX група у Србији 

је присутна још кроз два друштва. Прво од њих јесте „Evropa lek Pharma“ д.о.о., 

са регистрованим седиштем у Београду. Ово друштво основано је 2000. године и 

регистровано је за трговину на велико фармацеутским производима (шифра 

делатности: 4646). Ради се о једночланом друштву, чији је једини члан, оснивач 

и власник 100% његових удела, друштво PHOENIX – овде подносилац пријаве. 

„Evropa lek“ је друштво активно у пружању додатних услуга у сектору 

фармације. Његова основна активност односи се на подршку у регистрацији 

производа, њихово обележавање, подршку при клиничким испитивањима, 

услуге консигнационог складишта и набавку за веледрогерије и за болнички 

сектор. Друго зависно друштво подносиоца пријаве у Републици Србији, у коме 

PHOENIX има 100% удела, јесте друштво „Ino-pharm“ д.о.о. са седиштем у 

Београду. Ово друштво активно је у велепродаји фармацеутских производа и 

медицинских средстава, основано је 2001. године, и има исту регистровану 

делатност као и његово матично друштво – овде подносилац пријаве. 

Подносилац пријаве доставио је све прописане податке, који укључују и оне 

који се односе на висину оствареног годишњег прихода, како читаве PHOENIX 

групе (консолидовани подаци), тако и оне податке који се тичу прихода које су 

остварили претходно наведени чланови ове групе, регистровани и активни у 

Републици Србији. Такође, достављени показатељи садрже и информације о 

броју запослених на нивоу читаве групе и броју запослених у повезаним 

друштвима ове групе у Републици Србији. Осим овде наведеног, у 

документацији предмета налазе се и достављене информације које се односе на 

преглед појединачно највећих добављача и купаца (по вредности), како 

подносиоца пријаве, тако и његових повезаних друштава, као и подаци о 

највећим купцима и добављачима циљног друштва, појединачно за три године 

које претходе години спровођења концентрације (2010., 2011. и 2012. година). 

 

Циљно друштво, односно оно, над којим ће предметном пословном 

трансакцијом подносилац пријаве успоставити контролу, јесте холдинг друштво 

„Pharmacity“ из Београда, основано 2008. године, које као своју основну 

делатност има делатност холдинг компанија (шифра: 6420). Ово холдинг 

друштво власник је здравствене установе за промет лековима на мало и 

појединачну израду лекова по рецептури Апотека „Pharmacity“, (у даљем тексту: 

ЗУ Pharmacity), уписаној у судски регистар Привредног суда у Београду у 

регистарски уложак бр. 5-796-00, са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Таковска бр. 7, Београд, Република Србија. Ова здравствена установа, која је 

предмет посредног стицања контроле од стране подносиоца пријаве, активна је 

у малопродаји фармацеутских производа и медицинских средстава кроз ланац 

од [...]
1
 апотеке, које су распоређене у већем броју градова Републике Србији и 

то [...]. 

 

Као правни основ пријављене концентрације, подносилац пријаве 

Комисији је доставио Писмо о намерама, датирано 18.-ог октобра о.г., чији су 

потписници стране заинтересоване за реализацију ове пословне трансакције. 

[...].Сагласно тој чињеници, друга фаза трансакције која ће се по својој суштини 

састојати из преузимања и свих преосталих удела у циљном друштву /10-20%/, 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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потпуно је ирелевантна за успостављање контроле подносиоца пријаве над 

циљним друштвом. Даље, и само време, односно период у којем ће ова фаза 

трансакције бити спроведена, потпуно је небитна за квалификацију предметног 

стицања контроле. Достављено Писмо о намери, његови потписници третирају 

као први корак ка циљу из којег је овај документ настао. Конкретно, стране ће 

међусобно преговарати у доброј вери и са намером да постигну закључење 

Уговора који се односи на овде предвиђену трансакцију. 

 

Комисија констатује да је подносилац пријаве, као њен посебан део 

доставио листу – списак највећих добављача друштва PHOENIX у 2010., 2011. и 

2012. години. Осим појединачног навођења назива тих добављача, достављене 

су и вредности испорука сваког од њих према подносиоцу пријаве. Исти подаци 

и за исти временски период, достављени су и за циљно друштво. Такође, у 

документацији предмета налазе се и информације о највећим купцима друштва 

PHOENIX за сваку од посматраних година, као и појединачној вредности 

куповина, које је реализовао сваки од тих купаца. Што се тиче података који се 

односе на купце циљног друштва, изостало је достављање такве врсте података, 

будући да је ЗУ Pharmacity активна само у сектору малопродаје. 

 

За потребе дефинисања релевантног тржишта производа, Комисији су од 

стране подносиоца пријаве достављене све информације, које се односе на 

активност сваког од учесника ове концентрације. PHOENIX група у Србији је 

активна у сектору велепродаје/дистрибуције фармацеутских производа, док је 

циљно друштво учесник на тржишту малопродаје исте структуре производа. 

Сходно томе, не постоји преклапање између пословних активности учесника у 

концентрацији на територији Републике Србије. 

