
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о 

заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“ број 51/09 и 95/13) и члана 2. став 1. 

тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације бр. 6/0-02-269/2014 коју је у име клијенaта друштва «Benu» d.o.o. 

Beograd, са седиштем на адреси Кумодрашка 239 Београд  по приложеном пуномоћју 

поднела адвокат Срђана Петронијевић, из канцеларије Моравчевић, Војновић и 

Партнери оад ул. Француска 27, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту до 

које долази посредним стицањем циљног пословања Здравствене установе «MASTER 

PHARM», са регистрованим седиштем на адреси Гандијева бр.21 Београд, Република 

Србија, матични број 17642740, од стране привредног друштва »Benu» d.o.o., са 

регистрованим седиштем на адреси Кумодрашка 239, Београд, Република Србија, 

матични број 20373792, које је члан PHOENIX Групе друштава [...]1 

 

    II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио 

уплату износа од 2.887.707,50 (двамилионаосамстотинаoсамдесетседамхиљада 

седамстотинаседам и 50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције бр. 

840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор, Министарствa финансија, с 

позивом на број 6/0-02-269/2014, што представља одговарајућу динарску 

противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 
Адвокат Срђана Петронијевић из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и 

Партнери оад, са седиштем у Београду, ул. Француска 27, по приложеном пуномоћју 

друштва »Benu» d.o.o. из Београда, ( у даљем тексту: Benu или подносилац пријаве) 

                                                 
1
 Заштићени подаци 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-269/2014-9 

Датум: 16.05. 2014. године 

Б е о г р а д 



поднела је 17. 04. 2014. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), у име свог клијента, пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава), а дана 

7.05.2014. године, допуну исте. Прегледом поднете документације, Комисија је 

утврдила да је иста потпуно усклађена са Уредбом о садржају и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр.89/2009), те су се стекли услови за 

одлучивање Комисије у овој управној ствари. 

 Такође, на основу Захтева подносиоца ове пријаве од 6.05.2014. године који се односи 

на заштиту података, Председник Комисије  је дана 14.05.2014. године донео Закључак 

о усвајању истог. 

Друштво Benu је холдинг друштво и оснивач је и власник Здравствене установе 

Апотека Pharmacity ("ЗУ PHARMACITY") [...]. 

Друштво Pharmacity д.о.о постало је  део PHOENIX Групе 2013.године, при чему је 

дошло до промене пословног имена Pharmacity д.о.о у Benu д.о.о. Beograd. 

 PHOENIX Pharmahandel GmbH & CO KG, са седиштем на адреси Pfingstweidstrasse 10-

12, Mанхајм, Немачка, је матично друштво PHOENIX Групе друштава. PHOENIX 

Група друштава, активна је у трговини фармацеутских производа и медицинских 

средстава у 23 земаља широм Европе, односно у велепродаји, дистрибуцији и 

малопродаји тих производа.  

PHOENIX Група у Србији поред  друштава Benu  и ЗУ PHARMACITY, присутна је и 

кроз власништво над следећим друштвима: PHOENIX Pharma д.о.о. Београд, Evropa lek 

Pharma д.о.о. Београд и Ino-pharm д.о.о. 

Предмет преузимања у овој  пословној трансакцији јесте пословање Здравствене 

установе MASTER PHARM. Ово друштво је  приватна здравствена установа у смислу 

Закона о здравственој заштити, активна у малопродаји фармацеутских производа и 

медицинских средстава са пет апотека на подручју Београда, и регистрованим 

седиштем у Гандијевој 21 Нови Београд, чији је власник физичко лице  Душан Папић. 

Концентрација учесника на тржишту настаје стицањем посредне контроле над 

пословањем Здравствене установе MASTER PHARM од стране Benu d.o.o. друштва које 

је члан PHOENIX Групе друштава[...] 

Предметна концентрација односи се на стицање појединачне контроле над Циљним 

пословањем од стране холдинг друштва Benu, у смислу члана 17. став 1. тачка2) Закона 

о заштити конкуренције, чије спровођење подносилац пријаве реализује индиректним 

путем, будући да је непосредни стицалац циљног пословања раније наведено повезано 

друштво које је под његовом контролом. 

Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне концентрације, 

односно акт њеног спровођења, достављено [...] између физичког лица у својству 

власника 100% удела у ЗУ MASTER PHARM и њиховог продавца с једне стране и 

друштва Benu – као заинтересованог купца предметних удела, с друге стране. Из 

садржаја овог документа, Комисија је утврдила постојање сагласности воља партнера – 

учесника у овом правном послу да реализују предметну купопродају, и исти је 

прихваћен као валидан правни основ спровођења пријављене концентрације.  

Учeсници смaтрajу дa сe као рeлeвaнтнo тржиштe производа зa приjaвљeну 

кoнцeнтрaциjу мoже дeфинисaти тржиште малопродаје фармацеутских производа, које 

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 (као што су аналгетици и запаљиви производи), 

као и медицинска средства. 

У географском смислу, учeсници смaтрajу дa сe релевантно тржиште, с обзиром да је у 

конкретном случају реч о малопродаји фармацеутских производа, може дефинисати као 

тржиште локалног карактера, односно територија одређених градова / општина на којој 

се налазе малопродајни објекти. 

Понуђену дефиницију како релевантног тржишта производа, тако и релевантног 

географског тржишта, коју је предложио подносилац пријаве, Комисија је прихватила 

као исправну. 

Процена тржишног учешћа PHOENIX Групе, ЗУ MASTER PHARM и конкурената на 

тржишту малопродаје фармацеутских производа у Београду је следећа: 

[...]. 

Тржишна учешћа на подручју Србије су значајније мања, од оних које су приказане 

горњом табелом, а односе се на територију града Београда. 

Као разлоге за предметну концентрацију[...]. 

 

Становиште је Комисије да одобравање спровођења предметне концентрације из  

разлога изнетих у овом образложењу, а пре свега индикатора који проистичу из 

приказаног табеларног прегледа, не доводи до спречавања, ограничавања, или 

нарушавања конкуренције на претходно дефинисаном релевантном тржишту. До тога 

посебно не долази, односно неће доћи, путем стварања или јачања доминантног 

положаја учесника ове концентрације на том тржишту, посматрано и квалификовано у 

односу на географски простор Републике Србије, па је закључено да се у конкретном 

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

одлучено као у диспозитиву. 

 

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. 

 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                     Весна Јанковић 


