
 

 
Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, 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 6/0-02-279/2018-1, коју су 16. марта 2018. 

године поднела привредна друштва „Mino Investments Limited“, са седиштем на адреси 

Tudor House, 2. спрат, Le Bordage, St. Peter Port, Гернзи GY1 1BT, „MediCap Health 

Group“ S.à r.l., са седиштем на адреси 20 rue de la Poste, 2346 Луксембург, Луксембург, 

и „Klinika Miloš“ B.V., са седиштем на адреси Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW 

Амстердам, Холандија, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске 

канцеларије „Карановић и Николић“, Ресавска 23, Београд, дана 3. маја 2018. године, 

доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје успостављањем заједничке контроле од стране привредних друштава 

„Mino Investments Limited“, са седиштем на адреси Tudor House, 2. спрат, Le Bordage, 

St. Peter Port, Гернзи GY1 1BT, матични број 64617, „MediCap Health Group“ S.à r.l., са 

седиштем на адреси 20 rue de la Poste, 2346 Луксембург, Луксембург, матични број 

B221229, и „Klinika Miloš“ B.V., са седиштем на адреси Naritaweg 165, Telestone 8, 

1043BW Амстердам, Холандија, матични број 60256109, над привредним друштвом 

које треба да буде основано и које ће вршити контролу над привредним друштвима 

„MediGroup SEE“ д.о.о., са седиштем на адреси Париске комуне 26, Београд, матични 

број 20952881, и „Personal Vision“ д.о.о., са седиштем на адреси Андре Николића 1-3, 

Београд, матични број 21006599, преузимањем 55% удела у новооснованом друштву од 

стране привредног друштва „Mino Investments Limited“, а од привредних друштава 

„MediCap Health Group“ и „Klinika Miloš“, до тада јединих чланова који ће, као 

повезана лица, заједнички задржати 45% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, друштва „Mino Investments 

Limited“, „MediCap Health Group“ S.à r.l., и „Klinika Miloš“ B.V., дана 11. априла 2018. 

године уплатили 2.955.510,00 (двамилионадеветстопедесетпетхиљадапетстодесет) 

динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу 

таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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Обр а з л ожењ е  
 

Привредна друштва „Mino Investments Limited“, са седиштем на адреси Tudor 

House, 2. спрат, Le Bordage, St. Peter Port, Гернзи GY1 1BT, матични број 64617, 

„MediCap Health Group“ S.à r.l., са седиштем на адреси 20 rue de la Poste, 2346 

Луксембург, Луксембург, матични број B221229, и „Klinika Miloš“ B.V., са седиштем 

на адреси Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Амстердам, Холандија, матични број 

60256109 (даље у тексту: подносиоци пријаве), поднела су Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 16. марта 2018. године, преко пуномоћника 

адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Карановић и Николић“, 

Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-279/2018-1. Допуна пријаве 

концентрације је поднета 5. априла 2018. године. 

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 („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину 

захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

Први подносилац пријаве, привредно друштво „Mino Investments Limited“ послује 

у оквиру групе друштава „Mid Europa Partners“, под крајњом контролом привредног 

друштва „Mid Europa IV Management Limited“, генреалног партнера фондова „Mid 

Europa Fund IV LP“ и „Mid Europa Fund IV A LP“, са регистрованим канцеларијама на 

адреси Tudor House, 2. спрат, Le Bordage, St. Peter Port, Gernzi GY1 1BT (даље у тексту: 

„Fond IV”). Група „Mid Europa Partners“ послује на тржиштима у централној и 

југоисточној Европи, из пословница у Лондону, Будимпешти, Варшави и Истанбули. 

До сада је, према наводима подносилаца пријаве, заузела пан-регионални приступ, тако 

што преузима водеће компаније, углавном усредсређујући се на раст на домаћим 

тржиштима, и од 1999. године, закључила је 36 инвестиција у 18 земаља. 

У Републици Србији, група „Mid Europa Partners“ послује преко групе друштава 

„MOJI BRENDOVI“, која је под контролом привредног друштва „MOJI BRENDOVI“ 

DOO, са седиштем на адреси Андре Николића 1-3, Београд, матични број 17515004. 

