Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-371/2016-10
Датум: 01. јун 2016. 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), чл. 192. ст. 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 49/2011), одлучујући по
пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-371/2016-1, од 28.04.2016. године, коју је
поднело друштво „Хемофарм“ а.д. Вршац, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац,
Република Србија, преко пуномоћника, адвоката Драгана Гајина, из оад „Kарановић &
Николић“ из Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 01. јуна 2016. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем од стране друштва „Хемофарм“ а.д. Вршац, са седиштем на адреси Београдски пут
бб, Вршац, Република Србија, матични број 08010536, мањинског удела у друштву „Inter
Pharma“ d.o.o. Суботица, са регистрованим седиштем на адреси Матије Гупца 14, Суботица,
Република Србија, матични број 20127791, на који начин стицалац мањинског удела, по основу
припадајућих права вета, учествује у вршењу заједничке контроле над друштвом „Inter Pharma“
d.o.o. Суботица, са његовим досадашњим члановима.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да je друштво „Хемофарм“ а.д. Вршац, у целости извршило обавезу плаћања
таксе за издавање овог решења уплатом износа од 3.064.537,50 (словима:
тримилионашездесетчетирихиљадепетстотинатридесетседам и 50/100) динара на рачун
Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља
одговарајућу динарску противвредност таксе за издавање решења о одобравању концентрације
у скраћеном поступку.
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Образложење

Привредно друштво „Хемофарм“ а.д. Вршац, са седиштем на адреси Београдски пут бб,
Вршац, Република Србија, матични број 08010536 (у даљем тексту: „Хемофарм“ или
подносилац пријаве), поднело је дана 28.04.2016. године Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника адвоката Драгана Гајина из адвокатске
канцеларије „Kарановић & Николић“ из Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације
која настаје стицањем од стране друштва „Хемофарм“ мањинског удела у друштву „Inter
Pharma“ d.o.o. Суботица, са регистрованим седиштем на адреси Матије Гупца 14, Суботица,
Република Србија, матични број 20127791 (у даљем тексту: „Inter Pharma“ или циљно друштво),
на који начин ће ово друштво по основу припадајућих права вета учествовати у вршењу
заједничке контроле над циљним друштвом. Подносилац је предложио да Комисија одлучи и
одобри исту у скраћеном поступку. Након пријема достављених допунских поднесака,
Комисија је утврдила да је пријава уређена у складу са чл. 2. Уредбе о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Сл. гласник РС“ бр. 05/2016), те да су у односу на ту
чињеницу, као и околност да је благовремено и у целости извршена уплата прописане висине
накнаде за издавање акта Комисије, испуњени сви услови за поступање и одлучивање Комисије
у овом предмету.
Подносилац Пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем
тексту: Закон), дана 25. маја 2016. године, поднео Комисији Захтев за заштиту података бр. 6/002-371/2016-7, на основу којег је председник Комисије донео посебан Закључак.
Одлучујући по поднетој Пријави, Комисија је извршила увид у достављену
документацију, те је закључила да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога
који ће даље бити образложени.
Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника
концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је
следеће.
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, чију претежну делатност чини делатност холдинг компанија (шифра: 6420); 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
(шифра: 4646); 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 (шифра:
6201).
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Привредно друштво „Inter Pharma“ са седиштем у Суботици, регистровано је за
трговину на велико фармацеутским производима (шифра: 4646). Чланови циљног дрштва су
три физичка лица – Ференц Јојарт, Золтан Тамаш и Раде Банда, која над овим друштвом врше
заједничку контролу. У 100% власништву циљног друштва је Здравствена установа „Goodwill
Apoteka“ Суботица, у чијем саставу послује 66 апотека широм Србије. Циљно друштво
непрестано унапређује све аспекте свог пословања у области малопродаје. Како је наведено у
пријави, тежња циљног друштва је да се његова малопродајна мрежа издвоји од конкуренције
јединственим и препознатљивим визуелним идентитетом, опредељеношћу за врхунску услугу,
пријатном атмосфером и широким спектром производа, уз стручну продају и савете.
