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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите. 

 

 

                                     

 

 

   

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије 

за заштиту конкуренције број 1/0-06-165/2017-10 од 02. јуна 2017. године, на основу 

члана 37. став 2. и члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, број 51/09 и 95/13), 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 6/0-02-381/2017-1, коју је дана 

11. маja 2017. године поднело привредно друштво AsterFarm d.o.o. Београд, сa 

седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14/5, Београд, матични број 21217328, које 

заступа пуномоћник адвокат Никола Б. Познановић и остали адвокати из адвокатске 

канцеларије Јанковић, Поповић, Митић, из Београда, улица Владимира Поповића 6, 

Нови Београд, дана 12. јуна 2017. године, доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране привредног друштва AsterFarm d.o.o. Београд, сa 

седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14/5, Београд, матични број 21217328, над 

правним лицима Здравственоj установи  апотеци Farmanea Београд, са седиштем на 

адреси Милоша Поцерца 25, Београд, регистрованој у Привредном суду у Београду, 

број регистарског улошка регистарског суда 5- 666-00, матични број 17151088 и 

Здравственоj установи апотеци Farmakop Ниш, са седиштем на адреси Булевар 

Немањића 92, регистрованој у Трговинском суду у Нишу, број регистарског улошка 

регистарског суда 5- 33, матични број 17657194, куповином 100% удела у овим 

правним лицима.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво AsterFarm d.o.o. Београд, сa 

седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14/5, Београд уплатио износ од 3.079.945,00 

(тримилионаседамдестдеветхиљададеветсточетрдесетпет и 00/100) динара, дана 

12.05.2017. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво AsterFarm d.o.o. Београд, сa седиштем на адреси Ђорђа 

Станојевића 14/5, Београд, матични број 21217328 (у даљем тексту: подносилац пријаве 

или AsterFarm), поднело је дана 11. маја 2017. године преко пуномоћника пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-381/2017-1. Подносилац пријаве 
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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 допуну пријаве 30. маја 2017. године. 

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њенe допуне, Комисија је утврдила да је 

пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости. 

 

Подносилац пријаве је 18. маја 2017. године, доставио Комисији и захтев за одређивање 

мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 

6/0-02-381/2017-5, од 12. јуна 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријавe је друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем у општини 

Нови Београд, место Београд, на адреси Ђорђа Станојевића 14/5. Друштво AsterFarm је 

основано 10.08.2016. године и регистровано је у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 21217328, а претежна делатност се односи на консултантске 

активности у вези с пословањем и осталим управљањем (шифра делатности: 7022). 

Једини члан подносиоца пријаве је друштво Pharmax Holdings Limited, са седиштем на 

адреси Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center Building, 3082 Limassol, Cyprus, 

матични број HE 295375, Кипар. Крајњи власник друштва Pharmax Holdings Limited је 

инвестиционо друштво Penta Investments Limited, са регистрованом канцеларијом 

приватног друштва на адреси 3rd Floor, Osprey House 5 / 7 Old Street St Helier JE2 3RG, 

Jersey, Channel Islands, регистровано у регистру привредних друштава Комисије за 

финансијске услуге у Jersey под матичним бројем 109645. Друштво AsterFarm је члан 

једног од највећих ланаца апотека у централној и источној Европи који обављају 

делатност под брендом Dr. Max. Према наводима у пријави, стварна делатност 

подносиоца пријаве односи се на управљање здравственим установама апотекама које 

друштво AsterFarm намерава да стекне на тржишту Републике Србије. Такође, према 

наводима у пријави, друштво AsterFarm има намеру да послује као центар за пружање 

услуга групи Dr. Max за територију Републике Србије. Група Dr. Max присутна је на 

тржишту малопродаје фармацеутских и медицинских средстава у Чешкој, Словачкој и 

Пољској на којима контролише скоро 1.000 апотека. Поред малопродаје фармацеутских 

и медицинских средстава, група Dr. Max је присутна и на тржишту производње 

фармацеутских приватних робних марки у централној и источној Европи, преко 

друштва Dr. Max Pharma из Чешке, док је на тржишту дистрибуције фармацеутских 

производа присутна преко друштва ViaPharma из Чешке. Подносилац пријаве је крајем 

2016. године и почетком 2017. године закључио уговоре о купопродаји 100% удела  у 

следећим здравственим установама апотекама: 

 

1. ZUA Viva, Нови Сад, са седиштем на адреси Кисачка 27, Нови Сад, матични број 

08870349, која је регистрована у Привредном суду у Новом Саду и која има [...]; 

2. ZUA Dren, Параћин, са седиштем на адреси Вожда Карађорђа 20, Параћин, матични 

број 17822934, која је регистрована у Привредном суду у Крагујевцу и која има [...]; 
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3. ZUA MA-Ni Pharm, Београд, са седиштем на адреси Видиковачки венац 92 ф, 

Београд, матични број 17604953, која је регистрована у Привредном суду у 

Београду и која има [...]; 

4. ZUA Viva, Обреновац, са седиштем на адреси Војводе Мишића 237, Обреновац, 

матични број 17355643, која је регистрована у Привредном суду у Београду и која 

има [...]. 

