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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 95/13), 
члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, 
бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010) 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 6/0-02-835/2015-1, од 16. новембра 2015. године, коју су у 
име привредног друштва „Benu“ d.o.o., регистрованог у Агенцији за привредне 
регистре Републике Србије, под матичним бројем 20373792, са седиштем у 
Београду на адреси ул. Ресавска бр. 58-60, поднели овлашћени заступници Јелена 
Јерговић и Бранка Вучинић, дана 8. децембра 2015. године, доноси следеће  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног 
друштва „Benu“ d.o.o., регистрованог у Агенцији за привредне регистре 
Републике Србије, под матичним бројем 20373792, са седиштем у Београду, на 
адреси ул. Ресавска бр. 58-60, над Здравственом установом апотека „VIVA B 
plus“, регистрованом у Привредном суду у Београду, број регистарског улошка 5-
647-00, матични број 17354426, са седиштем у Београду, на адреси ул. Нехруова 
бр. 51, до које долази преузимањем 100% удела у циљном друштву од 
досадашњих власника. 

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у 

предвиђеном року извршио уплату накнаде за издавање акта Комисије о 
одобрењу спровођења концентрације у скраћеном поступку у износу од 
3.013.395,00 (тримилионатринаестхиљадатристотинедеведесетпет и 00/100) 
динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за 
трезор, број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-02-835/2015-1, што је у складу 
са прописаном висином накнаде из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 
 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-835/2015-5 
Датум: 8. децембар 2015. године 

        Б е о г р а д 



 
 

2

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Привредно друштво „Benu“ d.o.o. из Београда (у даљем тексту: Benu или 
подносилац пријаве), поднело је 16. новембра 2015. године Комисији за заштиту 
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), пријаву концентрације преко 
овлашћених заступника Јелене Јерговић и Бранке Вучинић. Приликом анализе и 
обраде достављене документације Комисија је утврдила да је поднета пријава у 
погледу свог садржаја и начина подношења у потпуности усаглашена са 
прописом који уређује ово питање. Подносилац пријаве је благовремено и у 
целости уплатио прописани износ накнаде за издавање акта Комисији, што је 
констатовано у ставу II диспозитива.  

 
У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-835/2015-3 од 25. новембра 2015. године, 
у коме су таксативно наведени подаци и информације чија се заштита тражи, као 
и образложење разлога за постављање таквог захтева. Председник Комисије за 
заштиту конкуренције решавајући по наведеном захтеву, донео је 1. децембра 
2015. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-835/2015-4. 

 
Подносилац пријаве, друштво Benu, је зависно друштво које послује у 

саставу „Phoenix“ групе друштава (у даљем тексту: Phoenix група). Матично 
друштво Phoenix групе је друштво „Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG“, из 
Савезне Републике Немачке које је регистровано под матичним бројем HRB 
718800, са седиштем на адреси Pfingstweidstrasse 10-12, Манхајм. Phoenix група 
присутна је и послује на тржиштима великог броја европских земаља, у области 
трговине на велико, дистрибуције и малопродаје фармацеутских производа и 
других медицинских средстава. У сегменту трговине на велико, ова група 
друштава управља са 152 дистрибутивна центра у 25 земaљa Европе. Из 
дистрибутивних центара групе, организовано се врши снабдевање здравствених 
установа и апотека са лековима и другим медицинским средствима. Phoenix 
група пружа и услуге логистике друштвима која се баве производњом у области 
фармацеутске индустрије у 19 земаља. Поред тога, група обезбеђује и управља 
дистрибуцијом појединих производа на путу од произвођача па до крајњих 
потрошача. То су специфични производи који у поступку транспорта, захтевају 
одређени температурни режим транспорта или посебан безбедносни третман, 
какав је случај са наркотицима који се користе у медицинске сврхе. У сегменту 
малопродаје група је присутна у 12 европских земаља, у којима располаже са 
мрежом од око 1.600 сопствених апотека. 

 
На домаћем тржишту Phoenix група је присутна преко подносиоца пријаве 

друштава „Benu“ d.o.o. Београд и својих зависних друштава „Phoenix Pharma“ 
d.o.o. Београд, „Evropa Lek Pharma“ d.o.o. Београд, „Ino-pharm“ d.o.o. Београд и 
„transmed Transport“ d.o.o. Београд-Чукарица. 

