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.

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и 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 6/0-02-275/2020-1, коју је 6. фебруара 2020. године поднело
привредно друштво Farmalogist Holding d.o.o., са седиштем на адреси Булевар војводе
Мишића бр. 25-27, Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Драгана
Гајина из Заједничке адвокатске канцеларије Doklestić Repić&Gajin, Булевар
Ослобођења бр. 203, Београд, 3. јуна 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва
Farmalogist Holding d.o.o., матични број 20306327, са седиштем на адреси Булевар
војводе Мишића бр. 25-27, Београд, Република Србија, над привредним друштвима
Septima DOOEL Skopje, матични број 5369908, са седиштем на адреси ул. Христо
Татарчев 13 бр. 9, Скопље – Кисела Вода, Северна Македонија, и Pontera Pharma
Solutions d.o.o. Podgorica, матични број 5-0796869/004, са седиштем на адреси Цијевна
бб Подгорица, Црна Гора, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Farmalogist Holding
d.o.o., дана 7. фебруара 2020. године, уплатио износ од ХХХ (ХХХ) динара на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност
прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку
према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Образложење
Привредно друштво Farmalogist Holding d.o.o., матични број 20306327, са седиштем на
адреси Булевар војводе Мишића бр. 25-27, Београд, Република Србија (у даљем тексту:
подносилац пријаве или Farmalogist), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(даље у тексту: Комисија), дана 6. фебруара 2020. године преко пуномоћника, адвоката
Драгана Гајина, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-275/2020-1 (у
даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве предложио је да Комисија одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
1

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и
њених допуна, 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). Доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива,
налази се у списима предмета.
Подносилац пријаве је Комисији доставио и захтев за заштиту података и извора
података, о чему је одлучено посебним Закључком.
Учесници концентрације
Основну делатност подносиоца пријаве чине пословне активности холдинг друштава
(шифра делатности: 6420 – делатност холдинг компанија), као и управљање пословањем
својих зависних друштава Farmalogist d.o.o., Београд, матични број 17408933, са
седиштем на адреси Миријевски булевар бр. 3, Београд, Рeпублика Србија и Farmalogist
Allbix d.o.o., регистарски број 558804, са седиштем у Бијељини, ул. Стефана Дечанског
бр. 258, Босна и Херцеговина. Основну делатност оба ова друштва чине активности у
области трговине на велико и дистрибуције фармацеутских производа и медицинских
средстава.
На тржишту Републике Србије, друштво Farmalogist d.o.o. Београд, бави се увозом
регистрованих и нерегистрованих лекова у складу са посебним захтевима здравствених
установа и уз претходно одобрење надлежних институција. Поред лекова који покривају
све терапеутске групе и који су на режиму издавања на лекарски рецепт, продајним
програмом овог друштва, обухваћени су и фармацеутски производи који се на тржишту
продају без рецепта (Over The Counter), као и читав асортиман медицинских средстава,
козметичких производа, дијететских препарата итд. Осим тога ово друштво пружа и
услуге подршке приликом регистрације нових фармацеутских производа страних
произвођача који на домаћем тржишту немају регистрована зависна друштва или
представништва, услуге обележавања производа контролним и додатним маркицама
сходно важећим прописима, услуге консигнационог складиштења, као и услуге
логистичке подршке у вези са клиничким испитивањима лекова. У области велепродаје
и дистрибуције лекова, ово друштво сарађује са бројним домаћим и страним
добављачима и својим асортиманом у понуди, снабдева велики број државних и
приватних апотека, домова здравља, општих и специјализованих болница, клиничких
центара, института, приватних лекарских ординација и клиника. Набавку производа ово
друштво обавља централизовано у Београду, док су велепродаја и дистрибуција
регионално размештени у посебно опремљеним центрима у Београду, Нишу, Новом
Саду и Краљеву.
Друштво Farmalogist Allbix d.o.o., основано је 2015. године у Бања Луци, за обављање
делатности велепродаје производа из асортимана медицинске козметике и дијететских
препарата. Фебруара 2018. године извршена је промена претежне делатности овог
друштва у делатност велепродаје фармацеутских производа, а 2019. године одлуком
оснивача, седиште друштва премештено је у Бијељину. Све претходно набројане
активности друштва Farmalogist d.o.o. Београд на територији Републике Србије, друштво
Allbix d.o.o обавља искључиво на тржишту Босне и Херцеговине.
