
     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
број: 1/0-06-119/2018-2 од 8. јануара 2018. 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“, бр. 49/11),  одлучујући  по  Пријави
концентрације број:  6/0-02-527/2018-1,  друштва  AsterFarm d.o.o.  Beograd-Novi Beograd  са
регистрованим седиштем на  адреси  Ђорђа  Станојевића  бр.  14/5,  Београд-Нови Београд,
Република  Србија,  поднетој  12.  јула  2018.  године  преко пуномоћника, адвоката  Милице
Бошков и осталих адвоката  из  NKO Partners oad  из  Београда,  Његошева бр. 11,  дана  28.
августа 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника  на тржишту
која настаје стицањем непосредне појединачне контроле друштва AsterFarm d.o.o. Beograd-
Novi Beograd са регистрованим седиштем на адреси  Ђорђа Станојевића бр. 14/5, Београд-
Нови Београд,  Република  Србија, регистрованог  код Агенције за привредне регистре под
матичним бројем: 21217328, над Здравственом установом апотеком „Leko-Vita“ Mladenovac
са регистрованим седиштем  на  адреси Краља  Петра  I  бр.  230,  Младеновац,  Република
Србија,  регистрованој  у  Привредном  суду  у  Београду,  број  регистарског  улошка
регистарског суда: 5-945-00, матични број: 17670743, путем стицања 100% удела у истој.

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 2.951.275,00
(двамилионадеветстотинапедесетједнахиљададвестотинеседамдесетпет) динара  дана  13.  августа
2018. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење 

Привредно  друштво  AsterFarm  d.o.o.  Beograd-Novi  Beograd  са регистрованим
седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14/5, Београд-Нови Београд, Република Србија,
регистровано код Агенције за привредне регистре  под матичним бројем: 21217328 (у даљем
тексту: AsterFarm или подносилац Пријаве) је поднело Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број:  6/0-02-527/2018-1 дана 12. јула 2018.
године (у даљем тексту:  Пријава), која настаје стицањем непосредне  контроле подносиоца
Пријаве над  Здравственом установом апотеком „Leko-Vita“  Mladenovac  са регистрованим
седиштем на адреси Краља Петра I бр. 230, Младеновац, Република Србија, регистрованој у
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Привредном  суду  у  Београду,  број  регистарског  улошка  регистарског  суда:  5-945-00,
матични број:  17670743 (у даљем тексту: Leko-Vita или Циљно друштво)  путем стицања
100% удела у истој. Пријава је  поднета  преко пуномоћника, адвоката  Милице Бошков и
осталих адвоката из NKO Partners oad из Београда, Његошева бр. 11.

С  обзиром  да  поднета  документација  Комисији  није  била  у  свему  усклађена  са
Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“,
број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама заведеним у
Комисији под бројем: 6/0-02-527/2018-4 од 2. августа 2018. године, бројем: 6/0-02-527/2018-
6 од 15. августа 2018. године, и бројем: 6/0-02-527/2018-7 од 20. августа 2018. године.

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета
Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за
поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у
ставу II диспозитива.

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио
и Захтев за заштиту података поднеском  број: 6/0-02-527/2018-2 од 12. јула 2018. године,
допуњен  поднесцима  број: 6/0-02-527/2018-5  од  2.  августа  2018.  године  и  број: 6/0-02-
527/2018-8  од  21.  августа  2018.  године, а  тиче  се  заштите података  који  представљају
садржину Пријаве, њених допуна и докумената која су предата као прилози уз Пријаву у
папирној  и  електронској  верзији.  Решавајући по наведеном захтеву, донет је  28. августа
2018. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-527/2018-9.

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи:

Учесници у концентрацији

Подносилац Пријаве је друштво са ограниченом одговорношћу основано 10. августа
2016. године са претежном делатношћу: консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем – шифра 7022. Једини члан подносиоца Пријаве је друштво Pharmax
Holdings Limited, са регистрованим седиштем на адреси Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212,
2nd floor C&I Center Building,  3082 Limassol,  Кипар, матични број:  HE  295375 (у даљем
тексту:  Pharmax),  чије  су  основне  пословне  активности  [..].  Крајњи  власник  наведених
друштава  је  инвестиционо  друштво  Penta  Investments  Limited,  са  регистрованом
канцеларијом на адреси 3rd floor Osprey House, 5-7 Old Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RG,
Каналска острва, регистровано у регистру привредних друштава Комисије за финансијске
услуге у Џерзију под матичним бројем: 109645 (у даљем тексту: Penta). Penta је под крајњом
контролом пет партнера, физичких лица и бави се дугорочним инвестицијама у следећим
секторима:  здравственом,  финансијских  услуга,  малопродаје  (који  обухвата  и  ланац
апотека), производње, медијских услуга и непокретности.