 
Друштво „Benu“ d.o.o. основано је 2008. године, са седиштем у Београду 

на адреси ул. Ресавска бр 58-60. Друштво је регистровано у Агенцији за 
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привредне регистре под матичним бројем 20373792, а његову претежну 
делатност чини делатност холдинг компанија (шифра делатности: 6420), што 
уједно представља и његову стварну делатност. Већински контролор и члан овог 
домаћег друштва је зависно друштво из састава Phoenix групе, друштво „Phoenix 
PIB Austria Beteiligungs GmbH“ са 70% удела, а преостали део имају други 
акционари. На територији Републике Србије друштво „Benu“ d.o.o. је власник 
Здравствене установе апотека „Benu“ из Београда и Здравствене установе 
апотека „Betty“ из Новог Сада. 

 
Здравствена установа, апотека „Benu“, регистрована је 4. новембра 2014. 

године у Привредном суду у Београду, ознака и број решења 1 Fi. 540/14. са 
седиштем у Београду на адреси ул. Косовска бр. 4. ЗУ Benu је приватна 
здравствена установа која је 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), активна у малопродаји фармацеутских производа и медицинских 
средстава. Продаја се реализује преко ланца од 130 апотека, које послују у 
Републици Србији и то на територији следећих општина/градова: Београд, Нови 
Сад, Ниш, Панчево, Вршац, Крушевац, Крагујевац, Јагодина, Пожаревац, 
Смедерево, Младеновац, Лазаревац, Краљево, Темерин, Шид, Зрењанин, Бачка 
Топла, Бајмок, Кањижа, Суботица, Кикинда, Бачки Петровац, Батајница, Нови 
Београд, Смедеревска Пaланка, Велика Плана, Лозница, Сомбор, Сeнта, Сремска 
Митровица, Врбас, Петровац на Млави, Чачак, Рача, Рашка, Ковин, Ковачица и 
Алибунар. 

 
Здравствена установа, апотека „Betty“ Нови Сад, основана је у августу 

2015. године од стране привредног друштва Benu. ЗУ „Betty“ је регистровано у 
Привредном суду у Новом Саду решењем број Фи. 150/2015 од 21. септембра 
2015 године, а предмет пословања је трговина на мало фармацеутским 
производима у апотекама.  

 
Друштво „Phoenix Pharma“ d.o.o., основано је 1990. године у Београду, са 

седиштем на адреси ул. Боре Станковића бр. 2, Београд-Чукарица. Друштво је 
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07517807, 
а предмет пословања је трговина на велико фармацеутским производима (шифра 
делатности: 4646). Већински члан и контролор овог друштва је Phoenix PIB 
Austria Beteiligungs GmbH са 86,75% удела. На домаћем тржишту друштво је 
активно у области велепродаје лекова, медицинских средстава и опреме домаћих 
и страних произвођача. Поред тога, друштво се бави и увозом регистрованих 
лекова, увозом супстанци потребних за спровођење клиничких студија, као и 
увозом нерегистрованих лекова по посебним захтевима купаца, уз прописано 
одобрење надлежних институција. 

 
Друштво „Evropa Lek Pharma“ d.o.o., основано је 2000. године у Београду 

и налази се на истој адреси као и друштво „Phoenix Pharma“ у ул. Боре 
Станковића бр. 2, Београд-Чукарица, које је уједно и једини члан и оснивач овог 
друштва. Друштво „Evropa Lek Pharma“ d.o.o. је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре под матичним бројем 17326937, а предмет пословања је 
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трговина на велико фармацеутским производима (шифра делатности: 4646). 
Стварну делатност овог друштва представља пружање додатних услуга 
специфичних за пословање у фармацеутском сектору. То се првенствено односи 
на давање адекватне подршке приликом регистрације нових фармацеутских 
производа њиховим одговарајућим обележавањем, логистичком и маркетиншком 
подршком, складиштењем и пословима набавке за потребе веледрогерија и 
болничког сектора. 

