
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

            

        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. 30/10) 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 6/0-02-754/2016-1, 

коју је дана 03. новембра 2016. године поднело привредно друштво Fresenius Medical 

Care Beteiligungsgesellschaft mbH, са регистрованим седиштем на адреси Else-Kroener-

Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Немачка, преко пуномоћника адвоката Мирослава 

Стојановића, Маје Станковић, Марине Булатовић и Игора Николића из адвокатске 

канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови Београд, дана 29. 

новембра 2016. године, доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е1 
 

 

I     ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем искључиве контроле од стране друштва Fresenius Medical Care 

Beteiligungsgesellschaft mbH, са седиштем на адреси Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad 

Homburg v.d.H., Немачка, матични број HRB 3938, над друштвом Xenios AG, са 

седиштем на адреси Im Zukunftspark 1, 74076 Hajlbron, Немачка, матични број HRB 

743620, и његовим повезаним друштвима, стицањем 100% акција у капиталу овог 

друштва. 

 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио износ од 25.000 

(двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен 

код Народне банке Србије, што представља утврђену висину таксе за издавање решења 

о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 

 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-754/2016-5 

Датум: 29. новембар 2016. године 

Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

             Привредно друштво Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, које је 

основано у Немачкој под регистарским бројем HRB 3938, са регистрованим седиштем 

на адреси Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Немачка, (даље у тексту: 

подносилац пријаве или FMC Beteiligungsgesellschaft), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 03. новембра 2016. године, преко 

пуномоћника адвоката Мирослава Стојановића, Маје Станковић, Марине Булатовић и 

Игора Николића из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла 

Пупина 6, Нови Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-754/2016-1. 

            Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета 

пријава потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), 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. 

            На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија је усвојила поднети захтев и донела Закључак о 

заштити података бр. 6/0-02-754/2016-4.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

           Подносилац пријаве, привредно друштво FMC Beteiligungsgesellschaft, је 

потпуно зависно друштво компаније Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (даље у 

тексту: FMC), компаније основане у Немачкој и регистроване у привредном регистру 

локалног суда у Хофу под регистрационим бројем HRB 4019, са регистрованим 

седиштем на адреси Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Бад Хомбург, која је холдинг 

друштво Fresenius Medical Care групе (даље у тексту: FMC група). FMC група је 

највећи светски интегрисани пружалац производа и услуга за појединце који се 

подвргавају дијализи због хроничне болести бубрега. Кроз своју мрежу од 3.418 

клиника за дијализу у Северној Америци, Европи, Јужној Америци, Азији и Африци 

FMC група обезбеђује дијализу за огорман број пацијената широм света. FMC група је 

такође светски водећи испоручилац производа за дијализу, као што су машине за 

хемодијализу, дијализатори и повезани производи за једнократну употребу. Акције 

овог друштва се котирају на берзама у Франкфурту и Њујорку. Приближно 31% акција 

друштва FMC су у власништву друштва Fresenius SE & Co. KgaA, које је део Fresenius 

групе друштава. Преосталих 68,9% акција овог друштва су у слободном промету.  

 

           Fresenius групa је глобална група за здравствену заштиту. Осим FMC групе, 

Fresenius групa обухвата следећа три пословна сегмента, од којих сваки има сопствену 

независну управу и одговоран је са своје пословне активности у свету: 
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- Fresenius Helios поседује 112 болница за акутну негу и рехабилитацију као и 7 

болница максималне заштите у Берлину, Дуизбургу, Ерфурту, Крефелду, 

Шверину, Вуперталу и Висбадену, 72 амбулантна здравствена центра, 5 

рехабилитационих центара, 18 центара за превенцију и 14 старачких домова; 

 

- Fresenius Kabi је специјализован за лекове и технологије за инфузију, 

трансфузију и клиничку исхрану. Производи и услуге овог друштва се користе 

за терапију и негу критичних и хроничних болесника. Портфолио производа 

друштва Fresenius Kabi обухвата широк спектар I.V. генеричких лекова, 

производа за инфузионе терапије и клиничку исхрану, као и медицинских 

средстава за примену ових производа;  

 

- Fresenius Vamed управља пројектима и пружа услуге за болнице и друге објекте 

за здравствену заштиту широм света. Пројекти и услуге које пружа Fresenius 

Vamed крећу се од развоја пројекта, планирања и изградње по систему кључ у 

руке, преко одржавања и техничког управљања, све до укупног оперативног 

управљања. 