 

У Србији је тржиште фармацеутских производа на велико изразито 

атомизирано и на истом учествује велики број друштава веома различите 

појединачне снаге. Сва друштва са шифром делатности – 4646 – велетрговина 

фармацеутским производима, остварила су у претходној пословној години 

приход од близу 144 милијарде динара (укупан број ових друштава износи 416). 

Према подацима Агенције за привредне регистре – регистра финансијских 

извештаја и података о бонитету, подносилац пријаве са својим претходно 

наведеним зависним друштвима, према критеријуму висине остварених 

годишњих прихода у односу на приход свих друштава у грани 4646, достигао је 

у прошлој години тржишни удео од око /10-20%/. 

 

Малопродаја фармацеутских производа која покрива цео спектар 

производа, укључујући производе који се могу добити само уз рецепт лекара, 

производе који се могу слободно куповати, производе који захтевају специјално 

складиштење и руковање (аналгетици и запаљиви производи), као и медицинска 

средства, одређена је као релевантно тржиште производа за предметну 

концентрацију. У географском смислу, малопродаја уопште, па и малопродаја 

фармацеутских производа, јесте локалног карактера. То значи да се као 

релевантно географско тржиште када је о малопродаји ових производа реч, 

сматра територија оних градова/општина, у којима се налазе такви 

малопродајни објекти. За Републику Србију не постоје званични подаци на 

тржишту фармацеутских производа на мало. Процена вредности тржишта, 

односно промета појединих апотека, врши се на основу података Агенције за 
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привредне регистре, за оне пословне субјекте који имају обавезу достављања 

финансијских извештаја, за апотекарске установе на основу података из 

Републичког фонда за здравствено осигурање. На основу коришћења података 

из наведених извора, тржишни удео циљног друштва, на територији појединих 

локалних географских тржишта износи како следи у наставку и то:[...].  

 

Будући да не постоји никакво преклапање у активностима учесника 

концентрације, које они обављају, Комисија је закључила да се ради о 

учесницима који нису активни на истом релевантном тржишту, због чега ову 

концентрацију, према утврђеном чињеничном налазу и становишту Комисије, за 

свој резултат нема спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције, а 

пре свега оно које је резултат стварања, или јачања доминантног тржишног 

положаја учесника предметне концентрације. Ова концентрација је искључиво 

националног карактера, због чега је иста пријављена само надлежним органима 

у Републици Србији. 

 

За оба учесника концентрације, њено спровођење опредељено је 

искључиво пословним разлозима. Реч је о томе да PHOENIX група намерава да 

овом трансакцијом прошири своје пословање у оквиру територијалног простора 

Републике Србије. Такав експанзивни пословни мотив, када је реч о подносиоцу 

пријаве, односно групи којој он припада, огледа се у намери да своје пословање 

у оквиру Републике Србије прошири и на сектор малопродаје фармацеутских 

производа. Тако ће ова група ускладити своје активности у Србији, са онима у 

другим државама, где је група активна, како у пословима малопродаје, тако и 

велепродаје. Најшири пословни портфолио (који обухвата и малопродају и 

велепродају фармацеутских производа) ова група има у даље наведеним 

државама и то: Велика Британија, Холандија, Норвешка, Швајцарска, Италија, 

Естонија, Латвија, Пољска, Чешка, Аустрија, Мађарска. 

 

ЗУ Pharmacity, као циљно друштво у овој пословној трансакцији, очекује 

да ће као нови члан PHOENIX групе имати приступ информацијама и know-how 

о савременом начину пословања, као и да ће сарадњом са осталим чланицама 

PHOENIX групе у земљама у којима већ постоје апотеке у власништву успети 

да унапреди квалитет услуга према пацијентима и примени добру праксу која се 

користи на развијенијим тржиштима. Осим тога Pharmacity процењује да ће 

захваљујући финансијској снази и стабилности PHOENIX групе, бити у 

могућности да унапреди кадровску инфраструктуру у оквиру својих апотека, 

како кроз повећање броја запослених – креирањем нових радних места, тако и 

кроз улагање у континуирану едукацију постојећег кадра. 

 

На основу свих битних чињеница утврђених у предметном поступку, 

Комисија констатује да предложена трансакција неће произвести никакве, 

непосредне или посредне, краткорочне или дугорочне негативне ефекте на 

релевантном тржишту Републике Србије. Због тога се, у конкретном случају 

ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19. Закона, због чега је 

одлучено као у диспозитиву. Приликом доношења овакве оцене, Комисија је 

посебно ценила обележја и специфичности тржишта малопродаје 

фармацеутских производа, које је дефинисано као релевантно тржиште 

производа за ову концентрацију. Комисија посебно указује да је приликом 

доношења одлуке у овом управном поступку ценила и атомизирану структуру 
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овог тржишта, која значи присуство великог броја учесника различите 

појединачне снаге на њему, при чему није утврђено постојање било каквих 

ограничења за приступ предметном релевантном тржишту, како пре 

концентрације, тако и након њеног спровођења. 

 

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 Угрин, члан Савета   

 

 

 