 
Оснивач и једини члан друштва „Ino-pharm“ d.o.o. Београд, је друштво 

„Phoenix Pharma“ из Београда. Друштво „Ino-pharm“ d.o.o. регистровано је у 
Агенцији за привредне регистре Републике Србије 2001. године, под матичним 
бројем 17345664, са седиштем на адреси ул. Браће Ковач бр. 2, Београд-
Вождовац. Ово друштво активно је у области велепродаје фармацеутских 
производа и медицинских средстава, што је уједно и његова претежна 
регистрована делатност (шифра делатности: 4646-трговина на велико 
фармацеутским производима). 

 
Друштво „transmed Transport“ d.o.o. Београд и поред исте регистроване 

претежне делатности (шифра делатности: 4646-трговина на велико 
фармацеутским производима), разликује се у односу на остала зависна друштва у 
саставу Phoenix групације. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне 
регистре 2013. године под матичним бројем 20916613, са седиштем у Београду на 
адреси ул. Боре Станковића бр. 2, а бави се пружањем транспортних услуга и 
доставом фармацеутских производа и медицинских средстава крајњим 
корисницима. Једини члан и контролор овог домаћег друштва је друго зависно 
друштво из састава Phoenix групе – „transmed Transport GmbH“ из Савезне 
Републике Немачке. 

 
Предложена концентрација учесника на тржишту настаје стицањем 

непосредне контроле над пословањем Здравственe установe апотека „VIVA B 
plus“ (у даљем тексту: ЗУ VIVA B plus или циљно друштво) од стране 
привредног друштва Benu d.o.o. ЗУ VIVA B plus је приватна здравствена 
установа, чији су власници три физичка лица из Београда. Предмет пословања 
циљног друштва је трговина на мало фармацеутским производима у апотекама. 
Здравствена установа апотека „VIVA B plus“ регистрована је у Привредном суду 
у Београду, што потврђује Извод из судског регистра, број регистарског улошка 
5-647-00, заведен под ознаком IV. FI-9862/01 од 3. децембра 2001. године. Циљно 
друштво са матичним бројем 17354426, регистровано је за трговину на мало 
фармацеутским производима у апотекама (шифра делатности: 4773), са 
седиштем у Београду, на адреси ул. Нехруова бр. 51. Циљно друштво је активно 
у малопродаји фармацеутских производа кроз ланац од 17 апотека, од којих се 8 
апотека налази у Београду, 7 апотека се налази у Панчеву, а по једна апотека се 
налази у Краљеву и Чачку. Након преузимања свих 17 апотека од стране Benu 
d.o.o., ЗУ „VIVA B plus“ ће наставити са обављањем своје регистроване 
делатности на релевантном тржишту. 

 



 
 

5

Реализацијом предметне трансакције, подносилац пријаве ће стећи 
непосредну контролу над пословањем ЗУ „VIVA B plus“, што у смислу члана 17. 
Закона представља концентрацију. Правни основ предметне концентрације 
представља [...]1, које садржи обострано исказану намеру закључења ове 
пословне трансакције, односно спремност и вољу уговорних страна да дође до 
реализације ове концентрације. Комисија је [...] прихватила као валидни правни 
основ ове концентрације, и исто се налази у списима предмета. 

 
На основу анализе пријаве и достављене документације, утврђено је да је 

подносилац пријаве исправно поступио када је исту доставио Комисији, будући 
да су испуњене све законске претпоставке за то. Финансијски резултати 
пословања учесника ове концентрације, указују да су достигнути прагови из 
члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза пријаве концентрације 
Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење. 

 
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом 

о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, 
бр. 89/2009).  

 
У предметној пријави подносилац пријаве предложио је да се релевантно 

тржиште производа, за потребе ове концентрације, дефинише као тржиште 
малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава. Малопродаја 
фармацеутских производа је специфичан и веома значајан облик пословања која 
обухвата цео спектар производа укључујући производе који се могу добити само 
уз рецепт лекара, производе који се могу слободно куповати без лекарског 
рецепта (тзв. Over the counter производи), производе који захтевају специјалне 
услове складиштења и руковања, (као што су аналгетици и запаљиви производи) 
и медицинска средства. Овако дефинисан и образложен предлог релевантног 
тржишта производа достављен од стране од стране подносиоца пријаве, 
Комисија је прихватила као исправан, јер исти представља стварну активност 
циљног пословања као предмета преузимања. 