Сва друштва повезана са Penta-ом чине Penta групу друштава (у даљем тексту: Penta
Група), која представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.

Подносилац Пријаве је, […], део једног од највећих ланаца апотека у централној и
источној Европи, Dr. Max групе (у даљем тексту: Dr. Max Група). Наведене апотеке обављају
делатност под брендом Dr. Max ([…]). Dr. Max Група је присутна 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, Dr. Max Група је присутна и на тржишту производње фармацеутских приватних
робних марки у централној и источној Европи, преко чешког друштва Dr. Max Pharma, док
је  на  тржишту  дистрибуције  фармацеутских  производа  присутна  преко,  такође,  чешког
друштва ViaPharma.
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Према  наводима  у  Пријави,  стварна  делатност  њеног  подносиоца  се  односи  на
управљање здравственим установама, апотекама које је исти стекао на тржишту Републике
Србије.  Такође,  AsterFarm  послује  и  као  центар  за  пружање  услуга  Dr.  Max  Групи  на
домаћем тржишту, […],  здравствених  установа апотека  (у  даљем тексту:  ЗУА).  Додатно,
AsterFarm  не  послује  директно  на  тржишту  малопродаје  фармацеутских  производа  и
медицинских средстава, већ преко следећих ЗУА у којима је стекао 100% удела: 

1. ЗУА Farmanea Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Милоша Поцерца бр. 25,
Београд,  Република Србија,  која  је  регистрована у Привредном суду у Београду, број
регистарског улошка регистарског суда: 5-666-00, матични број: 17151088;

2. ЗУА Farmakop Niš,  са  регистрованим седиштем на  адреси Булевар Немањића бр.  92,
Ниш,  Република  Србија,  која  је   регистрована  у  Привредном  суду  у  Нишу,  број
регистарског улошка регистарског суда: 5-33, матични број: 17657194;

3. ЗУА Viva  Novi Sad, са регистрованим седиштем на адреси Кисачка бр. 27, Нови Сад,
Република  Србија,  која  је  регистрована  у  Привредном  суду  у  Новом  Саду,  број
регистарског улошка регистарског суда: 5-357, матични број: 08870349;

4. ЗУА Živković Negotin, са регистрованим седиштем на адреси Бадњевска бр. 4, Неготин,
Република Србија, која је регистрована у Привредном суду у Зајечару, број регистарског
улошка регистарског суда: 5-129-09, матични број: 17632051;

5. ЗУА Dren  Paraćin,  са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Вожда  Карађорђа  бр.  20,
Параћин, Република Србија, која је регистрована у Привредном суду у Крагујевцу, број
регистарског улошка регистарског суда: 5-303-00, матични број: 17822934;

6. ЗУА MA-Ni  Pharm  Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Видиковачки венац
92ф, Београд, Република Србија,  која  је регистрована у Привредном суду у Београду,
број регистарског улошка регистарског суда: 5-847-00, матични број: 17604953;

7. ЗУА Viva Obrenovac, са регистрованим седиштем на адреси Војводе Мишића бр. 237,
Обреновац, Република Србија, која је регистрована у Привредном суду у Београду, број
регистарског улошка регистарског суда: 5-648-00, матични број: 17355643.

Такође је, на домаћем тржишту, присутно и повезано друштво подносиоца Пријаве, A
& D Pharma d.o.o. Beograd  са регистрованим седиштем на адреси  Лимска бр. 6,  Београд-
Вождовац,  Република  Србија, претежна  делатност:  трговина  на  велико  фармацеутским
производима – шифра 4646 (у даљем тексту: A & D Pharma Србија). Холандско друштво A
&  D Pharma  Holdings  NV,  регистарски  број:  27288782,  је  власник  100%  удела у  овом
друштву. Будући да је A & D Pharma Србија основана 24. маја 2017. године, ово друштво тек
започиње обављање велепродаје  фармацеутских производа,  углавном  кроз  представљање
нових  производа  на  домаћем  тржишту. Наведене  активности  ће  A &  D Pharma  Србија
обављати […].

