Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-98/2017-2
Веза: 6/0-02-732/2016
Датум: 06.јануар 2017. 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), члaна 192. став 1.
Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 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 6/0-02-732/2016-1,
коју је дана 21. октобра 2016. године поднело привредно друштво Hemofarm a.d., сa
седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, које заступа пуномоћник адвокат
Вељко Смиљанић и остали адвокати из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić
o.a.d., из Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 06. јануара 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва Hemofarm a.d., сa
седиштем на адреси Београдски пут бб , Вршац, Србија, матични број 08010536, над
друштвом Velexfarm d.o.o., са седиштем на адреси Војводе Степе 18, Вождовац,
Београд, Србија, матични број 20677759, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Hemofarm a.d., са седиштем на адреси
Београдски пут бб, Вршац, Србија, у целости извршило своју обавезу плаћања таксе за
издавање овог решења дана 24. октобра 2016. године, уплатом укупног износа од
3.079.250, 00 (словима:тримилионаседамдесетдеветхиљададвестотинепедесет и 00/100)
динара на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-000000088066816, отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, с
позивом на број 600273220161.
Образложење
Привредно друштво Hemofarm a.d. (у даљем тексту: Подносилац пријаве или
Hemofarm), поднело је дана 21. октобра 2016. године преко пуномоћника пријаву
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-732/2016-1. Подносилац пријаве
предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је
доставио Комисији и две допуне пријаве, 16. децембра 2016. године и 30. децембра
2016. године
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да
је пријава потпуна и поднета у складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и
начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/16). Такса
за издавање акта уплаћена је у целости.
Подносилац пријаве је 16. и 26. децембра 2016. године, доставио Комисији захтев за
одређивање мере заштите података и извора података о чему је одлучено посебним
Закључком број 6/0-02-98/2017-1, од 06. јануара 2017. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве је друштво Hemofarm a.d., Вршац. Претежна делатност
привредног друштва Hemofarm је производња фармацеутских препарата (шифра
делатности 2120). Од 2006. године, Hemofarm је део немачке групе STADA Arzneimittel
AG“, Bad Vilbel, Немачка (у даљем тексту: STADA група), једне од највећих светских
генеричких фармацеутских компанија. У јануару 2010. годинe, холандска компанија
Stada Service Holding B.V., која је члан STADA групе постала је jедини акционар и
100% власник акција друштва Hemofarm. Основна делатност друштва Hemofarm је
производња и продаја висококвалитетних, ефикасних, безбедних и доступних
фармацеутских и других медицинских производа. Hemofarm је лидер на домаћем
фармацеутском тржишту и један од највећих извозника у Србији. Друштво је на дан
31.12.2015. године имало 2.221 запослених. У Републици Србији, друштво Hemofarm је
повезано са друштвом Stada IT Solutions d.o.o., са седиштем у Вршцу, на адреси
Београдски пут бб, матични број 20958146. Hemofarm је 100% власник капитала
друштва Stada IT Solutions. Претежна делатност друштва Stada IT Solutions је
рачунарско програмирање. Подносилац пријаве на територији Републике Србије има
учешће у још два друштва, којa се не сматрају повезаним учесницима и која су у
стечајном поступку. У друштву Velefarm а.d.-Holding kompanija Beograd, са седиштем
на адреси ул. Војводе Степе бр. 414а, Београд, матични број 07073712, Hemofarm
поседује 19,65% од укупног броја акција. Такође, у друштву Vetfarm а.d., са седиштем
на адреси ул. Милутина Миланковића бр. 7б Нови Београд- Београд, матични број
07040016, Подносилац пријаве поседује 15% од укупног броја акција.
Друштво Velexfarm d.o.o., (у даљем тексту: Циљно друштво), основано је
20.09.2010. године, са седиштем у Београду, улица Војводе Степе број 18, матични број
20677759. Једини члан Циљног друштва са 100% уделом је друштво Velex GMBH,
матични број CH-170.4.010.259-4, Цуг, Швајцарска. Претежна делатност Циљног
друштва је трговина на велико фармацеутским производима (шифра делатности: 4646).