 

За потребе предметне концентрације, подносилац пријаве је 30. маја 2017. године 

доставио и изјаву у којој је наведено да власници здравствених установа апотека, 

физичка лица са којима је подносилац пријаве закључио уговоре о купопродаји 100% 

удела крајем 2016. године и почетком 2017. године нису повезана лица у смислу члана 

62. Закона о привредним друштвима и нису повезани учесници на тржишту у смислу 

члана 5. Закона. 

 

Иако се након закључења Уговора о купопродаји  између подносиоца пријаве и  четири 

здравствене установе апотеке, они сматрају повезаним учесницима на тржишту  у 

смислу члана 5. Закона став 2. тачка 3., подносилац пријаве није био у обавези да 

пријави концентрације Комисији у смислу члана 61. Закона, с обзиром да ове четири 

здравствене установе апотеке, према достављеној изјави подносиоца пријаве, нису била 

повезана лица пре спровођења концентрације и приход нити једне од четири апотеке 

није био већи од 10 милиона евра у 2015. и 2016. години.   

 

Привредно друштво AsterFarm d.o.o. Beograd поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције дана 15. маја 2017. године Захтев за давање мишљења о постојању 

обавезе подношења пријаве концентрације. Из навода у Захтеву за давање мишљења о 

постојању обавезе подношења пријаве концентрације произлази да подносилац пријаве, 

намерава да у току 2017. године закључи трансакције које представљају концентрације 

у смислу члана 17. став 1. тачка 2., ако се ради о стицању појединачне контроле, или у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3., ако се ради о стицању заједничке контроле. Комисија 

је 08. јуна 2017. године издала Мишљење број 1/0-08-387/2017-2, у коме је изнела став 

да се, код утврђивања обавезе пријаве концентрације, узимају у обзир само приходи 

оних друштава која су повезани учесници на тржишту у смислу члана 5. Закона са 

учесницима у концентрацији на дан 31. децембра претходне обрачунске године (у 

конкретном случају на дан 31. децембра 2016. године). 

 

Крајњи власник друштва AsterFarm, инвестиционо друштво Penta Investments Limited, 

је преко зависних друштава остварило укупан приход у 2016. години у вредности од 

[...] евра у Републици Србији, на тржишту [...]. 

 

Здравствене установе апотеке, Farmanea Београд, са седиштем на адреси Милоша 

Поцерца 25, Београд, регистрованe у Привредном суду у Београду, број регистарског 

улошка регистарског суда 5- 666-00, матични број 17151088 и Farmakop Ниш, са 

седиштем на адреси Булевар Немањића 92, регистрованe у Трговинском суду у Нишу, 

број регистарског улошка регистарског суда 5- 33, матични број 17657194 (у даљем 

тексту: циљне апотеке) над којима ће након спровођења ове концентрације подносилац 

пријаве вршити контролу, су у власништву два физичка лица Ловорке Николић и 

Миомира Николића, оба са по 50% удела у циљним апотекама. Циљне апотеке су 

приватне здравствене установе које су основане у складу са Законом о здравственој 

заштити, а стварна делатност се односи на малопродају фармацеутских производа и 

медицинских средстава. Према наводима у пријави, у саставу здравствене установе 
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апотеке Farmanea Београд налази се [...] активних апотека, које послују на територији 

следећих градова: Београд, Нови Сад, Крушевац, Рашка, Љиг, Зрењанин, Суботица, 

Краљево и Панчево. Поред апотека, ова здравствена установа апотека поседује и 

галенску лабораторију у којој се производе [...] галенска лека. Такође, према наводима 

у пријави, у саставу здравствене установе апотеке Farmakop Ниш налази се [...] 

активних апотека, које послују на територији града Ниша и града Лесковца. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела који је 

закључен 27. априла 2017. године, између Ловорке Николић и Миомира Николића у 

својству продаваца, и друштва AsterFarm d.o.o. Београд у својству купца.  

 

Предметном трансакцијом друштво AsterFarm d.o.o. Београд стиче 100% удела у 

здравственим установама апотекама Farmanea Београд и Farmakop Ниш. Овим 

Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе уговорних страна.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о 

укупним консолидованим годишњим приходима подносиоца пријаве и његових 

зависних друштава оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, 

те укупним приходима циљних апотека у претходној обрачунској години, оствареним у 

Републици Србији проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације Комисији.  

 

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

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

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

89/2009). 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 предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава. 