Власник друштва „MOJI BRENDOVI“ је друштво „DANUBE FOODS“ B.V., Холандија, 

матични број 34180508, контролно друштво групе „DANUBE FOODS“. У оквиру групе 

„MOJI BRENDOVI“ послују привредна друштва која производе брендиране производе 

широке потрошње: AD IMLEK – производња млечних производа, KONCERN BAMBI 

A.D. POŽAREVAC – производња кондиторских производа, као и KNJAZ MILOŠ AD 

ARANĐELOVAC и KNJAZ MILOŠ-NATURA DOO BEOGRAD – производња 

освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде. 
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На тржишту пружања услуга здравствене заштите, група „Mid Europa Partners“ 

послује у Пољској, Турској и Румунији. У Пољској, од 2011. године има зависно 

друштво „Diagnostyka“, које је власник највећег ланца медицинских лабораторија у 

Пољској које пружају услуге свеобухватне лабораторијске дијагностике болницама, 

привредним друштвима и физичким лицима. У Турској, група „Mid Europa Partners“ 

послује од 2011. године, када је преузела контролу над општом болницом и 

медицинском клиником у Измиру („Kent Hospital“). Ова болница, односно медицински 

комплекс пружа све услуге здравствене заштите, посебно у области третмана и неге 

болесника који болују од тешких акутних болести, укључујући трансплантацију 

органа, кардио-васкуларну хирургију и кардиологију. У Румунији, група „Mid Europa 

Partners“ је од 2015. године власник друштва „Regina Maria“, приватног оператора 

услуга здравствене заштите на територији целе Румуније, који послује преко 22 

поликлинике, 4 болнице, 11 лабораторија и 6 дијагностичких центара. 

У Републици Србији, група „Mid Europa“ не послује на тржишту пружања услуга 

здравствене заштите. 

Остали подносиоци пријаве, друштва „MediCap Health Group“ и „Klinika Miloš“ 

послују у оквиру групе друштава која се налазе под контролом друштва „Blue Sea 

Capital Partners“ S.à r.l., приватног друштва ограничене одговорности из Луксембурга, 

које управља инвестиционим фондом „Blue Sea Capital Fund“ SCSp из Луксембурга и 

заступа овај фонд. Фонд „Blue Sea Capital Fund“ има канцеларије у Београду и Загребу 

и бави се улагањем у мала и средња предузећа у региону. У Републици Србији, овај 

фонд је улагао у тржиште здравствених услуга, конкретно у групу приватних 

здравствених установа „MediGroup“, а има у мањински и неконтролни удео у друштву 

„MOJI BRENDOVI“.  

Спровођењем пријављене концентрације, успоставља се заједничка контрола над 

друштвима „MediGroup SEE“ д.о.о., са седиштем на адреси Париске комуне 26, 

Београд, матични број 20952881, и „Personal Vision“ д.о.о., са седиштем на адреси 

Андре Николића 1-3, Београд, матични број 21006599 (даље у тексту: циљна друштва). 

Власник друштва „MediGroup SEE“ је друштво „MediCap Health Group“,а власник 

друштва „Personal Vision“ д.о.о. је друштво „Klinika Miloš“. Циљна друштва послују у 

оквиру групе „MediGroup“ која пружа услуге здравствене заштите на 13 локација у 

Србији, и то здравствене услуге на примарном и секундарном нивоу, лабораторијске 

анализе и специјалистичке процедуре у области офталмологије, IVF и дерматологије. 

Циљна друштва послују преко следећих зависних друштава у Републици Србији: 

1. „DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR RISTIĆ“, са седиштем на адреси Париске 

комуне 26, Београд, регистарски број 17645676. Ово друштво и његових пет 

регистрованих огранака у Београду пружају услуге примарне здравствене 

заштите и функционишу као домови здравља; 

2.  „SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU JEVREMOVA SA 

PORODILIŠTEM“, са седиштем на адреси Господар Јованова 51, Београд, 

регистарски број 17706586 – пружа IVF услуге приватним пацијентима и 

здравственом фонду Републике Србије и организована је као специјална 

болница; 

3. „DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP JEDRO BEOGRAD“, са седиштем на адреси 

Јурија Гагарина 14, Београд, регистарски број 17797042 – пружа услуге 

примарне здравствене заштите и организован је као дом здравља; 
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4. „OPŠTA BOLNICA MEDIGROUP“, са седиштем на адреси Милутина 

Миланковића 3, Београд, регистарски број 17851551 – организована као општа 

болница и пружа услуге примарне и секундарне здравствене заштите; 

5. „ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA 

DERMATOVENEROLOGIJU IOANNA MEDIGROUP“, са седиштем на адреси 

Ђорђа Вајферта 5, Београд, регистарски број 17897977 – пружа дерматолошке 

услуге и организована је као специјална болница; 