 
Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у географском 

смислу, а 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, у којима се налазе апотеке, које у 
предметној концентрацији представљају предмет преузимања, што је Комисија у 
потпуности и прихватила. 

 
Пословање у сектору малопродаје фармацеутским производима, у 

Републици Србији, уређено је законским и другим прописима који контролишу 
ову веома значајну област. Процена вредности тржишта, односно промета 
појединих апотека врши се на основу података Агенције за привредне регистре, 
(за оне привредне субјекте који имају обавезу достављања финансијских 

                                                 
1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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извештаја), или на основу података из Републичког Фонда за здравствено 
осигурање и других расположивих података везаних за систем обједињене 
набавке лекова. На тако регулисаном релевантном тржишту, а према подацима 
подносиоца пријаве у октобру 2015. године, у Републици Србији пословало је 
3026 апотека. Међу значајнијим учесницима на домаћем тржишту су: ЗУ Lilly 
Drogerie (са 135 апотека или око /0-5/%), ЗУ Benu (са 130 апотека или око /0-
5/%), Апотека Београд (са 126 апотека или око /0-5/%), ЗУ Filly Farm (са 73 
апотека или око /0-5/%), ЗУ Goodwill (са 66 апотека или око /0-5/%), Апотека 
Ниш (са 59 апотека или око /0-5/%), Farmeks apoteke (са 18 апотека мање од /0-
5/%) и други. 

 
Процењујући евентуалне вертикалне ефекте ове концентрације, због 

чињенице да су поједина зависна друштва, у саставу „Phoenix“ групе друштава 
активнa 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 
надлежних државних институција (Републичког Фонда за здравствено осигурање 
и Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије).  

 
Подносилац пријаве доставо је податке о свим градовима/општинама у 

Републици Србији у којима послују апотеке ЗУ „VIVA B plus“. Циљно друштво 
поседује 17 апотека које се налазе у Београду (8), Панчеву (7), Краљеву (1) и 
Чачку (1). У Београду од 849 апотека, ЗУ VIVA B plus има 8 апотеке и тржишни 
удео од око /0-5/%, док подносилац пријаве преко ЗУ Benu поседује 38 апотека и 
тржишни удео од /0-5/%. На територији општине Панчево од 66 апотека, ЗУ 
VIVA B plus има 7 апотека и тржишни удео од /10-20/%, а подносилац пријаве 
преко ЗУ Benu са 11 апотека има тржишни удео од /10-20/%. У општини 
Краљево од 80 апотека циљно друштво има 1 апотеку и тржишни удео од око /0-
5/%, док подносилац пријаве преко ЗУ Benu има 6 апотека и тржишни удео од 
8%. Такође, у општини Чачак од 43 апотеке циљно друштво има 1 апотеку и 
тржишни удео од око /0-5/%, док подносилац пријаве преко ЗУ Benu има 3 
апотеке и тржишни удео од око /5-10/%.  

 
Анализирајући пословне активности учесника предметне концентрације, 

Комисија је утврдила да ће до извесног хоризонталног преклапања доћи на 
територији наведених градова. Након реализације предметне трансакције, а у 
зависности од броја апотека у појединим градовима, подносилац пријаве ће 
преко ЗУ Benu, у Београду имати око /0-5/% тржишног удела, а у Панчеву око 
/20-30/% тржишног удела. На територији градова Краљева и Чачка, након 
стицања једне апотеке од циљног друштва, тржишни удео подносиоца пријаве 
остаће готово непромењен због броја постојећих апотека и износиће у оба града 
око /5-10/%. 

 
[...]  
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Све напред наведено упућује на закључак, да реализација предметне 
концентрације неће изазвати негативне последице у погледу степена 
концентрисаности на географски уже дефинисаним релевантним тржиштима 
производа. Оцењено је да спровођење пријављене концентрације не доводи до 
значајног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на 
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 другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона, као и чл. 

2. ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 
која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 
ради издавања сагласности за њено спровођење. 
 
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 
 
 
 
 