Предраг  Вукомановић,  држављанин  Републике  Србије,  је  власник  100%  удела  и
директор Циљног друштва. О наведеном физичком лицу Комисији су достављени и остали
релевантни подаци. Leko-Vita је приватна здравствена установа која се бави малопродајом
фармацеутских производа, лекова, медицинских средстава, додатака исхрани и робе широке
потрошње  на  […].  Leko-Vita  нема  у  свом  власништву  жигове,  нити  друга  права
интелектуалне својине, а ни робне марке нити производе које користи у пословању. Циљно
друштво поседује  магистралну  лабораторију  у  којој  се  израђују  магистрални  препарати
према лекарској прескрипцији.

Опис трансакције и акт о концентрацији

Комисији је  достављен Уговор о купопродаји удела који је  закључен […], између
Предрага Вукомановића из Београда у својству продавца, и AsterFarm-а у својству купца и
односи се на стицање 100% оснивачких права и удела у ЗУА Leko-Vita (у даљем тексту:
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Уговор).  Према подносиоцу Пријаве,  Уговор представља оквирни уговор који  дефинише
међусобна права и обавезе уговорних страна и […]. […], Комисији је достављен и нацрт
Уговора о преносу удела, […] (у даљем тексту: Уговор о преносу удела).

Из разлога што су у Уговору и Уговору о преносу удела, у свим њиховим деловима,
исказане воље њихових уговорних страна да их закључе и реализују, чиме ће се омогућити
спровођење предметне концентрације, Комисија их је прихватила као правни основ исте/као
акте о концентрацији.

Разлози подносиоца Пријаве за куповину 100 % оснивачких права-удела Leko-Vita-е
су садржани у његовој намери да повећа своје присуство на домаћем тржишту малопродаје
фармацеутских производа и медицинских средстава, као и квалитет бриге о пацијентима,
односно постојећи квалитет услуге. Са друге стране, продавац удела Предраг Вукомановић
је проценио да је бављење управљањем Циљним друштвом са […] постало врло захтевно и
у супротности са његовом тежњом да се у већој мери посвети научном раду и развоју своје
академске каријере  као  професора  струковних  студија  у  Високој  здравствено-санитарној
школи струковних студија „Висан“ из Београда.

Учесници  у  концентрацији  намеравају  да  спроведу  концентрацију  у  наредном
периоду  у  2018.  години,  након  испуњења  свих  претходних  услова  предвиђених  у
предметним уговорима.

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације

Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се тиче стицања
непосредне појединачне  контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на
тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.

Из  података  достављених  Комисији  о  укупним  годишњим  приходима  учесника  у
концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих
оствареном на тржишту Републике Србије у  2017.  години, проистиче да исти надмашују
износе остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова 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) и став 3. Закона.

Релевантно тржиште

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима
за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 89/2009), као тржиште
које  обухвата  релевантно  тржиште  производа  на  релевантном  географском  тржишту.
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.

Образлажући предлог  релевантног  тржишта  подносилац Пријаве  је  дао  и  следеће
уводне  напомене,  полазећи  од  пословних  активности  учесника  у  концентрацији,
првенствено имајући у виду оне Циљног друштва.

Као што је претходно наведено, подносилац Пријаве не врши директно малопродају
фармацеутских  производа  и  медицинских  средстава,  али  зато  све  ЗУА-е  над  којима
подносилац Пријаве остварује контролу као своју основну пословну активност обављају
малопродају  фармацеутских  производа  и  медицинских  средстава,  што  такође  важи  и  за
Циљно  друштво,  које  се  бави  малопродајом  фармацеутских  производа  и  медицинских
средстава на […].

