Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 4/0-02-673/2018-1
Датум: 19.09.2018. године

На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
бр. 51/2009 и 95/2013) председник Комисије за заштиту конкуренције доноси
ЗАКЉУЧАК

I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности против учесника на тржишту:
 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОСРЕДОВАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ FARMIX
ДОО БЕОГРАД, матични број 07784848, са седиштем у Београду-Врачар,
Ул. Коче Капетана бр. 36, чији су законски заступници Ирена Крстовски и
Михајло Стефановић, обоје самостално,
 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОХЕМ-3
ДОО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА), матични број 17177516, са седиштем у
Београду-Раковица, Ул. Трстењакова бр. 9, чији је законски заступник
Данка Витић,
 PHARMASWISS
ДОО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА
ПРОИЗВОДЊУ,
УНУТРАШЊУ, СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД,
матични број 17338480, са седиштем у Београду-Земун, Ул. Батајнички
друм 5А, чији је законски заступник John Connolly,
 МАКЛЕР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА МАРКЕТИНГА И
ПОСЛОВА
СПОЉНОТРГОВИНСКОГ
ПРОМЕТА
БЕОГРАД
(ВРАЧАР), матични број 07721510, са седиштем у Београду-Врачар, Ул.
Београдска бр. 39, чији је законски заступник Љубомир Штрбац,
ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити
конкуренције.

II

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим
релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање
чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту
конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.
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III

Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на
интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), примила је дана
09.10.2017. године иницијативу, заведену под бр. 4/0-04-646/2017-1 у којој је наведено
да постоји картел велепродаваца лекова за лечење хемофилије, због чега нови
рекомбинантни лекови имају нижу цену него лекови који су употреби 30 година и који
се праве из хумане плазме.
Поступајући по иницијативи прибављени су релевантни подаци и документација од
Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО), и јавно
доступни подаци о централизованим јавним набавкама са интернет странице РЗФО1, а
који се односе на централизоване јавне набавке лекова за лечење хемофилије (у даљем
тексту: ЦЈН), расписиване једном годишње од 2014. године. Анализирани су и подаци
из Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту: АЛИМС) који се
односе на хумане лекове2.
Увидом у одлуку РФЗО о закључењу оквирног споразума 08/2 број: 4041-130/13-22 од
03.02.2014. године, одлуку РФЗО у јавној набавци лекова за лечење хемофилије за
партије 1, 3, 4 и 5 број јн 404-1-110/15-11, 08/2 број 404-1-100/14-23 од 07.04.2015.
године, у одлуку РФЗО у јавној набавци лекова за лечење хемофилије за партије 2 и 6
број јн 404-1-110/15-11, 08/2 број 404-1-100/14-28 од 11.05.2015. године, одлуку РФЗО
у јавној набавци лекова за лечење хемофилије бр. ЈН 404-1-110/16-47, 08/2 број 404-145/2016-18 од 20.09.2016. године, одлуку РФЗО у јавној набавци лекова за лечење
хемофилије за 2017. годину бр. ЈН 404-1-110/17-36, 08/2 број 404-1-37/17-31 од
03.11.2017. године, извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку лекова за
лечење хемофилије за 2017. годину бр. ЈН 404-1-110/17-36, 08/2 број 404-1-37/17-30 од
17.10.2017. године, решења Министарства здравља бр. 515-04-01307/2013-11 од
10.05.2013. године, бр. 515-04-00347/2009-05 од 11.05.2009. године, 515-04-02649/200905 од 19.08.2009. године, бр. 515-04-01002/2012-22 од 13.03.2012. године, бр. 515-0406037/2013-11 од 27.11.2013. године, бр. 515-04-00578/2014-11 од 10.03.2014. године,
бр. 515-0401307/2013-11 од 10.05.2013. године, бр. 515-04-7080/2015-11 од 23.02.2015.
године, бр. 515-04-07079/2014-11 од 23.02.2015. године, бр. 515-04-06684/2013-11 од
11.12.2013. године, бр. 515-04-04858/2015-11 од 27.10.2015. године, бр. 515-0404448/2015-11 од 19.08.2015. године, бр. 515-04-5998/2016-11 од 22.09.2016. године,
решења АЛИМС бр. 515-01-6457-12-001 од 14.03.2013. године, бр. 515-01-8179-11-001
од 23.03.2012. године, бр. 515-01-1053-10-001 од 16.03.2011. године, бр. 3202/2010/12
од 02.06.2010. године, бр. 515-01-7918-11-001 од 07.02.2012. године, бр. 515-01-817011-001 од 09.03.2012. године, бр. 515-01-8229-12-001 од 13.03.2013. године, бр. 515-010925-11-001 од 29.08.2011. године, бр. 515-01-0926-11-001 од 29.08.2011. године, бр.
515-01-7570-11-001 од 10.11.2011. године, бр. 515-01-8205-11-001 од 09.03.2012.
1
2