Малопродаја фармацеутских производа, као специфичан облик пословања обухвата цео 

спектар производа укључујући производе који се могу добити само уз рецепт лекара, 

производе који се могу слободно куповати (тзв. over the counter производи), као и 
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производе који захтевају посебнe услове складиштења и руковања. Према наводима у 

пријави, циљне апотеке не поседују у свом власништву жигове, нити друга права 

интелектуалне својине. Полазећи од своје досадашње праксе, као и праксе Европске 

комисије, Комисија је прихватила наведени предлог релевантног тржишта производа 

(на пример у решењима број: 6/0-02-704/2015 - Benu d.о.о Београд / апотекe ZEN 

Смедеревo,  број: 6/0-02-588/2015- Benu d.о.о Београд / Farmeks apoteke Панчевo, број 

6/0-02-371/2016 - Hemofarm a.d. Вршац / Inter Pharma d.o.o. Суботица). За потребе 

предметне концентрације, релевантно тржиште производа је дефинисано као 

малопродајa фармацеутских производа и медицинских средстава. 

 

Подносилац пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште дефинише на 

локалном нивоу, односно као територија градова у којима се налазе огранци/пословне 

јединице  циљних апотека (укупно [...] апотека) које су предмет преузимања. У складу 

са претходном праксом, Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и 

релевантно географско тржиште је дефинисала као територије (подручја) градова на 

којима послују циљне апотеке. Малопродајна мрежа циљних апотека обухвата подручја 

следећих градова: Београд, Нови Сад, Крушевац, Рашка, Љиг, Зрењанин, Суботица, 

Краљево, Панчево, Ниш и Лесковац. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Након дефинисања релевантног тржишта, а за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, Комисија је анализирала структуру релевантног тржишта, и утврдила 

ниво конкуренције. Ниво конкуренције је одређен на основу тржишног учешћа 

учесника у концентрацији и њихових конкурената, а на основу броја апотека на 

појединачним територијама градова: Београд, Нови Сад, Крушевац, Рашка, Љиг, 

Зрењанин, Суботица, Краљево, Панчево, Ниш и Лесковац. Подносилац пријаве је 

укупан број апотека које послују у Републици Србији одредио на бази података 

Републичког завода за здравствено осигурање и Фармацеутске коморе Србије, као и 

према званичним web сајтовима конкурената и интерним проценама учесника у 

концентрацији за први квартал 2017. године. Имајући у виду да је подносилац пријаве 

први Уговор о купопродаји здравствене установа апотека ZUA Viva, Нови Сад, 

закључио 16.12.2016. године, те да се предметна концентрација спроводи у 2017. 

години, а на основу Уредбе о садржини и начину подношења пријаве члан 3. став 1 

тачка 13., подносилац пријаве је податке који се односе на релевантно тржиште требало 

да достави за годину која претходи години у којој је концентрација пријављена, што би 

у овом случају значило за 2016. годину. Међутим, подносилац пријаве је закључио 

Уговоре о купопродаји са још три здравствене установе апотеке ZUA Dren из Параћина, 

ZUA MA-Ni Pharm из Београда и ZUA Viva из Обреновца у току 2017. године. С 

обзиром да према наводима у пријави, друштво AsterFarm d.o.o. Београд није имало 

обавезу да пријави ове концентрације у смислу члана 61. Закона, тржишна учешћа 

подносиоца пријаве на релевантним географским тржиштима у 2016. години, не би 

одражавала правилно и потпуно чињенично стање. Због тога, Комисија је приликом 

оцене ефеката предметне концентрације, укупан број апотека у Републици Србији, 

укупан број апотека у градовима у којима су присутни учесници у концентрацији, као и 

тржишна учешћа учесника у концентрацији и њихових конкурената одредила на основу 

података који се односе на први квартал 2017. године 

 

С обзиром на ниско тржишно учешће учесника у концентрацији према критеријуму 

броја апотека, као и да не постоје званични подаци о приходима конкурената на нивоу 
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градова, за потребе овог предмета, Комисија сматра да није неопходно одредити 

тржишно учешће према оствареном промету на локалном нивоу. Подносилац пријаве је 

доставио процену тржишних учешћа учесника у концентрацији и конкурената на нивоу 

Републике Србије. Подносилац пријаве је проценио да су све апотеке у Републици 

Србији у 2016 години оствариле приход од продаје у вредности од [...] милиона евра, а 

да је тржишно учешће учесника у концентрацији износило /0-5/%. Према наводима у 

пријави, најзначајнији конкуренти подносиоца пријаве су здравствене установе апотеке 

(у даљем тексту: ЗУА) и/или друштва: [...] са тржишним учешћем од /5-10/%, [...] са 

тржишним учешћем од /5-10/%, друштво [...] са тржишним учешћем од /5-10/%, [...] са 

тржишним учешћем од /0-5/%, [...] са тржишним учешћем од /0-5/%, [...] са тржишним 

учешћем од /0-5%. 