[...]. 
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У  Пријави  је  дефинисано  да  предметни  фармацеутски  производи  и  медицинска
средства обухватају лекове, медицинска средства, дијететске производе и додатке исхрани
(дијететске суплементе), козметичка средства за личну хигијену, негу и заштиту лица и тела,
као и друге препарате који су намењени за хуману употребу, као и употребу у ветерини, за
које  се  показало  да  имају  својство  да  лече  или  спречавају  болести  код  људи,  односно
животиња.  Наведени производи одређене  јачине,  фармацеутског  облика и  паковања који
садрже  супстанцу/комбинацију  супстанци  која  се  може  користити  или  примењивати  на
људима,  односно  животињама,  било  са  намером да  се  поново  успостави,  побољша  или
измени  физиолошка  функција  путем  фармаколошког,  имунолошког  или  метаболичког
дејства, или да се постави медицинска дијагноза, представљају лекове (без обзира на то да
ли је режим њиховог издавања уз лекарски рецепт или без истог – тзв. over the counter/ОТС
лекови).  Даље,  медицинска  средства  представљају  инструменте,  апарате,  уређаје  и
производе који се примењују на људима ради утврђивања дијагнозе, превенције, праћења,
лечења  или  ублажавања  болести,  повреда  или  инвалидитета,  испитивања,  замене  или
модификације анатомских или физиолошких функција, контроле зачећа, и помоћна средства
која  по  дефеницији  нису  медицинско  средство,  а  која  означавају  производе  који  у
комбинацији с медицинским средством омогућавају функционисање у складу са њиховом
наменом коју одређује произвођач. Осим тога, поменути производи укључују и намирнице
које  се,  због  посебног  састава  или  посебног  начина  производње,  јасно  разликују  од
намирница уобичајеног састава, и које су погодне за посебно наведену нутритивну намену
за  коју  се  стављају  у  промет  и  које  допуњују  нормалну  исхрану  и  представљају
концентроване  изворе  витамина,  минерала  или  других  супстанци  са  хранљивим  или
физиолошким  ефектом,  појединачно  или  у  комбинацији,  а  у  промету  су  у  дозираним
облицима  дизајниране  да  се  узимају  у  одмереним  појединачним  количинама  -  капсуле,
таблете,  кесице  прашка,  ампуле  течности,  бочице  за  дозирање  у  капима  и  др.  назване
дијететски  производи и додаци исхрани као  и  козметичка средства  за  одржавање личне
хигијене, негу и заштиту лица и тела (тзв. парафармацеутици). 

Подносилац Пријаве  је,  узимајући у  обзир  да  су  у  важећим прописима:  Закону о
лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 107/12, 113/17 –
др.  закон  и  105/17  –  др.  закон)  Закону  о  безбедности  хране  („Службени  гласник  РС“,
бр.41/09),  као  и  пратећим  подзаконским  актима,  предвиђени  веома  слични  услови  за
обављање делатности промета на мало лековима и медицинским средствима и делатности
промета на мало дијететским производима и додацима исхрани, као и да се и промет на
мало козметичким средствима за одржавање личне хигијене, негу и заштиту лица и тела
обавља под сличним условима, као и претходну праксу установљену у одлукама Комисије,
предложио  као  релевантно  тржиште  производа  тржиште  малопродаје  фармацеутских
производа и медицинских средстава.

Такође,  подносилац  Пријаве  је  предложио  да  се  релевантно  географско тржиште
дефинише на локалном нивоу, односно као територија (подручја) градова или општина у
којима  се  налазе  продајна  места/апотеке  Leko-Vita-е,  односно  као  територија  градских
општина града Београда и општине Аранђеловац.

Комисија  је  прихватила  овако  дефинисано релевантно тржиште производа  и
релевантно географско тржишта као одговарајућа. 

Оцена ефеката концентрације

Комисија  је,  полазећи  од дефинисаног  релевантног  тржишта,  анализирала његову
структуру и утврдила ниво конкуренције на истом. Ниво конкуренције је одређен на основу
тржишног  учешћа учесника у  концентрацији  и  њихових конкурената,  а  на  основу броја
апотека на територији градских општина Града Београд (у даљем тексту: Град Београд) и
општине Аранђеловац у 2017. години.
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У  вези  са  проценом  укупне  величине  релевантног  тржишта  у  смислу  остварене
вредности продаје,  подносилац Пријаве није  дошао до званичних података о  приходима
учесника на тржишту на територији Града Београда и општине Аранђеловац. Имајући у
виду наведено, као и релативно ниско тржишно учешће учесника у концентрацији према
критеријуму броја апотека на територији града Београда и општине Аранђеловац, Комисија
је констатовала да није неопходно одредити тржишно учешће учесника на тржишту према
оствареној вредности продаје на локалном нивоу. Уместо наведеног, Подносилац пријаве је
доставио процену тржишних учешћа учесника у концентрацији и њихових конкурената на
територији  Републике  Србије  према  оствареној  вредности  малопродаје  фармацеутских
производа  и  медицинских  средстава  у  2017.  години.  За  ову  процену  су  коришћени
незванични подаци садржани у Билтену Коморе здравствених установа Републике Србије у
2017.  години,  подаци из  званичних јавно доступних финансијских извештаја  (приход од
продаје  робе,  АОР  1002)  за  2017.  годину,  подаци  Републичког  фонда  за  здравствено
осигурање о извршеним уплатама приватним апотекама на годишњем нивоу, подаци IQVIA
(IMS) Представништва IQVIA AG Beograd који се бави истраживањем тржишта. 

