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

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09) и члана 2. 

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

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011), 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-481/2014-1, 

коју је преко законских заступника Сање Пањковић и Саше Остојића поднело 

привредно друштво „Hemofarm“ а.д. са регистрованим седиштем на адреси 

Београдски пут бб, Вршац, Република Србија, матични број 08010536, дана 01. 

августа 2014. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I   ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Hemofarm“ а.д. са 

регистрованим седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, Република 

Србија, матични број 08010536, над делом пословања друштва „Pharmanova“ 

д.о.о., матични број 20408642, са седиштем на адреси ул. Индустријска бр. 8, 

Обреновац, Београд, Република Србија, који чине производња, маркетинг и 

продаја дефинисаних фармацеутских производа, што представља „циљни 

бизнис“, односно предмет преузимања у овој концентрацији. 

 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року, од стране подносиоца 

пријаве извршена уплата износа од 2.919.190,00 (двамилионадеветстотина 

деветнаестхиљадастодеведесет) динара на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија  Републике 

Србије, с позивом на број 6/0-02-481/2014-1, што представља одговарајућу 

динарску противвредност прописане висине износа за издавање решења о 
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одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво „Hemofarm“ а.д. (у даљем тексту Hemofarm или 

подносилац пријаве), дана 08. јула 2014. године, поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко законских заступника Сање 

Пањковић и Саше Остојића,  пријаву концентрације заведену  под бројем 6/0-02-

481/2014-1. Допунама пријаве,  које су достављене Комисији 23. и 31. јула о.г., 

иста је употпуњена и у свему усаглашена са прописом којим је уређен садржај и 

начин њеног подношења, чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање 

Комисије у овој управној ствари. Саставни део допуне пријаве од 31 јула о.г. 

чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је у целости уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. 

 

Подносилац пријаве је друштво основано у складу са законима Републике 

Србије, у форми акционарског друштва. Ова компанија основана још давне 1960. 

године, данас несумњиво представља регионалног лидера у области 

фармацеутске индустрије. У Агенцији за привредне регистре, регистрована је 28. 

августа 1998. године, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, под 

матичним бројем 08010536 и претежном делатношћу 2120-производња 

фармацеутских препарата. Од 2006. године, Hemofarm послује као саставни део 

немачке „Stada“ пословне групе друштава. Основну делатност подносиоца 

пријаве чине производња и продаја широког асортимана лекова и медицинских 

средстава врхунског квалитета. Пласман својих производа, ово друштво 

остварује на три континента, у више од тридесет земаља широм света. 

 

На територији Републике Србије подносилац пријаве има четири своја  

зависна друштва. „Hemofarm“ д.о.о. Шабац, је друштво регистровано у Агенцији 

за привредне регистре 03. децембра 1980. године, са седиштем на адреси ул. 

Хајдук Вељкова бб, матични број 07199821, и са истом претежном шифром 

делатности као и његов једини оснивач и власник (2120-производња 

фармацеутских препарата). Друго активно зависно друштво подносиоца пријаве 

на националном тржишту је „Stada IT Solutions“ д.о.о., са седиштем у Вршцу, на 

адреси Београдски пут бб. Ово друштво основано је 23. септембра 2013. године, 

под матичним бројем 20958146, и  претежном регистрованом делатношћу 6201-

рачунарско програмирање, што представља и његову суштинску делатност. Осим 

ова два, подносилац пријаве на територији Републике Србије поседује још два 

зависна друштва, која се због тренутних пословних потешкоћа налазе у фази 

стечаја.  Прво од њих је „Velefarm“ а.д.-Холдинг компанија Београд, са седиштем 
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на адреси ул. Војводе Степе бр. 414а, Београд. Претежну регистровану делатност 

овог друштва основаног 30. септембра 2003. године, под матичним бројем 

07073712, чини делатност холдинг компанија (шифра: 6420). Друштво „Vetfarm“ 

а.д., са седиштем на адреси ул. Милутина Миланковића бр. 7б Нови Београд-

Београд, основано је 14. марта 1991. године под матичним бројем 07040016. 

Основну делатност овог друштва чини трговина на велико фармацеутским 

производима (шифра: 4646).  