Према наводима из предметне пријаве концентрације, Циљно друштво не поседује
сопствену малопродајну мрежу. Velexfarm сарађује са 50 добављача, 700 приватних
апотека и 23 државне апотекарске установе. Циљно друштво поседује и два сопствена
производа: SKIZZ – вегански балзам за усне и VOLIZIVOT биљни еликсир за добро
расположење. Оба производа се производе од стране партнера са којима Циљно
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друштво има потписан уговор о услужној производњи. Међутим, према наводима
Подносиоца пријаве, онo [...]
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о преносу удела друштва
Velexfarm d.o.o., који је закључен 18. октобра 2016. године између друштва Velex
GMBH из Швајцарске у својству Преносиоца и друштва Hemofarm a.d. из Вршца у
својству Стицаоца. Овим Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Предмет трансакције је пренос 100% удела са Преносиоца на Стицаоца, чиме ће
друштво Hemofarm стећи појединачну контролу над друштвом Velexfarm.

Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. став 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о
укупним годишњим приходима групе друштава којој припада Подносилац пријаве, као
и о укупном приходу Циљног друштва оствареном на тржишту Републике Србије у
претходној обрачунској години, проистиче да исти надмашују износе остварених
укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона.
Пријава је поднета у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/16).
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.
89/09). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене.
Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту
учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Подносилац пријаве предлаже да се релевантно тржиште производа/услуга дефинише
као велепродаја и дистрибуција фармацеутских производа и медицинских средстава.
Пословање Циљног друштва укључује активности велепродаје и дистрибуције
комплетног асортимана фармацеутских производа. Целокупан асортиман обухвата
лекове који се издају само на основу лекарског рецепта, лекове који се издају без
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рецепта, производе који захтевају специјално складиштење и руковавање (аналгетике,
запаљиве супстанце, парафармацеутике, средства за хигијену, средства за здравствену
заштиту итд.)
Полазећи од своје досадашње праксе, као и праксе Европске комисије, Комисија је
прихватила наведени предлог релевантног тржишта производа (на пример у решењима
6/0-02-901/2015 - Феникс Фарма ДООЕЛ/ Газменд Абраши, 6/0-02-638/2013 PHOENIX Pharma/ Pharmacity). У овом случају, релевантно тржиште производа је
дефинисано као велепродаја и дистрибуција фармацеутских производа и медицинских
средстава.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац предлаже да се овај аспект
релевантног тржишта одреди на начин да обухвата територију Републике Србије.
Комисија у складу са својом досадашњом праксом, географско тржиште велепродаје и
дистрибуције фармацеутских производа и медицинских средстава дефинише на
националном нивоу, односно као територију Републике Србије. У конкретном случају,
Комисија је имала у виду чињеницу да је Агенција за лекове и медицинска средства,
као регулаторна институција Републике Србије, надлежна за издавање дозвола за
стављање у промет и контролу квалитета лекова и медицинских средстава у Републици
Србији.
Оцена ефеката концентрације
За потребе оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је спровела анализу
структуре тржишта велепродаје и дистрибуције фармацеутских производа и
медицинских средстава на територији Републике Србије. Извори података за анализу
били су подаци Привредне коморе Србије, конкретно групације веледрогерија, а који
се односе на процену тржишног учешћа Подносиоци пријаве, Циљног друштва и
конкурената.