У  складу  са  наведеним  подацима,  укупна  величина  тржишта  малопродаје
фармацеутских производа и медицинских средстава у Републици Србији према оствареној
вредности продаје у 2017. години износи [---] динара, односно [...] евра. 

Leko-Vita  је  остварила  вредност  продаје  у  истој  години  од  390.568.000  динара,
односно 3.296.692 евра и тржишни удео од /0-5/%, док су све ЗУА-е у саставу AsterFarm-а
заједно  оствариле  вредност  продаје  од  4.182.692.000  динара,  односно  35.305.112  евра  и
заједнички тржишни удео од 0-5/%. Према процени у Пријави, најзначајнији конкуренти
учесника у концентрацији су: ЗУА Lilly Drogerie Београд са тржишним уделом од /10-20/%,
ЗУА Београд са тржишним уделом од /5-10/%, ЗУА Benu Београд са тржишним уделом од /5-
10/%, ЗУА Јанковић Нови Сад са тржишним уделом од /0-5/%, ЗУА Goodwill Суботица са
тржишним уделом од /0-5/%, ЗУА Filly Farm Велика Плана са тржишним уделом од /0-5/%.

Такође,  подносилац  Пријаве  је  доставио  и  податке  о  броју  апотека  учесника  на
релевантном тржишту и процени њихових тржишних удела у односу на укупан број апотека
на територији Града Београда и општине Аранђеловац.

Податке  о  броју  апотека  које  послују  на  територији  Града  Београда  и  општине
Аранђеловац  подносилац  Пријаве  је  утврдио  на  основу  списка  Републичког  фонда  за
здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗС) у ком су садржани подаци о свим приватним
апотекама  и  њиховим  огранцима  са  којима  је  РФЗС  закључио  уговоре  о  снабдевању
осигураних лица лековима на терет средстава обавезног здравственог осигурања, као и на
основу података садржаних на интернет страницама ових апотека. Подносилац Пријаве није
искључио могућност да постоје и приватне апотеке које немају закључене уговоре са РФЗС,
из ког разлога нису заступљене у списку РФЗС-а, уз претпоставку да се пре свега ради о
мањим  учесницима  на  тржишту  који  немају  значајније  тржишне  уделе  на  релевантном
тржишту. Што се  тиче  броја  апотека  у  јавној  својини које  послују  на  територији  Града
Београда  и  општине  Аранђеловац,  исти  је  утврђен  на  основу  података  објављеним  на
интернет страницама ових апотека, незваничних података доступних на интернету, података
датих од стране представника РФЗС-а или самих апотека.

У складу са наведеним, на територији Града Београда, у 2017. години је пословало
укупно [...] апотека. Малопродајна мрежа подносиоца Пријаве се састојала од [...] апотека,
односно тржишни удео је износио /5-10/%, док је Leko-Vita на територији Града Београда
била заступљена са [...] апотека/огранака (Младеновац- [...] огранака, Сопот- [...] огранка,
Гроцка-[...] огранак, Барајево-[...] огранак) и са тржишним уделом од /0-5/%. Према процени
у Пријави, најзначајнији конкуренти учесника у концентрацији у 2017. години су имали: [...]
апотеке - ЗУА Београд са тржишним уделом од /10-20/%, [...] апотека - ЗУА Lilly Drogerie
Београд са тржишним уделом од /5-10/%, [...]  апотека -  ЗУА Benu Београд са тржишним
уделом од /5-10/%, [...] апотека - ЗУА Oaza zdravlja Београд са тржишним уделом од /0-5/%,
[...] апотека - ЗУА Julija Pharm Шимановци са тржишним уделом од /0-5/%, [...] апотека - ЗУА
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Goodwill  Суботица  са  тржишним уделом од /0-5/%,  [...]  апотека  ЗУА Filly  Farm Велика
Плана са тржишним уделом од /0-5/%. 

