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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
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Датум: 15. септембар 2020. године

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 6/0-02-552/2020-1, коју је 17. августа 2020. године поднело
привредно друштво Siemens Healthineers AG, са седиштем на адреси Henkestr. 127,
91052 Ерланген, Немачка, које заступа пуномоћник, адвокат Данијел Стевановић, из
адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и Партнери, са седиштем на адреси
Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 15. септембра 2020. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Siemens
Healthineers AG, са седиштем на адреси Henkestr. 127, 91052 Ерланген, Немачка,
матични број HRB 237558, над привредним друштвом Varian Medical Systems Inc., ca
седиштем на адреси 3100 Hansen Way, Пало Алто, Калифорнија 94304-1038, САД,
идентификациони број 94-2359345, и његовим зависним друштвима, куповином акција.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 11. септембра 2020. године
уплатио износ од XXX динара, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што
представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Siemens Healthineers AG, са седиштем на адреси Henkestr. 127,
91052 Ерланген, Немачка, матични број HRB 237558 (у даљем тексту: SHS или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), дана 17. августа 2020. године преко пуномоћника, адвоката Данијела
Стевановића, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-552/2020-1 (у
даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве, 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
1

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Извод о
извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за
издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту
одређених података број 6/0-02-552/2020-3 од 10. септембра 2020. године (у даљем
тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а
чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева.
Комисија је о овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.
Учесници концентрације
SHS је глобални добављач решења и услуга за здравствену заштиту. SHS се бави
развојем, производњом и продајом разноврсних производа и услуга за снимање,
лабораторијску дијагностику и терапије, и то за пружаоце здравствене заштите широм
света. SHS запошљава око 52.000 људи у преко 70 земаља. SHS послује у три сегмента
за која постоји обавеза извештавања:
1. Снимање, које обезбеђује производе, услуге и решења за снимање, укључујући
опрему као што је магнетна резонанца, компјутеризована томографија,
рендгенски системи, молекуларно снимање и ултразвук;
2. Лабораторијска дијагностика, која обухвата производе и услуге за ин-витро
дијагностику које SHS нуди пружаоцима здравствене заштите у лабораторијској
и другој дијагностици.
3. Напредне терапије, које обухватају интегрисане производе, решења и услуге
које олакшавају сликом вођене минимално инвазивне терапије, у областима као
што су кардиологија, интервенционална радиологија, хирургија и онкологија.
SHS је под искључивом контролом Siemens групе, односно његовог матичног друштва
Siemens AG, са седишем на адреси Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Минхен, Немачка,
регистарски број HRB 6684. На светском нивоу у 2019. години Siemens група остварила
је приход од око [...] евра.
Siemens група присутна је на тржишту Републике Србије преко следећих зависних
друштава:
1. Siemens Healthcare д.о.о. Београд са седиштем на адреси Омладинских бригада
90в, 11000 Београд, Србија, матични број 21160156, регистрована делатност трговина на велико осталим машинама и опремом (у даљем тексту: SHS Србија);
2. Siemens д.о.о. Београд са седиштем на адреси Омладинских бригада 90в, 11000
Београд, Србија, матични број 17134965, регистрована делатност - трговина на
велико осталим машинама и опремом (у даљем тексту: Siemens Србија).
3. Siemens Energy д.о.о. Београд са седиштем на адреси Омладинских бригада 90в,
11000 Београд, Србија, матични број 21517445, регистрована делатност трговина на велико осталим машинама и опремом (у даљем тексту: Siemens
Energy).
4. Siemens Mobility д.о.о. Церовац са седиштем на адреси Омладинских бригада
90в, 11000 Београд, Србија, матични број 17286064, регистрована делатност машинска обрада метала (у даљем тексту: Siemens Mobility).
5. Siemens Gamesa Renewable Energy д.о.о. Београд са седиштем на адреси Краља
Петра 69, 11000 Београд, Србија, матични број 21538566, регистрована
делатност - изградња осталих непоменутих грађевина (у даљем тексту: Senvion).
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6. Flender д.о.о. Суботица, са седиштем на адреси Батинска 94, 24000 Суботица,
Србија, матични број 21590355, регистрована делатност - производња
електромотора, генератора и трансформатора (у даљем тексту: Flender).
На тржишту Републике Србије у 2019. години Siemens група остварила је приход од
око [...] евра.
Спровођењем концентрације подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним
дрштвом Varian Medical Systems Inc. (у даљем тексту: Varian или циљно друштво) и
привредним друштвима које контролише Varian (у даљем тексту: Varian група). Varian
je глобални произвођач медицинских уређаја и софтверских решења за лечење рака и
других здравствених стања радио-терапијом и другим терапијама. Седиште Varian-a je
у Пало Алту, Калифорнија (САД) и друштво има око 10.000 запослених широм света,
као и 12 производних објеката у Северној Америци, ЕУ, Јужној Америци и Кини, и
више од 70 канцеларија за продају и подршку широм света. Varian управља трима
пословним линијама:
1. Онколошки системи, која развија, дизајнира, производи, продаје и сервисира
хардверске и софтверске производе за лечење рака различитим технологијама
као што су радиотерапија која користи екстерне зраке и брахитерапија. Решења
обухватају опрему за терапије као што су линеарни акцелератори, онколошки
информациони системи и софтвери за планирање терапије.
