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

РС“, бр. 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“, бр. 

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. 1/0-06-554/2015-2 од 31. 

јула 2015. године, одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-

553/2015-1, коју је дана 14. јула поднело привредно друштво „Хемофарм а.д. 

фармацеутско-хемијска индустрија Вршац“, на адреси Београдски пут бб, Вршац, 

матични број 08010536, преко пуномоћника адвоката Млађана Марјановића, 

Скендербегова 3/5, поштански фах 90, Београд, дана 4. августа 2015. године, доноси 

следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле од стране друштва „Хемофарм а.д. фармацеутско-

хемијска индустрија Вршац“, са регистрованим седиштем на адреси Београдски пут бб, 

Вршац, Република Србија, матични број 08010536, над целокупним пословањем 

привредног друштва „Производно-трговинско предузеће Иванчић и синови“, д.о.о., са 

регистрованим седиштем на адреси Палмотићева 13, Београд, Република Србија, 

матични број 07758758, куповином целокупне имовине и преузимањем права 

интелектуалне својине циљног друштва.    

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у предвиђеном року, уплатио износ 

од 3.002.827,50 (тримилионадвехиљадеосамстотинадвадесетседам и 50/100) динара на 

рачун Комисијe за заштиту конкуренције број 840-880668-16, отворен код Управе за 

трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-553/2015-

1, који представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за 

издавање решења о одобрaвању концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. 

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

конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „Хемофарм а. д. фармацеутско-хемијска индустрија Вршац“, 

са регистрованим седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, Република Србија, 

матични број 08010536 (даље у тексту: „Хемофарм“ или подносилац пријаве), поднело 

је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 14. јула 2015. године, 

преко пуномоћника, адвоката Млађана Марјановића, Скендербегова 3/5, поштански 

фах 90, Београд, пријаву концентрације бр. 6/0-02-553/2015-1 (даље у тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је доставио Комисији и неколико допуна пријаве, закључно са 31. 

јулом 2015. године. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Сл. гл. РС“, бр. 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. Саставни део пријаве концентрације чини и 

доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за 

издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

У складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је 14. јула 2015. године поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину овог захтева 

представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење разлога за постављање таквог захтева. Разматрајући овај захтев, Комисија 

је прихватила достављени захтев и 4. августа 2015. године донела Закључак о заштити 

података бр. 6/0-02-553/2015-11.    

Подносилац пријаве – друштво „Хемофарм“, послује на тржишту као део немачке 

групације „Stada“, односно као зависно друштво холандске компаније „Stada Service 

Holding B. V.“ Друштво „Хемофарм“ основано је као фабрика за производњу 

фармацеутских, хемијских и дезинфекционих средстава, и данас се бави производњом 

и продајом широког асортимана лекова и медицинских средстава. Производи високог 

квалитета овог друштва продају се у више од 30 земаља, на три континента, због чега се 

оно сматра водећим фармацеутским друштвом у Републици Србији и на западном 

Балкану. 

 У Републици Србији, друштво „Хемофарм“ има три зависна друштва: 1) друштво 

„Velefarm“ а.д. – у стечају, са седиштем на адреси ул. Војводе Степе бр. 414а, Београд, 

матични број 07073712, које се бави производњом фармацеутских препарата; 2) 

друштво „Vetfarm“ а.д. – у стечају, са седиштем на адреси ул. Милутина Миланковића 

бр. 7б, Београд, матични број 07040016, које се бави трговином на велико 

фармацеутских производа; 3) друштво „Stada IT Solutions“ д.о.о., са седиштем у Вршцу, 

на адреси Београдски пут бб, матични број 20958146, које се бави рачунарским 

програмирањем. Поред ових друштава, подносилац пријаве има и неколико зависних 

друштава у иностранству. 

„Производно-трговинско предузеће Иванчић и синови“, д.о.о. (даље у тексту: 

циљно друштво или „Иванчић и синови“), са регистрованим седиштем на адреси 

Палмотићева 13, Београд, Република Србија, матични број 07758758, бави се 

производњом фармацеутских препарата и има само једно друштво у Републици Србији 

– „Иванчић и синови фармација“, Лазаревачки друм 3, Београд, матични број 17162692. 

 На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници 

у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2014. 
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години, Комисија је утврдила да је укупан приход учесника у концентрацији 

вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 

концентрације, због чега су учесници у концентрацији и имали обавезу да је пријаве. 