6. „DR RISTIĆ ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA“, са седиштем на 

адреси Народних хероја 23, Београд, регистарски број 17807781 – ланац 

малопродајних апотека на локацијама групе „MediGroup“; 

7. „DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR. CVJETKOVIĆ“, са седиштем на адреси 

Балзакова 44, Нови Сад, регистарски број 08926859 – организован као дом 

здравља и пружа услуге примарне здравствене заштите; 

8. „MILOŠ KLINIKA SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU“, са 

седиштем на адреси Радослава Грујића 25, Београд, регистарски број 17081802 

– организована као специјална болница и пружа услуге примарне и секундарне 

здравствене заштите у области офталмологије приватним пацијентима и 

регионалним здравственим фондовима (РФЗО, Брчко, ФЦГ). 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију је уговор о продаји удела привредног друштва 

које треба да буде основано (у складу са законима Луксембурга), за потребе ове 

трансакције, односно успостављања заједничке контроле над друштвима „MediGroup 

SEE“ и „Personal Vision“, закључен 2. марта 2018. године, између друштава „MediCap 

Health Group“ и „Klinika Miloš“, с једне стране, и друштва „Mino Investments Limited“, с 

друге стране. Овим уговором је предвиђено да друштво „Mino Investments Limited“ 

стекне 55% удела у новооснованом друштву и на тај начин стекне заједничку контролу 

над тим друштвом, заједно са друштвима „MediCap Health Group“ и „Klinika Miloš“, 

која ће задржати 45% удела у новом друштву. Тиме се посредно успоставља заједничка 

контрола над друштвима у оквиру групе „MediGroup“, од стране друштва „Mino 

Investments Limited“ и фонда „Blue Sea Capital“. 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у 

концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 

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. Закона. 

4. Релевантно тржиште 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 
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погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, релевантно тржиште производа је 

одређено као тржиште пружања услуга здравствене заштите.  

Комисија је тиме делимично прихватила предлог подносилаца пријаве да се 

тржиште производа одреди као тржиште пружања медицинских услуга које обухватају 

читaв низ услугa, кao штo су услугe хoспитaлизaциje, услугe мeдицинскe лaбoрaтoриje, 

диjaгнoстикa, спeциjaлистички мeдицински тeстoви, интeнзивнa нeгa, ургeнтнe услугe 

итд. Пружање медицинских услуга у Републици Србији је регулисано Законом о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 

93/14, 96/15, 106/15), који предвиђа да услуге здравствене заштите пружају здравствене 

установе и приватна пракса.  

Комисија, при томе, није правила разлику између тржишта на којем услуге 

здравствене заштите пружају здравствене установе у државној својини (када се 

трошкови покривају обавезним здравственим осигурањем), и тржишта на којем те 

услуге пружају здравствене установе у приватној својини и приватна пракса (када 

трошкове плаћају сами пацијенти или су покривени приватним здравственим 

осигурањем). Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати ни 

друга посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у 

виду да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што 

је такође у складу са предлогом подносилаца пријаве. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили 

подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у 

Републици Србији, имајући у виду да друштво „Mino Investments Limited“ не пружа 

услуге здравствене заштите у Републици Србији и да остала два подносиоца пријаве 

ове услуге пружају само преко циљних друштава. 

Циљна друштва, као што је наведено, послују у Републици Србији у оквиру групе 

„MediGroup“ која пружа услуге здравствене заштите на примарном и секундарном 

нивоу, и то у oблaсти хирургиje, интeрнe мeдицинe, гинeкoлoгиje и aкушeрствa сa 

пoрoдилиштeм,  пeдиjaтриje,  oртoпeдиje, oфтaлмoлoгиjе, урoлoгиje, IVF и 

дерматологије, лaбoрaтoриjскe и рaдиoлoшкe диjaгнoстикe. Удео циљних друштава на 

релевантном тржишту износи око /0-5/%, а удео здравствених установа у државној 

својини износи око /80-90/%. Као остали конкуренти (приватне здравствене установе) 

наводе се BelMedic, Euromedik, Prolom banja, BioMedica и Konzilijum, са уделима у 

распону од /0-5/% до /0-5/%. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

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, 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 
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Упутство о правном средству: 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана 

Законом о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 

34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 

93/2012, 93/2014 и 106/2015). 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

 Др Милоје Обрадовић 

 

 