 

На  светском тржишту и тржишту Републике Србије, „Stada“ група, којој 

подносилац пријаве припада, остварила је у пословној години која претходи 

години пријаве концентрације (2013. година),  укупне приходе који вишеструко 

надмашују прописане финансијске прагове, који сходно Закону, представљају 

услов за постојање обавезе пријаве концентрације. 

 

Досадашњи власник дефинисаног „циљног бизниса“ као предмета ове 

пословне трансакције је друштво „Pharmanova“ д.о.о. из Обреновца. Ово 

друштво, регистровано у Агенцији за привредне регистре 15. априла 2008. 

године, под матичним бројем 20408642, са седиштем на адреси ул. Индустријска 

бр. 8, Обреновац, на тржишту Републике Србије не поседује ниједно зависно 

друштво. Претежна регистрована делатност овог друштва (2120-производња 

фармацеутских препарата), је уједно и његова стварна, односно суштинска 

делатност 

Суштину пријављене пословне трансакције представља преузимање 

контроле подносиоца пријаве концентрације над делом пословања друштва 

Pharmanova, који чине производња, маркетинг и продаја дефинисаних 

фармацеутских производа, залихе тих производа, дозволе за стављање у промет 

ових производа, жигови и друга права која се односе на дефинисани „циљни 

бизнис“, што упућује на закључак да пријављена пословна трансакција 

представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 

Правни основ предметне концентрације представља Уговор о купопродаји 

имовине, потписан од стране њених учесника дана 04. јула 2014. године. Овим 

Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе уговорних 

страна,  предмет трансакције, време реализације уговорних обавеза, вредност 

трансакције итд. Комисија је копију Уговора и њен оверени превод, које је 

подносилац доставио Комисији као прилоге предметне пријаве, прихватила као 

правни основ ове концентрације, и исти се налазе у списима предмета.  

  

У достављеној пријави, подносилац предлаже да се као релевантно 

тржиште производа, за потребе ове концентрације, дефинишу два уже 

дефинисана релевантна тржишта производа, и то: 

 

− тржиште производње и продаје фармацеутских производа сврстаних у 

складу са одговарајућом Анатомско-Хемијско-Терапеутском  (ATC3) 
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класификацијом у групу ATC3-R05C - експекторанси искључујући 

комбинације са антитусицима и 

 

− тржиште производње и продаје биљних дијететских суплемената који 

се могу користити за одржавање нормалног функционисања слузокоже 

респираторних органа. 

 

Образлажући достављени предлог дефинисања релевантних тржишта 

производа, подносилац се позива на досадашњу праксу у раду Комисије и 

Европске Комисије, наводећи да оба органа доследно примењују трећи ниво ATC 

класификације (у конкретном случају ATC3), који омогућава да се лекови 

групишу са становишта њихових терапеутских индикација, односно њихове 

намене. Иначе, сам ATC систем је систем класификације, који лекове дели у 

групе на основу органа или система на које делују, у складу са својим хемијским, 

фармаколошким и терапијским својствима. Свака супстанца се наиме, 

идентификује и обележава специфичном словном и бројчаном ознаком, што 

омогућава њихово даље груписање, према критеријуму сличних карактеристика, 

у одговарајуће ATC нивое. Овај систем, прихваћен је од стране Светске 

здравствене организације, Агенције за лекове и медицинска средства Републике 

Србије, као и од стране многих других међународних удружења и организација 

попут Интерконтиненталне медицинске статистике, Европског удружења 

фармацеутских маркетинг истраживања итд. 

 

Када је реч о тржишту производње и продаје биљних дијететских 

суплемената, подносилац истиче да овакви производи нису регистровани као 

лекови па самим тим не потпадају под ATC класификацију, већ је реч о 

различитим додацима у исхрани. Управо из разлога што се ради о изузетном 

великом броју оваквих додатака исхрани присутних на тржишту, подносилац је 

предложио даљу конкретизацију и сужење појма ових производа, на биљне 

дијететске суплементе намењене одржавању нормалног функционисања 

слузокоже респираторних органа. Према наводима подносиоца, претходно 

описана категоризација производа који су предмет трансакције, а не потпадају 

под ATC класификацију, је у потпуности усклађена и  са оном коју је извршио и  

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду. 