https://www.javnenabavke.rfzo.rs/
https://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/
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године, бр. 515-01-03688-13-192 од 16.10.2013. године, бр. 515-01-03688-13-190 од
16.10.2013. године, бр. 515-01-2226-12-001 од 25.01.2013. године, бр. 515-01-8205-11001 од 09.03.2012. године, бр. 515-01-7570-11-001 од 10.11.2011. године, 515-01-092611-001 од 29.08.2011. године, бр. 515-01-8204-11-001 од 09.03.2012. године, бр. 515-017569-11-001 од 10.11.2011. године, бр. 515-01-0925-11-001 од 29.08.2011. године, бр.
515-01-5889-12-001 од 08.03.2013. године, бр. 515-01-5888-12-001 од 08.03.2013.
године, бр. 515-01-5887-12-001 од 08.03.2013. године, бр. 515-01-3126-10-001 од
02.03.2011. године, бр. 515-01-7920-11-001 од 07.02.2012. године, бр. 515-01-3125-10001 од 02.03.2011. године, бр. 515-01-7919-11-011 од 07.02.2012. године, бр. 515-0103688-13-237 од 17.10.2013. године, бр. 515-01-03688-13-236 од 17.10.2013. године, бр.
515-01-03688-13-235 од 17.10.2013. године, 515-01-01917-13-001 од 28.08.2013. године,
бр. 515-01-8381-12-001 од 19.03.2013. године, бр. 515-01-4064-11-001 од 15.08.2012.
године, бр. 515-01-00962-13-001 од 29.05.2013. године, бр. 515-01-00963-13-001 од
29.05.2013. године, бр. 515-01-00964-13-001 од 29.05.2013. године, бр. 515-01-5329-11001 од 04.01.2012. године, бр. 515-01-03406-13-001 од 25.09.2013. године, бр. 515-0103407-13-001 од 25.09.2013. године, бр. 515-01-6064-11-001 од 21.01.2013. године, бр.
515-01-00785-13-001 од 28.02.2013. године, бр. 515-01-6065-11-001 од 21.01.2013.
године, бр. 515-01-00786-13-001 од 28.02.2013. године, бр. 515-01-6063-11-001 од
21.01.2013. године, бр. 515-01-00784-13-001 од 28.02.2013. године, бр. 515-01-6630-12001 од 19.03.2013. године, бр. 515-01-4055-11-001 од 15.08.2012. године, бр. 515-013408-13-001 од 25.09.2013. године, бр. 515-01-04290-15-001 од 23.08.2016. године, бр.
515-01-04557-14-001 од 03.06.2015. године, бр. 515-01-04260-14-001 од 07.05.2015.
године, бр. 515-01-04172-16-003 од 19.07.2017. године, бр. 515-01-04259-14-001 од
07.05.2015. године, бр. 515-01-04172-16-004 од 19.07.2017. године, бр. 515-01-03598-16001 од 12.05.2017. године, бр. 515-01-02560-17-001 од 21.08.2017. године, бр. 515-0102560-17-002 од 21.08.2017. године, бр. 515-01-01127-16-001 од 07.02.2017. године, бр.
515-01-01136-16-001 од 27.02.2017. године, бр. 515-01-01137-16-001 од 27.02.2017.
године, бр. 515-01-00703-16-001 од 14.10.2016. године, бр. 515-01-00704-16-001 од
14.10.2016. године, бр. 515-01-01969-14-001 од 29.04.2015. године, бр. 515-01-01970-14001 од 29.04.2015. године, потврду АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе за
хумани лек бр. 515-01-04557-2014-4-002 од 02.12.2014. године, изјаву о обнови
дозволе за лек од 15.01.2014. године, потврду АЛИМС-а о пријему захтева за обнову
дозволе за хумани лек бр. 515-01-0073-2016-4-002 од 29.02.2016. године, обавештење
АЛИМС-а Pharmaswiss-u бр. 515-01-00703-2016-4-015 од 31.08.2016. године, потврду
АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек бр. 515-01-03052-2017-4003 од 31.07.2017. године, потврду АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе за
хумани лек бр. 515-01-03050-2017-4-003 од 31.07.2017. године, потврду АЛИМС-а о
пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек бр. 515-01-03049-2017-4-003 од
31.07.2017. године, потврду АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе за хумани
лек бр. 515-01-01649-2017-4-003 од 28.04.2017. године, потврду АЛИМС-а о пријему
захтева за обнову дозволе за хумани лек бр. 515-01-01648-2017-4-003 од 28.04.2017.
године, потврду АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек бр. 51501-01644-2017-4-003 од 11.09.2017. године, потврду АЛИМС-а о пријему захтева за