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Подносилац пријаве послује под заједничком контролом привредног друштва
Industrijaimport – Industrijaimpex a.d. (у даљем тексту: Industrijaimport Grupa), са
седиштем на адреси ул. Светлане Кане Радевић бр. 3, Подгорица, Црна Гора, матични
број 4-0000053/019, које располаже са 49% удела и физичких лица Миомирa Николићa,
ул. Његошева бр. 5, Београд са 32,54%, и Ловоркe Николић, ул. Суботичка бр. 11
Београд, Република Србија са 18,46% удела у оснивачком капиталу овог друштва.
Industrijaimport Grupa друштава контролише пословање својих зависних друштава
регистрованих и активних на тржишту Црне Горе, у области неспецијализоване
трговине на велико, управљања сопственим и туђим некретнинама, хотелијерства и
малопродаје у бесцаринској зони: Proinvest d.o.o., Farmarent d.o.o., Regal-impex GH d.o.o.,
Arco-Iris d.o.o. и Elektrotehna d.o.o. Ниједно од ових друштава није присутно и не
остварује приходе у Републици Србији.
На тржишту Републике Србије, ова група друштава, осим контролног удела у
подносиоцу пријаве, управља и пословањем друштва Urban Centar Capital d.o.o., (у
даљем тексту: UCC), матични број 21370193, сa седиштем на адреси ул. Рајка Митића
бр. 28б, Београд, Република Србија, које нема пословних активности нити остварује
било какав приход.
Породица Николић на територији Републике Србије, осим контролног удела у
подносиоцу пријаве поседује и Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o., Београд,
матични број 20272457, са седиштем на адреси Слободна зона, Вилине воде бб, у коме
Миомир Николић и Ловорка Николић располажу са по 50% удела у капиталу. Претежну
регистровану делатност овог друштва чини производња хомогенизованих препарата и
дијететске хране (шифра делатности: 1086), док се његова стварна делатност огледа у
производњи дијететских суплемената, медицинских средстава, козметичких и
биоцидних производа. Ово друштво било је оснивач и истоименог зависног друштва у
Црној Гори 2017. године (Esensa CG d.o.o.), које се бавило продајом производа свог
оснивача на тржишту Црне Горе, а које од фебруара 2019. године послује под називом
Pontera Pharma Solutions d.o.o. Podgorica (у даљем тексту: Pontera или циљно друштво) и
једно је од два циљна друштва у овој концентрацији. У моменту пријаве предметне
концентрације, ово друштво активно је у посредовању и продаји лекова и медицинских
средстава за шта поседује дозволе издате од Агенције за љекове и медицинска средства
Црне Горе (CALIMS), пружању услуга маркетинга, регистрацији медицинских
производа страних произвођача итд. Ово друштво своје активности обавља на тржишту
Црне Горе, где је у 2019. години остварило приход од око 800 хиљада евра, док на
домаћем тржишту није било присутно и није остварило приход.
Осим овог, Миомир Николић, као једини оснивач и власник, контролише и друштво
Farmalogist Connect d.o.o. Звечан, Република Србија, матични број 21104809, које је
активно у области велепродаје козметичких производа, што одговара и његовој
претежно регистрованој делатности (шифра делатности: 4645 – трговина на велико
парфимеријским и козметичким производима).
Изван Републике Србије, у својству власника и јединог члана, Миомир Николић
поседује друго циљно друштво у овој концентрацији, друштво Septima DOOEL Skopje,
матични број 5369908, са седиштем на адреси ул. Христо Татарчев 13 бр. 9, Скопље –
Кисела Вода, Северна Македонија (у даљем тексту: Septima или циљно друштво).
Претежну регистровану делатност овог друштва чини трговина на велико
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фармацеутским производима док се његова основна делатност састоји од велепродаје и
дистрибуције фармацеутских производа, пружања додатних услуга страним
произвођачима фармацеутских производа приликом регистрације нових производа и
пружања услуга из области маркетинга. Своју делатност ово друштво обавља у највећој
мери на тржишту Северне Македоније где је у 2019. години генерисало приход од око
7,5 милиона евра, док је на домаћем тржишту у истом периоду, ово друштво остварило
приход од око 65 хиљада евра, пружањем додатних услуга приликом регистрације нових
производа и услуга у домену маркетинга.
Читава група друштава којој припада подносилац пријаве остварила је на светском
тржишту у 2019. години приход нешто већи од 180 милиона евра, од чега је у истом
периоду на тржишту Србије реализован приход нешто мањи од 160 милиона евра.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама потписано 18.