 

 

        У Републици Србији, FMC група је присутна преко друштва Fresenius Medical 

Care Srbija d.o.o. Vršac, са регистрованим седиштем на адреси Београдски пут бб, 

Вршац, матични број 08544123 (даље у тексту: FMC Србија). Претежна регистрована 

делатност овог друштва је производња медицинских и стоматолошких инструмената и 

материјала (шифра: 3250). Друштво FMC Србија управља са две специјализоване 

болнице за дијализу, од којих се једна налази у Београду, а друга у Нишу. 

 

         Сва зависна друштва стицаоца контроле, 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. 

 

         Циљно друштво у предметној трансакцији је Xenios AG, друштво које је основано 

у Немачкој са циљем истраживања, развоја, производње и дистрибуције медицинских 

средстава која подржавају или замењују функцију плућа и/или срца, и које је познато 

као технолошки лидер за минимално инвазивно лечење плућа и срца следеће 

генерације. 

 

         У оквиру Xenios групе друштава послују друштва Novalung GmbH и Medos AG, 

под чијим брендом друштво Xenios производи и дистрибуира медицинска средства за 

плућа и срце. Производи под брендом Novalung пружају терапије за плућну 

инсуфицијенцију, нпр. за хроничну опструктивну болест плућа. Novalung производи 

могу да замене или смање инвазивну механичку вентилацију. Стога, Novalung 

производи као што су iLA мембране вентилатора (тзв. „вештачка плућа) и NovaPort 

каниле представљају алтернативни третман за плућну инсуфицијенцију. Систем iLung, 

који се заснива на iLA технологији је још увек у фази развоја. Систем iLung 

представља минимално инвазивна вештачка плућа, погодан је за ношење и обезбедиће 

потпуну мобилност пацијента. Друштво Xenios је даље развило синхронизовано срчано 

помагало i-cor да усклади механичку циркулаторну подршку са откуцајем срца. I-cor 

пружа заштиту и сигурност током интервентне процедуре у катетер лабораторијама 

срца и подршку физиологије циркулације у току кардиогеног шок третмана у 

интензивној нези.  
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           Под брендом Medos, друштво Xenios дистрибуира производе који се користе за 

помоћ срцу и/или плућима током операције срца. Ово обухвата, на пример, 

хемофилтере за хемофилтрацију током екстракорпоралне циркулације („срце-плућа 

апарат“) и оксигенераторе. Оксигенератори су способни за размену кисеоника и угљен 

диоксида у крви пацијента. Оксигенератори се обично користе током операције срца 

заједно са апаратом за срце-плућа и замењују функцију плућа за кратко време. Medos 

производи су веома заменљиви производи. 

            Друштво Xenios нема регистровано присуство у Србији већ су производи овог 

друштва продавани у Србији путем његовог дистрибутера, друштва Sanomed d.o.o. 

Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Омладинска 2, Београд. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

            Правни основ предметне концентрације јесте Уговор који је закључен између 

друштва FMC Beteiligungsgesellschaft и власника друштва Xenios (даље у тексту: 

продавци). У складу са поменутим угвором, друштво FMC Beteiligungsgesellschaft 

намерава да стекне све акције у друштву Xenios. Наиме, купац ће стећи 97,33% акција 

у циљном друштву од друштва zfhn Zukunftsfonds Heilbronn GmbH & Co.KG, друштва 

Fumedica AG и др.Georg-а Matheis-а. У периоду од потписивања Уговора до закључења 

трансакције преостали власници ће приступити Уговору и такође продати своје акције 

друштву. Алтернативно, након закључења предложене трансакције, друштво FMC 

Beteiligungsgesellschaft може да откупи акције преосталих мањинских власника 

друштва Xenios. У сваком случају, друштво FMC Beteiligungsgesellschaft ће на крају 

стећи 100% акција циљног друштва, а самим тим, посредно, и његових зависних 

друштава. 

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

            Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да је 

подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 

63. став 1. тач. 1. Закона. 