обнову дозволе за хумани лек бр. 515-01-01643-2017-4-003 од 11.09.2017. године,
потврду АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек бр. 515-0101642-2017-4-003 од 11.09.2017. године, овлашћење SCL Behring за Pharmaswiss од
18.12.2014. године, овлашћење ПРЕДУЗЕЋА ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ БЕОХЕМ-3 ДОО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) (у даљем тексту: Беохем 3)
доо Београд од 03.04.2015. године, овлашћење Беохем 3 од 01.04.2015. године за
ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА ПРОМЕТ ПОСРЕДОВАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ FARMIX ДОО
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БЕОГРАД (у даљем тексту: Farmix), овлашћење ПРЕДУЗЕЋА UNIFARM-MEDICOM
ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ, УВОЗ, ИЗВОЗ И ЗАСТУПСТВО ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН) (у даљем тексту: UnifarmMedicom) од 01.04.2015. године за Farmix, овлашћење PHARMASWISS ДОО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ, СПОЉНУ ТРГОВИНУ И
ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД, (у даљем тексту: Pharmaswiss) од 02.04.2015. године за
Farmix, овлашћење Beocompass доо Београд од 02.04.2015. године за Farmix,
овлашћење Unifarm-Medicom за МАКЛЕР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА МАРКЕТИНГА
И ПОСЛОВА СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА БЕОГРАД (ВРАЧАР) (у даљем
тексту: Маклер) од 01.04.2015. године, овлашћење Беохем 3 од 01.04.2015. године за
Маклер, овлашћење Farmix-a за Маклер бр. 112/15 од 03.07.2015. године, овлашћење
Unifarm-Medicom за Беохем 3 од 01.04.2015. године, овлашћење Беохем 3 за Farmix бр.
802 од 06.09.2016. године, овлашћење Pharmaswiss-a за Farmix бр. 5281 од 07.09.2016.
године, овлашћење Unifarm-Medicom за Farmix од 05.09.2016. године, овлашћење
Kedrion Biopharma за Маклер од 05.09.2016. године, овлашћење Беохем 3 за Маклер бр.
803 од 06.09.2016. године, овлашћење Unifarm-Medicom за Маклер од 05.09.2016.
године, овлашћење Farmix за Маклер бр. 153/16 од 07.09.2016. године, овлашћење
Unifarm-Medicom за Беохем 3 од 05.09.2016. године, овлашћење Pharmaswiss-a за
Беохем 3 бр. 5282 од 07.09.2016. године, овлашћење Pharmaswiss за Farmix од
06.10.2017. године, овлашћење Unifarm-Medicom за Беохем 3 од 05.10.2017. године,
овлашћење Unifarm-Medicom за Farmix бр. 763 од 05.10.2017. године, овлашћење
Беохем 3 за Farmix од 05.10.2017. године, овлашћење Unifarm-Medicom за Беохем 3 бр.
764 од 05.10.2017. године, овлашћење Farmix за Беохем 3 од 06.10.2017. године,
овлашћење Unifarm-Medicom за Pharmaswiss бр. 760 од 04.10.2017. године, изјаву
Беохем 3 бр. 837/3 од 29.09.2017. године, те јавно доступне податке АЛИМС-а,
Комисија је утврдила следеће:
1. ЦЈН 2014. године
Farmix је дао понуду за партију бр. 1 са лековима за које су носиоци одобрења Беохем3, Pharmaswiss, и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам носилац
одобрења. Беохем 3 и Pharmaswiss са тим лековима нису наступали на ЦЈН, нити су
давали понуду за партију бр. 1 са неким другим лековима. Беохем 3 је дао понуду за
партију бр. 5 са лековима за које су носиоци одобрења Pharmaswiss и UnifarmMedicom. Pharmaswiss није давао понуду за партију бр. 5 са овим, нити са неким
другим лековима. Маклер је дао понуду за партију бр. 4 са лековима за које су носиоци
одобрења Беохем 3, Farmix, и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам
носилац одобрења. Беохем 3 и Pharmaswiss са тим лековима нису наступали на ЦЈН,
нити су давали понуду за партију бр. 4 са неким другим лековима. Pharmaswiss је дао
понуду за партију бр. 5 са лековима за које је сам носилац одобрења. Наведено је
приказано у Табели бр. 1

