Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-371/2015-9
Датум: 12. јун 2015. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („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“ број 49/11),
одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-371/2015-1, коју је по
приложеном пуномоћју 04. маја 2015. године поднела адвокат Срђана
Петронијевић из ортачког адвокатског друштва „Moravčević, Vojnović &
Partneri“, са седиштем на адреси ул. Добрачина бр. 15, Београд, у име клијента,
привредног друштва „Benu“ д.о.о., регистрованог у Агенцији за привредне
регистре Републике Србије, под матичним бројем 20373792, са седиштем на
адреси ул. Ресавска бр. 58-60, Београд, дана 12. јуна 2015. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем посредне контроле привредног друштва „Benu“
д.о.о., регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, под
матичним бројем 20373792, са седиштем на адреси ул. Ресавска бр. 58-60,
Београд, преко своје зависне Здравствене установе, апотеке „Benu“, регистроване
у Привредном суду у Београду, ознака и број решења 1 Fi. 540/14, под матичним
бројем 17571206, са седиштем на адреси ул. Косовска бр. 4, Београд, над
целокупном имовином Здравственe установe, апотекe „Neopharma“, регистрованe
у Привредном суду у Краљеву, ознака и број решења Fi. 114/2013, под матичним
бројем 17863452, са седиштем на адреси ул. Омладинска бр. 53, Краљево, до чега
долази куповином предметне „циљне имовине“ од њеног досадашњег власника.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року, од стране подносиоца
пријаве,
извршена
уплата
износа
од
3.016.145,00
(тримилионашеснаестхиљадасточетрдесетпет и 00/100) динара на рачун
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Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства
финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-371/2015-1, што
представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине износа 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.
Образложење
По приложеном пуномоћју, у име клијента, привредног друштва „Benu“
д.о.о., регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, под
матичним бројем 20373792, са седиштем на адреси ул. Ресавска бр. 58-60,
Београд, (у даљем тексту: подносилац пријаве или Benu), адвокат Срђана
Петронијевић из ортачког адвокатског друштва „Moravčević, Vojnović &
Partneri“, са седиштем на адреси ул. Добрачина бр. 15, Београд, поднела је
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 04. маја
2015. године, пријаву концентрације заведену под бројем 6/0-02-371/2015-1.
Допунама пријаве, које су Комисији достављене 06., 11. и 18. маја 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 предметне пријаве концентрације
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.
Као саставни део допуне пријаве, подносилац је Комисији поднео и
захтев за заштиту одређених података садржаних у достављеној пријави
концентрације. Садржину овог захтева представља спецификација података и
информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање
таквог захтева. Комисија је разматрајући овај захтев и разлоге, на које се
приликом његовог постављања позвало друштво Benu, у целости прихватила
достављени захтев и донела одговарајући закључак о заштити података дана 08.
јуна о.г.
Подносилац пријаве је зависно друштво у саставу „Phoenix“ групе
друштава (у даљем тексту: Phoenix група). Матично друштво читаве групе је
друштво „Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG“, основано и регистровано у
складу са законима Савезне Републике Немачке, са регистрованим седиштем на
адреси Pfingstweidstrasse 10-12, Манхајм, под матичним бројем HRB 718800.
Основну делатност ове пословне групације, присутне и активне на тржиштима
великог броја европских земаља, чине активности из домена трговине на велико,
дистрибуције и малопродаје фармацеутских производа и других медицинских
средстава. У области трговине на велико, ова група друштава управља са 152
дистрибутивна центра у 25 земаља Европе, из којих организује и врши
снабдевање здравствених установа и апотека са лековима и другим медицинским
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средствима. Поред тога, Phoenix група пружа и услуге логистике друштвима која
се баве производњом у области фармацеутске индустрије, на тај начин, што осим
стандардних лекова и других фармацеутских производа, управља дистрибуцијом
појединих производа на њиховом путу од произвођача па до крајњих потрошача.
Ради се наиме о производима који у овом процесу, захтевају специјалан
температурни режим транспорта или посебан безбедносни третман, какав је на
пример случај са наркотицима који се користе у медицинске сврхе. Када је реч о
малопродајним активностима ове групе друштава, треба истаћи да су она активна
у 12 европских земаља, у којима располажу сопственом мрежом од преко 1.500
апотека.
На територији Републике Србије Phoenix група присутна је преко већег
броја својих зависних друштава и то: „Benu“ д.о.о. Београд и његове зависне
Здравствене установе апотеке „Benu“, као и друштава „Phoenix Pharma“ д.о.о.
Београд, „Evropa Lek Pharma“ д.о.о. Београд, „Ino-pharm“ д.о.о. Београд и
„transmed Transport“ д.о.о. Београд-Чукарица.