 

Такође, према процени подносиоца пријаве, а на основу укупног броја апотека у 

Републици Србији у првом кварталу 2017. године ([...] апотека), учесници у 

концентрацији су имали [...] апотеке, а након реализације ове концентрације, имаће [...] 

апотека, а  тржишно учешће ће износити /0-5/%. На територији града Београда, у првом 

кварталу 2017. године пословало је укупно [...] апотека. Малопродајна мрежа  

подносиоца пријаве се пре спровођења концентрације састојала од [...] апотека, односно 

тржишно учешће је износило /0-5/%, док ће се након спровођења концентрације 

састојати од [...] апотеке, а тржишно учешће ће износити /5-10/%. На подручју града 

Новог Сада, у првом кварталу 2017. године пословало је укупно [...] апотека. 

Малопродајна мрежа  подносиоца пријаве се пре спровођења концентрације састојала 

од [...] апотеке, односно тржишно учешће је износило /0-5/%. Након спровођења 

концентрације, на територији града Новог Сада, малопродајну мрежу ће чинити [...] 

апотека, а тржишно учешће ће износити /0-5/%. На територији градова Крушевца, 

Рашке, Љига, Зрењанина, Суботице, Краљева, Панчева, Ниша и Лесковца, подносилац 

пријаве ће стећи постојећа тржишна учешћа циљних апотека. На подручју града 

Крушевца, у првом кварталу 2017. године пословало је укупно [...] апотека, а 

малопродајна мрежа  подносиоца пријаве се састојала од [...] апотеке, односно 

тржишно учешће је износило /0-5/%. У Рашкој, у првом кварталу 2017. године 

пословало је укупно [...] апотека, а малопродајна мрежа подносиоца пријаве се 

састојала од [...] апотеке, односно тржишно учешће је износило /10-20/%. У Љигу, у 

првом кварталу 2017. године години пословало је укупно [...] апотека, а малопродајна 

мрежа  подносиоца пријаве се састојала од [...] апотеке, односно тржишно учешће је 

износило /20-30/%. У граду Зрењанину, у првом кварталу 2017. године пословало је 

укупно [...] апотека, а малопродајна мрежа подносиоца пријаве се састојала од [...] 

апотеке, односно тржишно учешће је износило /0-5/%. У граду Суботици, у првом 

кварталу 2017. године пословало је укупно [...] апотека, а малопродајна мрежа  

подносиоца пријаве се састојала од [...] апотеке, односно тржишно учешће је износило 

/0-5/%. На територији града Панчева, у првом кварталу 2017. године пословало је 

укупно [...] апотека, а малопродајна мрежа  подносиоца пријаве се састојала од [...] 

апотеке, односно тржишно учешће је износило /0-5/%. На подручју града Ниша, у 

првом кварталу 2017. године пословало је укупно [...] апотеке, а малопродајна мрежа 

подносиоца пријаве се састојала од [...] апотека, односно тржишно учешће је износило 

/0-5/%. На територији града Лесковца, у првом кварталу 2017. године пословало је 

укупно [...] апотеке, а малопродајна мрежа  подносиоца пријаве се састојала од [...] 

апотеке, односно тржишно учешће је износило /0-5/%. Подносилац пријаве је доставио 

и списак главних конкурената са бројем апотека и тржишним учешћима за сваки град 

појединачно, што је Комисија посебно узела у обзир приликом оцењивања ефеката 

предметне концентрације. 
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На основу претходног, Комисија је констатовала, да иако ће предметном 

концентрацијом доћи до хоризонталног преклапања активности учесника у 

концентрацији на територији градова Београда и Новог Сада, структура тржишта 

малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава се неће битније 

променити. На територијама градова Крушевца, Рашке, Љига, Зрењанина, Суботице, 

Краљева, Панчева, Ниша и Лесковца, неће доћи до хоризонталног преклапања 

активности учесника у концентрацији, а подносилац пријаве ће стећи постојећа 

тржишна учешћа циљних апотека, те ће тржишна структура остати непромењена.  У 

пријави је наведено да друштво AsterFarm d.o.o. Београд није имало добављаче на било 

ком тржишту које се односи на фармацеутске производе и медицинска средства у 2016. 

години, као и да није остварило приходе, те није имало купце. Комисија је разматрала и  

закључила да реализација предметне концентрације, неће довести до негативних 

вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту, имајући у виду да 

подносилац пријаве стиче контролу над апотекама, које су присутне само на тржишту 

трговине на мало фармацеутских производа и медицинских средстава.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, 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 покренути управни спор тужбом која се подноси 

Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије  

 

 