Табела бр. 1
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СТРАНКА

ПАРТИЈА

ЛЕК

FARMIX

1

IMMUNATE 250
IMMUNATE 500
IMMUNATE1000
OCTANATE 250
OCTANATE 500
OCTANATE 1000
HАЕMOCTIN 250
HАЕMOCTIN 500
HАЕMOCTIN 1000
BERIATE 250
BERIATE 500
BERIATE 1000
RECOMBINATE 250
RECOMBINATE 500
RECOMBINATE 1000
FEIBA NF
AIMAFIX 500
HAEMONINE 500
BERININ P 600
IMMUNINE 600
HEAMATE P 500
HEAMATE P 1000
WILATE 450
HEAMATE P 500
HEAMATE P 1000

2

МАКЛЕР

3
4

БЕОХЕМ 3

5

PHARMASWISS

5

НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА
FARMIX

UNIFARM-MEDICOM

БЕОХЕМ 3

PHARMASWISS

FARMIX
FARMIX
МАКЛЕР
БЕОХЕМ 3
PHARMASWISS
FARMIX
PHARMASWISS
UNIFARM-MEDICOM
PHARMASWISS

У ЦЈН 2014. године Farmix је освојио партије бр. 1, 2 и 3, Маклер је освојио партију бр.
4, а Беохем 3 је освојио партију бр. 5.

2. ЦЈН 2015. године
За партију бр. 1, Farmix је дао понуду са лековима за које су носиоци одобрења Беохем
3, Pharmaswiss, Beocompass и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам
носилац одобрења, а истовремено је и Pharmaswiss дао са лековима за које су носиоци
одобрења Беохем 3, Beocompass и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам
носилац одобрења. Беохем 3 са тим лековима није наступао на ЦЈН, нити је давао
понуду за партију бр. 1 са неким другим лековима.
Беохем 3 је дао понуду за партију бр. 5 са лековима за које су носиоци одобрења
Pharmaswiss и Unifarm-Medicom. Pharmaswiss није давао понуду за партију бр. 5 са
овим, нити са неким другим лековима. Маклер је дао понуду за партију бр. 4 са
лековима за које су носиоци одобрења Беохем 3, Farmix, и Unifarm-Medicom, као и са
лековима за које је и сам носилац одобрења. Беохем 3 и Pharmaswiss са тим лековима
нису наступали на ЦЈН, нити су давали понуду за партију бр. 4 са неким другим
лековима. Наведено је приказано у Табели бр. 2.
Табела бр. 2
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СТРАНКА

ПАРТИЈА

ЛЕК

FARMIX

1

IMMUNATE 250
IMMUNATE 500
IMMUNATE1000
OCTANATE 250
OCTANATE 500
OCTANATE 1000
HАЕMOCTIN SDH 250
HАЕMOCTIN SDH 500
HАЕMOCTIN SDH 1000
BERIATE 250
BERIATE 500
BERIATE 1000
KOATE DVI 500
RECOMBINATE 250
RECOMBINATE 500
FEIBA NF
AIMAFIX 500
HAEMONINE 500
OCTANINE 600
IMMUNINE 600
HEAMATE P 500
HEAMATE P 1000
WILATE 450
BERIATE 250
BERIATE 500
BERIATE 1000
KOATE DVI 500
OCTANATE 500
OCTANATE 1000
HАЕMOCTIN SDH 250
HАЕMOCTIN SDH 500
HАЕMOCTIN SDH 1000
HEAMATE P 500
HEAMATE P 1000