Претежну регистровану делатност подносиоца пријаве, основаног 21.
јануара 2008. године у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, под
матичним бројем 20373792, са седиштем на адреси ул. Ресавска бр. 58-60,
Београд, чини делатност холдинг компанија (шифра делатности: 6420), што
уједно представља и његову стварну делатност. Ово друштво настало је као
резултат спроведене концентрације, која је пријављена и одобрена од стране
Комисије, решењем бр. 6/0-02-638/2013-6 од 12. новембра 2013. године. Овом
пословном трансакцијом, Phoenix група, стекла је контролу над друштвом
„Pharmacity“ д.о.о., након чега је циљно друштво у овој аквизицији, променило
своје пословно име у „Benu“ д.о.о. Београд. Већински контролор и члан овог
холдинг друштва, је зависно друштво из састава Phoenix групе – „Phoenix PIB
Austria Beteiligungs GmbH“. На тржишту Републике Србије, друштво Benu, осим
поседовања власничког удела у Здравственој установи, апотеци „Benu“, […]1.
Здравствена установа, апотека „Benu“, (у даљем тексту: ZU Benu), која у
предметној трансакцији представља директног стицаоца „циљног бизниса“, а
чији је једини контролор и власник управо подносилац пријаве, регистрована је у
Привредном суду у Београду, ознака и број решења 1 Fi. 540/14, дана 04.
новембра 2014. године, са седиштем на адреси ул. Косовска бр. 4, Београд, под
матичним бројем 17571206 и шифром делатности 4773 - трговина на мало
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама. Реч
је о приватној здравственој установи у смислу Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012, 45/2013 и 93/2014), чију суштинску делатност чини управо малопродаја
фармацеутских производа и медицинских средстава која се реализује преко

1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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продајног ланца од 92 […], размештене по читавој територији националног
тржишта.
Друштво „Phoenix Pharma“ д.о.о. Београд, регистровано је у Агенцији за
привредне регистре Републике Србије 04. новембра 1990. године, под матичним
бројем 07517807, са седиштем на адреси ул. Боре Станковића бр. 2, БеоградЧукарица. Попут подносиоца пријаве, већински члан и контролор и овог
друштва, чију претежно регистровану и суштинску делатност чини трговина на
велико фармацеутским производима (шифра делатности: 4646), је „Phoenix PIB
Austria Beteiligungs GmbH“. Продајни асортиман овог друштва, може се
поделити у три основне категорије производа а то су: лекови, парафармација и
тзв. „ексклузивни програми“. На тржишту Републике Србије, ово друштво
активно је у области трговине на велико лековима и других парафармацеутских
производа домаћих и светских произвођача. Осим тога бави се и увозом
регистрованих лекова, увозом потребних супстанци за спровођење клиничких
студија, као и увозом нерегистрованих лекова по посебним захтевима купаца, уз
прописано одобрење надлежних институција.
На истој адреси налази се и седиште друштва „Evropa Lek Pharma“ д.о.о.
Београд, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 22.
октобра 2000. године, под матичним бројем 17326937. Једини члан и оснивач
овог друштва је управо друштво „Phoenix Pharma“ д.о.о. Претежна регистрована
делатност и овог друштва, дефинисана је шифром делатности 4646- трговина на
велико фармацеутским производима, док се његова суштинска делатност огледа
у пружању додатних услуга специфичних за пословање у фармацеутском
сектору. Овде се пре свега мисли на давање адекватне подршке приликом
регистрације нових фармацеутских производа и њиховим одговарајућим
обележавањем, логистичком подршком при клиничким испитивањима ових
производа, пружањем услуга из домена маркетиншке подршке у циљу њиховог
тржишног позиционирања, консигнационог складиштења фармацеутских
производа и медицинских средстава и пословима набавке за потребе
веледрогерија и болничког сектора.
Статус јединог члана и оснивача, друштво „Phoenix Pharma“ д.о.о. има и у
друштву „Ino-pharm“ д.о.о. Београд. Ово друштво, регистровано у Агенцији за
привредне регистре Републике Србије 07. септембра 2001. године, под матичним
бројем 17345664, са седиштем на адреси ул. Браће Ковач бр. 2, активно је у
области велепродаје фармацеутских производа и медицинских средстава, што је
уједно и његова претежна регистрована делатност (шифра делатности: 4646трговина на велико фармацеутским производима).
И поред исте регистроване претежне делатности (шифра делатности:
4646-трговина на велико фармацеутским производима), подручје активности
друштва „transmed Transport“ д.о.о. Београд, разликује се у односу на остала
зависна друштва у саставу Phoenix групације. Суштинску делатност овог
друштва, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 08.