2. Протонска решења, која развија, дизајнира, производи, продаје и сервисира
производе и системе за давање протонске терапије, још једног облика
радиотерапије екстерним зрацима која користи протонске зраке, за лечење рака.
3. Интервенционална решења, која нуди производе за интервенционалне
онколошке процедуре и терапије, укључујући криоаблацију, микроталасну
аблацију и емболизацију.
Varian ce у ограниченој мери бави и давањем онколошких терапија преко терапијских
центара, који се налазе у Индији и Шри Ланци.
Varian као матично друштво истоимене групе друштава je листиран на Њујоршкој
берзи. У 2019. години на светском нивоу Varian група је остварила приход од око [...]
евра.
Varian није директно присутан на тржишту Републике Србије, али је у 2019. години био
активан у [...].
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна трансакција се односи на стицање 100% обичних акција Varian-a, па самим
тим и искључиве индиректне контроле над друштвом Varian и његовим зависним
друштвима, од стране директно зависног друштва подносиоца пријаве Siemens
Healthineers Holding I GmbH, са седиштем на адреси Henkestr. 127, 91052 Ерланген,
Немачка, матични број HRB 213821 (у даљем тексту: SHS GmbH). У складу са
Уговором о спајању, предметна трансакција ће бити спроведена тако што ће [...].
Подносилац пријаве доставио је Комисији Уговор о спајању од 2. августа 2020. године,
који је Комисија прихватила као ваљани правни основ предметне концентрације.
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Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019.
години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је
укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је
прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за подношење пријаве
концентрације.
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 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.
Активности друштава SHS и Varian се не преклапају. Подносилац пријаве и циљно
друштво нуде различите и комплементарне производе и решења које користе пружаоци
здравствене заштите у поступку дијагностификовања или лечења рака.
Подносилац пријаве, друштво SHS, производи и добавља опрему за дијагностичко
снимање ("DI"), као што је опрема за снимање магнетном резонанцом ("MRI"),
компјутеризовану томографију ("СТ"), ултразвук ("U/S"), и нуклеарно снимање ("NI"),
опрема за рендгенско снимање и сродне софтвере, који се користе за дијагностику и
анализу здравља људског тела или откривање специфичних болести кроз производњу
снимака.
Циљно друштво, са друге стране, производи и испоручује решења за онколошко
лечење, али не и опрему за дијагностичко снимање, већ опрему за давање терапије
зрачењем. Конкретно, активности Varian- а се могу груписати у три категорије:
1. Решења за терапију зрачењем, која обухватају софтверска решења за управљање
и планирање лечења пацијената терапијом зрачења;
2. Опрема за давање терапије зрачењем; Развија, дизајнира, производи, продаје и
сервисира производе и системе за давање протонске терапије, још једног облика
радиотерапије екстерним зрацима која користи протонске зраке, за лечење рака;
3. Решења за интервенционалну онкологију, која се користе за обављање
минимално инвазивних процедура за лечења одређених карцинома, као што су
уређаји за аблацију карцинома и уређаји за хемоемболизацију за лечење тумора.
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Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од
делатности учесника концентрације а нарочито циљног друштва, Комисија је
дефинисала следећа релевантна тржишта производа:
- Тржиште опреме и софтвера за терапију зрачењем
- Тржиште за решења за интервенционалну онкологију
Даља сегментација дефинисаних релевантних тржишта није неопходна имајући у виду
ограничено присуство циљног друштва на територији Републике Србије, као и одсуство
било каквих преклапања у погледу активности учесника у концентрацији на тржишту
Републике Србије..
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је ово тржиште
дефинисала на националном нивоу као тржиште Републике Србије у складу са чланом
6. став 3. у вези са чланом 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву
концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне
структуре на дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне
ефекте на конкуренцију у Републици Србији.
Подносилац пријаве и циљно друштво се баве добављањем медицинских решења
пружаоцима здравствене заштите, али се њихове активности не преклапају. Учесници у
концентрацији нуде различите и комплементарне производе и решења која користе
пружаоци здравствене заштите у поступку лечења рака. Подносилац пријаве производи
и добавља опрему за дијагностичко снимање ("DI"), док са друге стране, циљно
друштво производи и испоручује решења за онколошко лечење, али не и опрему за
дијагностичко снимање. Сходно томе учесници у концентрацији послују на различитим
тржиштима и њихове активности се не преклапају. Учесници у концентрацији су били
активни на тржишту Републике Србије у 2019. години, и то Siemens група директно
преко својих зависних друштава, док је циљно друштво имало испоруке опреме за [...]
на територији Републике Србије.
Из утврђеног чињеничног стања произлази да предметна концентрација неће довести
до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном
тржишту производа. Стога се може закључити да спровођењем предметне
концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално
посматрано, те 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.
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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 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, 93/2012,
93/2014, 106/2015 и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с.р.
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