 

Комисија је прихватила на овај начин образложен предлог дефинисања 

релевантних тржишта производа од стране подносиоца пријаве, с обзиром да 

исти, потпуно оправдано, уважава разлике присутне на тржиштима производње и 

продаје лекова према критеријуму њихове намене са једне и биљних дијететских 

суплемената, са друге стране. Осим тога, овакав предлог подносиоца, у 

потпуности одражава производе и активности који чине портфолио „циљног 

бизниса“ као предмета ове концентрације. 

 

Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у географском 

смислу, подносилац пријаве је предложио да се оно дефинише на националном 
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нивоу, односно као тржиште Републике Србије, имајући у виду да су и 

производња и продаја лекова регулисани од стране Агенције за лекове и 

медицинска средства Републике Србије, што је Комисија у потпуности 

прихватила. 

 

На основу процена тржишног удела учесника концентрације на овако 

географски дефинисаним релевантним тржиштима производа, које је подносилац 

као саставни део пријаве доставио Комисији, учешће „Stada“ групе на  тржишту 

производње и продаје фармацеутских производа сврстаних у групу ATC3-R05C - 

експекторанси искључујући комбинације са антитусицима, износи око /5-10/%
1
, 

док је тржишно учешће „циљног бизниса“ опредељено са око /0-5/%. Као највеће 

конкуренте на овом тржишту подносилац наводи друштва „Bonifar“ са 

процењеним тржишним учешћем од око /30-40/%, „Berlin-Chemie“ око /10-20/%, 

„Boehringer“ око /10-20/%, „Roche“ око /5-10/% и „Sandoz“ са тржишним 

учешћем од око /5-10/%. 

 

Истовремено, на тржишту производње и продаје биљних дијететских 

суплемената, тржишно учешће  „циљног бизниса“, према проценама подносиоца 

пријаве, који на том тржишту нема никаквих активности, износи око /20-30/%. 

Као највеће конкуренте учесника концентрације на овом тржишту треба истаћи 

друштва „Proton System“ са процењеним тржишним уделом од око /10-20/%, 

затим следе „Esensa“ са око /10-20/%, „Salveo“ /10-20/%, и „Јосиф Панчић“ са 

/10-20/% тржишног удела. 

 

 На основу оваквих процена, може се закључити да предметна 

концентрација након своје реализације, упркос чињеници да ће доћи до извесног 

хоризонталног преклапања, неће проузроковати у значајној мери повећање 

тржишног удела подносиоца пријаве на релевантном тржишту производње и 

продаје фармацеутских производа (са око /5-10/%  на око /5-10/% %). Услед 

чињенице да подносилац пријаве нема никаквих  активности на тржишту 

производње  и продаје биљних дијететских суплемената, реализацијом 

предметне концентрације, доћи ће само до промене власника „циљног бизниса“, 

који ће „преузети“ тржишно учешће од око /20-30/% од његовог досадашњег 

власника друштва „Pharmanova“. 

 

Као основне економске мотиве за спровођење предметне концентрације, 

подносилац наводи проширење асортимана производа, рад на даљем унапређењу 

њиховог квалитета, као и унапређење са аспекта њихове доступности 

потрошачима, у смислу ефикасности територијалне дистрибуције на овај начин 

проширеног портфолија активности. 

 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне 

концентрације  неће изазвати негативне последице у погледу битних промена 

степена концентрисаности на претходно географски дефинисаним релевантним 

тржиштима производа. У складу са тим оцењено је да спровођење пријављене 

концентрације не доводи до значајног спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на нашем националном тржишту или његовом делу, а 

нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се, у смислу 

члана 19. Закона, стекли сви услови да Комисија донесе одлуку о одобравању 

предметне концентрације, па је стога 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     
 

Доставити: 

- „Hemofarm“ a. д. Вршац 

   Пословни центар Београд,  

   ул. Проте Матеје бр. 70, 11000 Београд 

- Сектору за материјално-финансијске послове 

- Архиви 