2

МАКЛЕР

3
4

БЕОХЕМ 3

5

1
PHARMASWISS

2

НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА
FARMIX

UNIFARM-MEDICOM

БЕОХЕМ 3

PHARMASWISS
BECOMPASS
FARMIX
FARMIX
МАКЛЕР
БЕОХЕМ 3
UNIFARM-MEDICOM
FARMIX
PHARMASWISS
UNIFARM-MEDICOM
PHARMASWISS
BECOMPASS
UNIFARM-MEDICOM
БЕОХЕМ 3
PHARMASWISS

Farmix је освојио партије бр. 1, и 3, Маклер је освојио партију бр. 4, а Беохем 3 је
освојио партију бр. 5. Farmix партију бр. 2 није освојио јер је бољу понуду имало треће
лице.

3. ЦЈН 2016. године
Farmix је дао понуду за партију бр. 1 са лековима за које су носиоци одобрења Беохем
3, Pharmaswiss, и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам носилац
одобрења. Беохем 3 и Pharmaswiss са тим лековима нису наступали на ЦЈН, нити су
давали понуду за партију бр. 1 са неким другим лековима. Беохем 3 је дао понуду за
партију бр. 5 са лековима за које су носиоци одобрења Pharmaswiss и UnifarmMedicom. Маклер је дао понуду за партију бр. 4 са лековима за које су носиоци
одобрења Беохем 3, Farmix, и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам
носилац одобрења. Беохем 3 и Pharmaswiss са тим лековима нису наступали на ЦЈН,
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нити су давали понуду за партију бр. 4 са неким другим лековима. Наведено је
приказано у Табели бр. 3.
Табела бр. 3.
ДРУШТВО

ПАРТИЈА

1
FARMIX

2
3

МАКЛЕР

БЕОХЕМ 3

4

5

ЛЕК

НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА

IMMUNATE 250
IMMUNATE 500
IMMUNATE1000
OCTANATE 250
OCTANATE 500
OCTANATE 1000
HEAMOCTIN 250
HEAMOCTIN 500
HEAMOCTIN 1000
BERIATE 250
BERIATE 500
BERIATE 1000
RECOMBINATE 250
RECOMBINATE 500
RECOMBINATE 1000
FEIBA NF
AIMAFIX
HAEMONINE 500
OCTANINE F
IMMUNINE
HEAMATE P 500
HEAMATE P 1000
WILATE 450
WILATE 500
WILATE 1000

FARMIX

UNIFARM-MEDICOM

БЕОХЕМ 3

PHARMASWISS

FARMIX
FARMIX
МАКЛЕР
БЕОХЕМ 3
UNIFARM-MEDICOM
FARMIX
PHARMASWISS
UNIFARM-MEDICOM

Farmix је освојио партије бр. 1, и 3, Маклер је освојио партију бр. 4, а Беохем 3 је
освојио партију бр. 5. Farmix партију бр. 2 није освојио јер је партију освојило треће
лице.
4. ЦЈН 2017. године
Farmix је дао понуду за партију бр. 1 са лековима за које су носиоци одобрења Беохем
3, Pharmaswiss, и Unifarm-Medicom, као и са лековима за које је и сам носилац
одобрења. Беохем 3 и Pharmaswiss са тим лековима нису наступали на ЦЈН, нити су
давали понуду за партију 1 са неким другим лековима. Беохем 3 је дао понуду за
партију бр. 4 са лековима за које су носиоци одобрења Farmix и Unifarm-Medicom, као
и са лековима за које је и сам носилац одобрења. Farmix није давао понуду за партију
бр. 4. Pharmaswiss је једини дао понуду за партију бр. 5. Наведено је приказано у
Табели бр. 4.
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Табела бр. 4.
СТРАНКА