 

 

4. Релевантно тржиште 

 

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

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009). Сходно чл. 2. Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног тржишта, 

релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Полазећи од 

својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од стварне делатности 

учесника концентрације, која је детаљно изнета претходно у тексту овог oбразложења, 
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а уједно и уважавајући процену коју је дао подносилац пријаве, одређено је релевантно 

тржиште производа у конкретном случају као тржиште медицинских средстава за 

третман плућне инсуфицијенције.  

  

             Као што је претходно наведено, Xenios група развија, производи и дистрибуира 

минимално инвазивна медицинска средства за плућа и срце. Међутим, активности 

Xenios групе у Србији су биле ограничене на дистрибуцију медицинских средстава за 

плућа. С друге стране, FMC група нуди производе за дијализу и лечење пацијената са 

хроничним и акутним болестима бубрега и није активна у развоју, производњи или 

дистрибуцији (минимално инвазивних) медицинских средстава за плућа и срце. 

Имајући у виду да се активности страна не преклапају у Србији, подносилац пријаве 

сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена, 

с обзиром на то да предложена трансакција неће довести до стварања или јачања 

доминантног положаја у Србији, како год да је релевантно тржиште производа 

дефинисано. Међутим, и поред оваквог става, подносилац пријаве предлаже да за 

потребе ове трансакције релевантно тржиште производа буде дефинисано као тржиште 

медицинских средстава за третман плућне инсуфицијенције, што је Комисија и 

прихватила. 

 

            iLA систем Xenios групе је намењен пацијентима који пате од специфичне 

акутне или хроничне плућне инсуфицијенције, укључујући хроничну опструктивну 

болест плућа, акутно погоршање хроничне опструктивне болести плућа, акутни 

респираторни дистрес синдром, срчану инсуфицијенцију и плућну артеријску 

хипертензију. Тренутна стандардна терапија за ова стања је инвазивна механичка 

вентилација. Неинвазивна механичка вентилација, путем iLA система, представља 

нови алтернативни терапијски приступ. Стога подносилац сматра да инвазивна и 

неинвазивна медицинска средства за плућа представљају једно тржиште производа. 

Међутим, даље сегментирање тржишта за потребе овог поступка није неопходно 

будући да нема забринутости у погледу конкуренције ни у случају уже дефиниције 

релевантног тржишта производа. 

 

         Подносилац пријаве сматра да се релевантно географско тржиште може 

дефинисати на националном нивоу, односно као територија Републике Србије, иако 

постоје индикације да би релевантно географско тржиште могло бити и дефинисано на 

европском нивоу због хармонизације различитих тржишта медицинских средстава која 

је у току. Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као тржиште 

Републике Србије, у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте 

пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује за оквир 

националне територије. 

 

    

5. Оцена ефеката концентрације 

  

         На основу достављених података и информација од стране подносиоца пријаве, 

Комисија констатује да FMC група није активна на дефинисаном релевантном 

тржишту. Циљно друштво је у Републици Србији у 2015. години остварило укупан 

приход […] продајом релевантних производа који се користе као подршка особама чија 

плућа нису у стању да пруже одговарајућу количину размене гасова да би се особа 

одржала у животу, будући да екстракорпорално коло омогућује оксигенацију и 

уклањање угљен диоксида из крви.  



6 

  

У поступку одлучивања Комисија је ценила чињеницу и да је у конкретном 

случају реч о екстериторијалној концентрацији, при чему је циљно друштво остварило 

[…] вредност продаје на тржишту Републике Србије у 2015. години, и да не постоје 

хоризонтална преклапања и вертикалне везе између учесника у концентрацији на 

дефинисаном релевантном тржишту. Подносилац пријаве је доставио податке о 

главним конкурентима циљног друштва на дефинисаном релевантном тржишту без 

процене њихових тржишних удела из разлога што циљно друштво има само 

ограничено присуство на истом те нема поуздане податке о својим конкурентима, чему 

је Комисија дала само информативни карактер и значај. Сходно наведеном, закључено 

је да спровођење предметне концентрације неће ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега стварањем 

или јачањем доминантног положаја, односно да је предметна концентрација дозвољена 

у смислу члaнa 19. Закона, како је одлучено у ставу I изреке овог решења.  

 

               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. 

 

Упутство 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 

                                                                     

 

 


	Р Е Ш Е Њ Е
	О б р а з л о ж е њ е