априла 2013. године под матичним бројем 20916613, са седиштем на адреси ул.
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Боре Станковића бр. 2, Београд-Чукарица, чине активности из домена пружања
транспортних услуга и доставе фармацеутских производа и медицинских
средстава њиховим крајњим корисницима. Једини члан и контролор овог
друштва је друго зависно друштво из састава Phoenix групе – „transmed Transport
GmbH“ из Савезне Републике Немачке.
С обзиром на чињеницу да је предметна пријава концентрације поднета
Комисији 04. маја о.г., а да је крајњи рок за подношење завршних рачуна, па
самим тим и финансијских извештаја правних лица за пословну 2014. годину,
продужен до 30. јуна 2015. године, те да из тог разлога у моменту подношења
пријаве ови подаци нису били познати подносиоцу исте, Комисија је приликом
оцене испуњености услова за постојање обавезе пријаве концентрације, са
становишта остварених укупних прихода њених учесника, користила податке о
оствареним приходима „Phoenix“ групе у 2013. години. Према тим подацима,
који су од стране подносиоца пријаве као њен саставни део достављени
Комисији, ова групација је на светском тржишту и тржишту Републике Србије у
2013. години, остварила укупне приходе који сходно члану 61. Закона,
надмашују прописане финансијске прагове као неопходан услов за постојање
обавезе пријаве концентрације.
Предмет преузимања у овој пословној трансакцији (у даљем тексту:
циљна имовина или циљни бизнис) чини целокупна имовина Здравственe
установe, апотекe „Neopharma“ (у даљем тексту: ZU Neopharma). Реч је о
приватној здравственој установи, у смислу Закона о здравственој заштити, чији
је једини контролор и власник физичко лице, Милан Рашковић, са пријављеним
боравком на адреси ул. Карађорђева бр. 7 Краљево, (ЈМБГ 1601964780029),
регистрованој у Привредном суду у Краљеву, ознака и број решења Fi. 114/2013,
под матичним бројем 17863452 и шифром делатности 4773 – трговина на мало
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама, са
седиштем на адреси ул. Омладинска бр. 53, Краљево. Циљна имовина састоји се
од […] , којима управља ZU Neopharma, лоцираних на територији Републике
Србије, и то на подручју Краљева […], Београда […], док на територији
Крагујевца (укључујући и Рачу Крагујевачку), Чачка и Рашке ово друштво
располаже са по […].
Реализацијом предметне пословне трансакције, подносилац пријаве стећи
ће контролу над претходно специфицираним циљним бизнисом, што у смислу
члана 17. Закона представља концентрацију. Правни основ предметне
концентрације представља […] које су учесници предметне концентрације
потписали дана 27. марта о.г. Предметно […] представља обострано исказану
намеру закључења ове пословне трансакције, односно спремност и вољу
уговорних страна да дође до реализације ове концентрације. Комисија је овакво
[…] прихватила као валидни правни основ ове концентрације, и исто се као
прилог предметне пријаве налази у списима предмета.
У достављеној пријави, подносилац предлаже да се релевантно тржиште
производа, за потребе ове концентрације, дефинише као тржиште малопродаје
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фармацеутских производа и медицинских средстава. Ради се наиме, о широком
асортиману овако дефинисаних производа, који у себи садржи производе,
односно лекове, који се могу добити само уз рецепт лекара, производе који се
налазе у тзв. „слободној“ продаји (Over the counter), али и производе који
захтевају посебан начин складиштења и руковања, попут аналгетика и запаљивих
производа. Комисија је, у складу са досадашњом изграђеном праксом у свом
раду, прихватила на овај начин образложен предлог дефинисања релевантног
тржишта производа од стране подносиоца пријаве, с обзиром да исти у
потпуности одражава стварну активност „циљног бизниса“ као предмета
преузимања у овој концентрацији.
Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у географском
смислу, имајући у виду да се ради о малопродајној делатности, подносилац
пријаве је предложио да се оно дефинише на локалном нивоу, односно као
територија градова, односно општина, на којима се налазе […], које у предметној
концентрацији представљају предмет преузимања, што је Комисија у потпуности
и прихватила.
Процењујући евентуалне вертикалне ефекте ове концентрације, услед
чињенице да су поједина зависна друштва, у саставу „Phoenix“ групе друштава
активне у области велепродаје предметног асортимана производа, Комисија је
закључила да не постоји опасност од тзв. „затварања тржишта“ од стране
подносиоца пријаве или неког друштва из састава ове групе, услед чињенице да
је ова област пословања законски врло прецизно уређена и под контролом како
Републичког Фонда за Здравствено Осигурање, преко система обједињених
набавки лекова, тако и Агенције за лекове и медицинска средства Републике
Србије.