ПАРТИЈА

1
FARMIX

2
3
2
БЕОХЕМ 3
4

PHARMASWISS

5

ЛЕК

НОСИЛАЦ ОДОБРЕЊА

IMMUNATE 250
IMMUNATE 500
IMMUNATE1000
OCTANATE 250
OCTANATE 500
OCTANATE 1000
HАЕMOCTIN 500
HАЕMOCTIN 1000
BERIATE 250
BERIATE 500
BERIATE 1000
ADVATE 250
ADVATE 500
ADVATE 1000
FEIBA NF
NUWIQ 250
NUWIQ 500
NUWIQ 1000
HAEMONINE 500
OCTANINE F
IMMUNINE
HEAMATE P 500
HEAMATE P 1000
WILATE 500
WILATE 1000

FARMIX

UNIFARM-MEDICOM
БЕОХЕМ 3
PHARMASWISS

FARMIX
FARMIX
UNIFARM-MEDICOM
БЕОХЕМ 3
UNIFARM-MEDICOM
FARMIX
PHARMASWISS
UNIFARM-MEDICOM

Farmix је освојио партије бр. 1, и 3, Беохем 3 је освојио партију бр. 4, а Pharmaswiss је
освојио партију бр. 5. Farmix партију бр. 2 није освојио јер је постојао понуђач са
нижом понудом.
Након детаљне анализе напред наведених чињеница Комисија је основано
претпоставила да су друштва Farmix, Беохем-3, Маклер и Pharmaswiss делили тржиште
снабдевања здравствених установа у оквиру централизованих јавних набавки лекова за
лечење хемофилије у периоду 2014-2017. године. Основана претпоставка се заснива на
чињеници да су у централизованим јавним набавкама лекова за лечење хемофилије
странке у поступку нудиле лекове за које су носиоци одобрења друге странке у
поступку, а да при том странке у поступку – носиоци одобрења нису на предметним
јавним набавкама нудили лекове за које су носиоци одобрења. Прецизније, Комисија је
основано претпоставила да је између странака у поступку постојао претходни договор
о моделима учешћа на ЦЈН од 2014. године, нарочито тако што је :
 На ЦЈН 2014. године Farmix могао да да понуду и за партију бр. 4, Беохем 3 могао
да да понуду и за партије бр. 1 и бр. 4, Pharmaswiss могао да да понуду и за партије
бр. 1 и 4, али да то нису учинили, те да је Маклеру омогућено да нема
конкуренцију за партију бр. 4;
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На ЦЈН 2015. године Farmix могао да да понуду и за партију бр. 4, Беохем 3 могао
да да понуду и за партије бр. 1 и бр. 4, Pharmaswiss могао да да понуду и за партију
бр. 5, али да то нису учинили, те да је Маклеру омогућено да нема конкуренцију за
партију бр. 4;
На ЦЈН 2016. године Farmix могао да да понуду и за партију бр. 4, Беохем 3 могао
да да понуду и за партије бр. 1. и бр. 4, али да то нису учинили, те да је Маклеру
омогућено да нема конкуренцију за партију бр. 4;
На ЦЈН 2017. године Farmix могао да да понуду и за партију бр. 4, Беохем 3 могао
да да понуду и за партију бр. 1, Pharmaswiss могао да да понуду и за партију бр. 1,
али да то нису учинили.

Одредбом члана 10. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
бр. 51/2009 и 95/2013 - у даљем тексту: Закон) прописано је следеће: „Рестриктивни
споразуми су споразуми између учесника на тржишту који имају за циљ или последицу
значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији
Републике Србије.“
Одредбом става 2. тачка 5. истог члана прописано је да рестриктивни споразуми могу
бити уговори, поједине одредбе уговора, изричити или прећутни договори, усаглашене
праксе, као и одлуке облика удруживања учесника на тржишту, а којима се нарочито
деле тржишта или извори набавки.
Одредбом става 3. истог члана Закона прописано је да су рестриктивни споразуми
забрањени и ништави, осим у случајевима изузећа од забране у складу са овим
законом.
С обзиром на то да је оцењено да су испуњени услови из члана 35. став 1. Закона за
покретање поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности,
сагласно одредби члана 35. став 2. Закона, одлучено је као у ст. I и II диспозитива.
Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о
покретању поступка по службеној дужности објављује у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу III
диспозитива.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у
управном спору тужбом против коначне одлуке Комисије.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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