Здравствена установа „Goodwill Apoteka“ Суботица (у даљем тексту: ZU Goodwill
Apoteka), регистрована је 20. јула 2010. године у Привредном суду у Суботици, са седиштем у
Суботици на адреси Матка Вуковића бр.10. ZU Goodwill Apoteka је приватна здравствена
установа која је активна у малопродаји фармацеутских производа у специјализованим
продавницама – апотекама. Продаја се реализује преко ланца од 66 апотека, које послују у
Републици Србији и то на територији следећих општина/градова: Алексинац, Алибунар,
Апатин, Бачка Топола, Бечеј, Београд, Бујановац, Ћуприја, Кањижа, Књажевац, Крушевац,
Кула, Лебане, Мали Иђош, Ниш, Нови Сад, Пирот, Рума, Смедерево, Смедеревска Паланка,
Суботица, Сурдулица, Топола, Ужице, Велика Плана, Владичин Хан, Врање и Вршац.
Сва зависна друштва матичног друштва подносиоца пријаве, над којима има
непосредну или посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу
оснивања и седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен […]1
Описана трансакција квалификује се као стицање заједничке контроле, у смислу члана
17. става 1. тачке 3. Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве
концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у финансијске
извештаје учесника концентрације. Пријава је поднета благовремено у року од 15 дана од дана
закључења уговора који представља акт о концентрацији, у складу са чл. 63. ст. 1. тач. 1.
Закона.
У достављеној пријави, подносилац предлаже да се релевантно тржиште производа, за
потребе ове концентрације, дефинише као тржиште малопродаје фармацеутских производа и
медицинских средстава. Ради се, наиме, о широком асортиману овако дефинисаних производа,
који у себи садржи како производе, односно лекове, који се могу добити само уз рецепт лекара,
тако и производе који се налазе у тзв. „слободној“ продаји (оver the counter) и који се могу
купити без претходно прибављеног рецепта. 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 на то да исти у потпуности
одражава стварну делатност циљног друштва, а то је малопродаја фармацеутских производа
преко мреже апотека „ZU Goodwill Apoteka“.
Кад 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
1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.
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оно дефинише на локалном нивоу, тј. као територија градова, односно општина на којима се
налазе апотеке циљног друштва, што је Комисија у потпуности 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 извештаја), или на основу података из Републичког Фонда за здравствено
осигурање и других расположивих података. На тако регулисаном релевантном тржишту, а
према процени подносиоца пријаве, у Републици Србији тренутно послује […] апотеке. Према
подацима којима располаже Комисија, међу значајнијим учесницима на домаћем тржишту су
ZU Lilly Drogerie , ZU Benu, Апотека Београд, ZU Filly Farm, Апотека Ниш, Farmeks apoteke и
други.
Подносилац пријаве доставио је податке о броју апотека ZU Goodwill за све
градове/општине у Републици Србији у којима оне послују, као и процену њиховог тржишног
удела на сваком од овако дефинисаних географских релевантних тржишта. Према достављеним
подацима, циљно друштво поседује 66 апотека од којих на територији града Београда 14 са
тржишним уделом од /0-5/%.; Суботици 8 (/10-20/%); Нишу 7 (/0-5/%); Крушевцу 3 (5-10/%);
Новом Саду (/0-5/%); Вршцу 2 (/5-10/%) и Врању 2 (/5-10/%), док на територији других
градова/општина циљно друштво има по 1 апотеку.
С друге стране „Хемофарм“ развија, производи и продаје на велико широк спектар
лекова и медицинских средстава. „Хемофарм“ није активан у области малопродаје. [...]
С обзиром на то да подносилац није активан на релевантном малопродајном
тржишту, спровођење трансакције неће довести ни до каквих хоризонталних преклапања. Што
се тиче евентуалних вертикалних ефеката, Комисија је у својој претходној пракси утврдила да
вертикална интеграција у наведеном сектору не представља опасност од тзв. „затварања
тржишта“ 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, као и због
повољне структуре релевантног тржишта коју карактерише значајан број учесника.
У погледу очекиваних погодности које би настале спровођењем предметне
трансакције, подносилац наводи […]
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 другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити
конкуренције као и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/11), а на основу оствареног
прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској
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години која претходи години у којој је концентрација пријављена Комисији ради њеног
одобрења.

Поука о правном средству
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
Др Милоје Обрадовић
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