Правни основ за концентрацију јесте Писмо о намерама у вези са стицањем 

целокупне имовине друштва „Иванчић и синови“, које су 13. јула потписала друштва 

„Хемофарм“ и „Иванчић и синови“. У Писму о намерама обострано је изражена воља 

да се изврши продаја имовине циљног друштва, чиме би друштво „Хемофарм“ 

преузело контролу над целокупним пословањем друштва „Иванчић и синови“, 

стицањем права својине и других имовинских права на имовини циљног друштва. 

Предвиђено је да друштво „Хемофарм“ стекне контролу над целокупном покретном и 

непокретном имовином и опремом за производњу друштва „Иванчић и синови“, уз 

истовремено преузимање права интелектуалне својине овог друштва (жигови, залихе 

производа, досијеи, дозволе за стављање у промет) и других права од значаја за 

производњу и продају фармацеутских производа.  

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Сл. гл. РС“, бр. 

89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, а уважавајући дефиницију коју је 

предложио подносилац пријаве, одређена су два ужа релевантна тржишта производа: 

− тржиште производње и продаје фармацеутских производа сврстаних у 

групу ATC3, у складу са анатомско-хемијско-терапеутском 

класификацијом лекова (ATC); 

− тржиште производње и продаје лекова који се издају без лекарског рецепта 

(OTC). 

У складу са досадашњом праксом у Републици Србији и Европској унији, 

приликом одређивања релевантног тржишта производа, Комисија је пошла од поделе 

лекова која је извршена према ATC класификацији (коју примењују и Светска 

здравствена организација (WHO) и Агенција за лекове и медицинска средства 

Републике Србије), а према којој се лекови деле у зависности од њиховог састава и 

терапеутских својстава. На тај начин, Комисија је утврдила да трећи ниво ове 

класификације (ATC3) омогућава да се лекови групишу према њиховим терапеутским 

индикацијама, односно њиховој намени, због чега је и дефинисала прво уже релевантно 

тржиште као тржиште лекова сврстаних у групу ATC3.  

Комисија је истовремено утврдила и посебно тржиште производа – тржиште 

лекова који се издају без лекарског рецепта (OTC), које је одредила као друго уже 

релевантно тржиште. Уважавајући дефиницију коју је предложио подносилац пријаве и 

праксу која постоји у ЕУ, Комисија сматра да се тржиште лекова који се издају без 

лекарског рецепта разликује од тржишта лекова који се издају (прописују) на лекарски 

рецепт (Rx). Ово из разлога што је присутна тенденција све већег разликовања ових 

лекова, услед другачијих медицинских индикација (укључујући могуће нежељене 

ефекте), правила која регулишу производњу и промет ових лекова и обавезе њиховог 

плаћања, другачијег маркетинга и дистрибуције, чак и када су састојци ових лекова 

исти.  

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио 

да се релевантно тржиште дефинише као тржиште Републике Србије, што је Комисија 

прихватила, посебно имајући у виду чињеницу да је Агенција за лекове и медицинска 

средства, као регулаторна институција Републике Србије, надлежна за издавање 
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дозвола за стављање у промет и контролу квалитета лекова и медицинских средстава у 

Републици Србији. 

У поступку оцене пријављене концентрације, а на основу доступних података и 

података које јој је доставио подносилац пријаве, Комисија је утврдила да је реч о 

концентрацији која неће значајније утицати на промену тржишне структуре и на 

конкуренцију у Републици Србији. Преузимањем контроле над пословањем циљног 

друштва, друштво „Хемофарм“ ће незнатно, односно минимално повећати тржишно 

учешће на релевантном тржишту, будући да се на основу тржишних удела учесника у 

концентрацији може закључити да бар један учесник има занемарљиво учешће (мање 

од 10%) на неком од уже дефинисаних релевантних тржишта. Комисија је закључила да 

се пословање учесника у концентрацији преклапа на тржиштима производње само 

четири лека из укупног асортимана учесника у концентрацији, и да је преклапање 

пословања у тим случајевима занемарљиво. Због тога Комисија сматра да ће и 

концентрација имати занемарљив утицај на кокуренцију, који би се првенствено 

огледао у промени дистрибутивне мреже учесника у концентрацији.  

Поред тога, спровођењем концентрације се може очекивати унапређење 

производње и промета и подстицање техничког и економског напретка, што су 

учесници навели као разлоге спровођења концентрације, као и бројне погодности за 

потрошаче, као што су ниже цена производа, квалитетнији производи, увођење 

иновација, већи избор производа услед проширења асортимана.  

Због тога је Комисија закључила да је концентрација дозвољена и да неће 

значајно ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике 

Србије или његовом делу, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. 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 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. 

 

 

 

                                                              П. О. ПРЕДСЕДНИКA КОМИСИЈЕ 

                                               Иван Угрин, члан Савета 
 

 