Према подацима AsterFarm-а, ниједна апотека под његовом контролом нема активно
продајно место/огранак апотеке на територији градске општине Младеновац, из ког разлога
Комисија исту територију није разматрала као посебно релевантно географско тржиште.

Што се тиче територије општине Аранђеловац, у 2017. години је на истој пословало
укупно [...]  апотека.  ЗУА-е у саставу подносиоца Пријаве [...],  док је  Leko-Vita  на  истој
територији  била  заступљена  са  [...]  апотеке и  са  тржишним уделом од /10-20/%.  Према
процени у Пријави, најзначајнији конкуренти Циљног друштва у 2017. години су имали: [...]
апотека - ЗУА Шумадија Аранђеловац са тржишним уделом од /20-30/%, [...] апотеке - ЗУА
Vegafarma  Ваљево са тржишним уделом од /10-20/%, [...]  апотека - ЗУА Benu Београд са
тржишним уделом од /5-10/%, [...]  апотеке - ЗУА Filly Farm Велика Плана са тржишним
уделом од /10-20/%, [...] апотеке – Ivana Đilas PR Hygia Pharm Београд са тржишним уделом
од /10-20/%.

Следствено наведеном, подносилац Пријаве ће, након спровођења концентрације, на
територији  Града  Београда  имати  [...]  апотека  и  тржишни  удео  од  /5-10/%,  док  ће  на
територији општине Аранђеловац имати [...] апотеке и тржишни удеом од /10-20/%.

На  основу претходно  приказаних  података,  Комисија  је  констатовала  да,  иако ће
спровођењем  предметне  концентрације  доћи  до  хоризонталног  преклапања  пословних
активности учесника у концентрацији на територији Града Београда,  структура тржишта
малопродаје  фармацеутских  производа  и  медицинских  средстава  се  неће  битније
променити. На територији општине Аранђеловац, неће доћи до хоризонталног преклапања
пословних  активности  учесника  у  концентрацији,  а  подносилац  Пријаве  ће  само  стећи
постојећи  тржишни  удео  Циљног  друштва,  тако  да  ће  тржишна  структура  остати
непромењена. 

Претходно је  наведено да  повезано друштво подносиоца Пријаве,  A & D Pharma
Србија,  није  обављало  предметне  пословне  активности  на  релевантном  тржишту  и  тек
започиње обављање велепродаје фармацеутских производа на домаћем тржишту. Комисија
је  констатовала  да  спровођење  предметне  концентрације,  неће  довести  до  негативних
вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту, имајући у виду да подносилац
Пријаве  стиче  контролу  над  Циљним  друштвом  које  је  присутно  само  на  тржишту
малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава. 

Комисија  је  ценила  и  наводе  AsterFarm-а  да  релевантно  тржиште  није  затворено
тржиште,  јер  сваки  потенцијални  учесник  на  истом  који  испуни  одређене  унапред
прописане услове може, у складу са Законом о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон, 93/14, 96/15,
106/15 и 113/17 – др.  закон) од Министарства здравља Републике Србије као надлежног,
прибавити  решење  којим  се  утврђује  испуњеност  услова  за  почетак  рада  и  обављање
фармацеутске  здравствене  делатности,  односно  предметне  малопродаје  фармацеутских
производа и медицинских средстава и на основу овог решења се уписати у регистар код
надлежног суда.

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном
случају  ради  о  дозвољеној  концентрацији,  што  опредељује  одлуку  у  првом  ставу
диспозитива решења.

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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:
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            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).

        П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

  Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије 
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	I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне контроле друштва AsterFarm d.o.o. Beograd-Novi Beograd са регистрованим седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14/5, Београд-Нови Београд, Република Србија, регистрованог код Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 21217328, над Здравственом установом апотеком „Leko-Vita“ Mladenovac са регистрованим седиштем на адреси Краља Петра I бр. 230, Младеновац, Република Србија, регистрованој у Привредном суду у Београду, број регистарског улошка регистарског суда: 5-945-00, матични број: 17670743, путем стицања 100% удела у истој.