децембра 2019. године од стране овлашћених заступника подносиоца пријаве у својству
купца и Миомира и Ловорке Николић у својству продаваца. Након реализације
пријављене концентрације, доћи ће до промене облика контроле над циљним
друштвима, на начин да ће доћи до промене облика заједничке контроле над друштвом
Pontera коју су до сада вршили Миомир и Ловорка Николић у заједничку контролу, коју
ће посредно преко друштва Farmalogist као непосредног стицаоца контроле, заједнички
вршити друштво Industrijaimport – Industrijaimpex a.d., Миомир Николић и Ловорка
Николић. Истовремено, досадашња индивидуална контрола Миомира Николића над
друштвом Septima, биће замењена заједничком контролом коју ће посредно преко
друштва Farmalogist као непосредног стицаоца контроле, заједнички вршити друштво
Industrijaimport – Industrijaimpex a.d., Миомир Николић и Ловорка Николић.
Достављено Писмо о намерама, Комисија је прихватила као ваљани правни основ ове
концентрације.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3). Закона.
Учесници на тржишту који стичу контролу имају обавезу пријаве концентрације у
смислу члана 61. Закона. Према подацима достављеним у допуни пријаве, о укупним
приходима које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и на
тржишту Републике Србије у 2019. години, утврђено је да исти надмашују износе
остварених укупних годишњих прихода прописаних чланом 61. став 1. тачка 1). Закона,
што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. 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
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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.
Имајући у виду досадашњу праксу у раду Комисије у овој области пословања и праксу у
раду Европске Комисије (COMP IV/М 1243 A1liance Unichem PLC/Safa Galenica SA,
COMP М. 2432 Angelini/Phoenix/JV), подносилац пријаве је у складу са активностима
учесника у концентрацији а нарочито циљних друштава предложио, да се за потребе
овог поступка релевантно тржиште производа дефинише као тржиште велепродаје и
дистрибуције фармацеутских производа и медицинских средстава. На овај начин
дефинисано, релевантно тржиште обухвата комплетан асортиман производа који се могу
добити само на лекарски рецепт, производа који се налазе у слободној продаји (OТC) и
производа који захтевају специјалан третман приликом складиштења и руковања, какав
је случај са аналгетицима и запаљивим производима. Под медицинским средствима
подразумевају се сви инструменти, апарати, уређаји и производи који се примењују
самостално или у комбинацији, у циљу утврђивања дијагнозе, превенције, праћења
лечења или ублажавања болести, повреда или инвалидитета итд. Управо ширина
асортимана производа представља специфичност која ову врсту услуга опредељује као
посебно релевантно тржиште производа, при чему учесници на овом тржишту морају
располагати одговарајућим складишним и транспортним капацитетима адекватним за
све групе лекова без обзира на њихове појединачне специфичности и карактеристике,
што је дефинисано и посебним националним прописима о стављању лекова и
медицинских средстава у промет.
Образлажући свој предлог, подносилац истиче да су управо ове активности основна и
стварна делатност циљних друштава, чијим обављањем она остварују и највећи део
својих укупних прихода. Активности пружања додатних услуга приликом регистрације
нових производа и услуга у домену маркетинга, су спорадичне и у функцији су
проширења асортимана услуга које циљна друштва нуде својим постојећим и
потенцијалним клијентима.
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве, и за потребе предметног поступка,
релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште дистрибуције и велепродаје
фармацеутских производа и медицинских средстава.
Полазећи од чињенице да је обављање ове делатности законски регулисано на
националном нивоу, подносилац пријаве предложио је да се за потребе овог поступка,
географско релевантно тржиште дефинише као територија Републике Србије, што је
Комисија и прихватила у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене потенцијалних ефеката концентрације, а на основу података
достављених у пријави, Комисија је закључила да њена реализација неће изазвати било
какве негативне хоризонталне и вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном
тржишту, услед чињенице да циљна друштва на овом тржишту нису присутна ни
активна.
Процењени тржишни удео подносиоца пријаве на дефинисаном релевантном тржишту
према критеријуму оствареног прихода од продаје у 2018. години, износи око 18%. Од
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најзначајнијих конкурената треба истаћи друштва Phoenix Pharma Београд са тржишним
учешћем од око 36%, Vega Ваљево око 15%, Lekovit Шабац око 7% и Velexfarm Београд
са око 6% тржишног удела итд.
Након реализације предметне концентрације, структура дефинисаног релевантног
тржишта и постојећа тржишна снага подносиоца пријаве остаће непромењени.
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 решења 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.
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 достављања 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, 93/2014, 106/2015
и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић с.р.
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