Узимајући у обзир портфолио активности учесника ове концентрације,
Комисија је закључила да ће предметна концентрација произвести одређене
хоризонталне ефекте, па се у својој анализи усредсредила на анализу њиховог
интензитета и њихових евентуалних последица по питању конкуренције на
географски уже дефинисаним релевантним тржиштима производа. Посматрајући
ова тржишта, као територију градова, односно општина у којима се налазе […] из
састава „циљног бизниса“, Комисија је утврдила да ће до извесног хоризонталног
преклапања између учесника ове концентрације доћи само на територији
градова Краљева, Београда и Крагујевца (укључујући и Рачу Крагујевачку).
Истовремено, на територији града Чачка и у општини Рашка, предметна
концентрације неће изазвати никакве хоризонталне ефекте, из простог разлога,
што на овим тржиштима, директни стицалац „циљне имовине“, ZU Benu, до
данас уопште није ни био присутан. На оба ова тржишта, његово присуство
након реализације предметне концентрације, огледаће се кроз преузимање […]
на овим тржиштима, којима у овом моменту управља њихов продавац.
Према подацима које је подносилац пријаве концентрације доставио
Комисији, на подручју града Краљева активно послује укупно 65 […]. Стицалац
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контроле „циљне имовине“ у овој пословној трансакцији, ZU Benu, у овом граду
контролише пословање […] /0-5/%, док се предмет преузимања састоји у […]
/0-5/%, које се у овом моменту налазе под контролом продавца. Конкретно, то
значи, да се тржишни удео подносиоца пријаве, након спровођења предметне
концентрације у овом граду, може определити на нивоу од око /5-10/%. Од
осталих конкурената на овом тржишту треба истаћи „Апотеке Краљево“ са […] и
тржишним уделом од око /40-50/%, ZU „In Pharma“ и ZU „Jasfarm“ са по […] у
свом власништву и тржишним уделом од по /5-10/%, док ће као учесник са
најмањим тржишним уделом од око /0-5/%, своје пословање преко своје […],
обављати ZU „Lilly Drogerie“.
Учесници ове концентрације међусобно конкуришу и на подручју града
Београда. Пре спровођења концентрације, подносилац пријаве на овом тржишту
располаже са […], док се „циљни бизнис“ састоји од […]. Након њене
реализације, тржишно учешће подносиоца пријаве незнатно ће се повећати са /05/% на /0-5/%, имајући у виду укупан број […] које ће бити под његовом
контролом, у односу на њихов укупан број на овом тржишту који износи 848.
Најзначајнији конкуренти на овом тржишту су „Апотеке Београд“ са […] и
тржишним уделом од око /10-20/%, ZU „Lilly Drogerie“ са […] (око /5-10/%), ZU
„Oaza zdravlja“ са […] /0-5/%, ZU „Farmanea“ […] односно /0-5/% итд.
До незнатног хоризонталног „преклапања“ учесника концентрације, доћи
ће и на тржишту града Крагујевца (укључујући и Рачу Крагујевачку), у коме, на
основу достављених података у предметној пријави, активно послује 85 […]. ZU
Benu у овом граду контролише пословање […] /0-5/%, док предмет преузимања
контроле чине […] /0-5/%, које у овом моменту контролише њихов продавац.
Сходно томе, процењени тржишни удео подносиоца пријаве, након спровођења
предметне концентрације на овом тржишту, износиће око /5-10/%. Као
најзначајније конкуренте подносиоца пријаве на овако географски дефинисаном
релевантном тржишту производа, треба истаћи „Апотеке Крагујевац“ са […] и
тржишним уделом од око /30-40/%, ZU „Oto-medicalpharm“ са […], односно
тржишним уделом од око /5-10/% и ZU „Lilly Drogerie“ са […] (око /5-10/%).
Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне
концентрације
неће изазвати негативне последице у погледу степена
концентрисаности на претходно наведеним географски уже 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 стекли сви
услови да Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, због
чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. и члана 80. Закона,
као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у
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концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој је концентрација пријављена.

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
Доц. др Милоје Обрадовић
Обрађивач предмета:
Небојша Миленковић
Руководилац Сектора:
Борис Лембергер
Сектор за правне послове:
Мирослав Станковић
Секретар Комисије:
Драган Пенезић
Доставити:
- Адвокату Срђани Петронијевић,
ул. Добрачина бр. 15, 11000 Београд
- Сектору за материјално-финансијске послове
- Архиви
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