Према подацима Привредне коморе, на релевантном тржишту у 2015. години, било је
присутно [...] веледрогерија. Тржишни лидер је друштво [...] сa /30-40/% тржишног
учешћа. За њим следе следеће веледрогерије: [...] са тржишним учешћем од /20-30/%,
[...] са тржишним учешћем од /10-20/%, [...] са тржишним учешћем од /5-10/%. Код
свих осталих веледрогерија, појединачно тржишно учешће је мање од 5%. У групу
веледрогерија, чије је тржишно учешће мање од 5%, спада и [...]. Тржишно учешће
Циљног друштва је /0-5/%. Вредност Херфиндал-Хиршмановог индекса у 2015. години
износила је 2.115 поена. Херфиндал-Хиршманов индекс (у даљем тексту: НН индекс)
означава степен концентрације на релевантном тржишту и представља збир квадрата
појединачних удела свих учесника на релевантном тржишту. На основу вредности НН
индекса у 2015. години, која је виша од 2.000 поена релевантно тржиште се сматра
високо концентрисаним, што упућује на могуће неиспуњавање услова дозвољености
концентрације. Међутим, с обзиром да Hemofarm није присутан на тржишту
велепродаје и дистрибуције фармацеутских производа и медицинских средстава у
Републици Србији, не долази до промене вредности НН индекса (ΔΗ) = 0). У случају,
када би промена вредности НН индекса била већа од 150 поена (ΔΗ) ≥ 150), на високо
концентрисаном тржишту, таква концентрација не би могла бити пријављена у
скраћеном облику. Подносилац пријаве, предметном концентрацијом стиче постојећи
тржишни удео (/0-5/%) и положај друштва Velexfarm, а тржишна структура остаје
непромењена. На основу свега претходног, Комисија сматра да спровођењем
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предметне концентрације неће доћи до хоризонталног преклапања на тржишту
велепродаје и дистрибуције фармацеутских производа и медицинских средстава у
Републици Србији.
Према пословним плановима друштва Hemofarm, предметна концентрација [...].
Комисија је решењем број: 6/0-02-553/2015-12, од 04. августа 2015. године одобрила
концентрацију учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од стране
друштва Hemofarm над целокупним пословањем привредног друштва „Производнотрговинско 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.
Према наводима Подносиоца пријаве, друштво Hemofarm не врши контролу над
Здравственом установом „Ivančić i sin“, односно њеним апотекама.
Комисија је решењем број: 6/0-02-371/2016-10, од 01. јуна 2016. године одобрила
концентрацију учесника на тржишту која настаје стицањем од стране друштва
Hemofarm, мањинског удела у друштву „Inter Pharma“ d.o.o. Суботица, са 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. Привредно друштво Inter Pharma са седиштем у Суботици,
регистровано је за трговину на велико фармацеутским производима (шифра
делатности: 4646). Inter Pharma је једини власник Здравствене установе Goodwill
Apoteka Суботица, у чијем саставу послује преко 100 апотека широм Србије. Међутим,
увидом у финансијске извештаје друштава Inter Pharma, иако је претежна делатност
трговина на велико фармацеутским производима, стварна делатност овог друштва је
вршење контроле над апотекама Здравствене установе Goodwill Apoteka. Према
наводима подносиоца пријаве од 30. децембра 2016. године, одобрена концентрација
још увек није спроведена, из разлога зато што нису испуњени сви услови предвиђени
Уговором о заједничком улагању, те друштво Hemofarm, не учествује у вршењу
заједничке контроле над друштвом Inter Pharma.
Комисија је констатовала да до 30. децембра 2016. године, друштво Hemofarm није
било присутно, нити активно на тржишту малопродаје фармацеутских производа и
медицинских средстава, али да постоји велика вероватноћа да у блиском периоду буде
присутно и на овом тржишту, имајући у виду чињеницу да уговор о заједничком
улагању са друштвом Inter Pharma предвиђа такву могућност. Међутим, 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, као и Агенције
за лекове и медицинска средства Републике Србије.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да не
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености
концентрације из чл. 19. Закона. С тога, спровођењем предметне концентрације,
Hemofarm неће значајно ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на
тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега стварањем или јачањем

5

доминантног положаја. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке овог
решења.
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. 58/06), 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 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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