
 
Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите, а изостављени подаци ознаком XXX 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

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 6/0-02-745/2020-1, коју је 8. децембра 2020.  

године поднело привредно друштво DONATORY Limited, са седиштем на адреси 2 

Prodromou & Dimitrakopoulou Street, 5 спрат, 1090 Никозија, Република Кипар, преко 

пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & 

Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 10. фебруара 2021. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва 
DONATORY Limited, са седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopoulou Street, 5 

спрат, 1090 Никозија, Република Кипар, регистарски број HE 412173, над Scanmed 

S.A., акционарским друштвом, са седиштем на адреси Stefana Okrezei 1 A, 03-715 

Варшава, Пољска, регистарски број 0000298171, куповином удела. 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, 20. јануара 2021. године, на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције уплатио износ од XXX евра, што одговара 
прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

Обр а з л ожењ е  
 

Привредно друштво DONATORY Limited, са седиштем на адреси 2 Prodromou & 

Dimitrakopoulou Street, 5 спрат, 1090 Никозија, Република Кипар, регистарски број HE 

412173 (даље у тексту: подносилац пријаве или DONATORY), поднело је Комисији за 
заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 8. децембра 2020. године, преко 

пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & 

Partners“, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-745/2020-1. Допуна 
пријаве поднета је 11. jануара 2021. године. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-45/2021-4 

Веза: 6/0-02-745/2020 

Датум: 10. фебруар 2021. године 
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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. У списима 
предмета се налази 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. Комисија је 
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

Учесници у концентрацији  

 

DONATORY је друштво основано у складу са прописима Републике Кипар. 

Налази се под крајњом контролом Abris CEE Mid-Market Fonda III LP (у даљем тексту: 

Abris Fond III LP), са седиштем у Џерсију, а које се налази под крајњом контролом 

Abris Capital Partners Limited, са седиштем у Џерсију (у даљем тексту: Abris, а 
заједнички са осталим фондовима под крајњом контролом Abris-a у даљем тексту: 

Abris Grupa). Осим подносиоца пријаве, део Abris Grupе, чине и приватни 

инвестициони фондови којима управљају Abris Capital Partners (Fund I) Limited и Abris 

Capital Partners Limited, а група обухвата и Abris CEE Mid-Market Fund LP (Abris Fond 

I), Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP (у даљем 

тексту: Abris Fond II&II-A), као и Abris Fund III LP, који ће заједнички бити означавани 

као Abris Fondovi. 

Abris Fondovi, у делу своје активности, инвестирају у хартије од вредности и 

друге финансијске инструменте, који у већем броју случајева нису предмет јавне 
трговине, односно нису листирани на берзама, као и у одређене акције и уделе у 

оперативним компанијама. 
Инвестициони капитал се првенствено генерише кроз институционалне 

инвеститоре, односно банке, инвестиционе и пензијске фондове и слично, а ради 

поврата одређеног дела инвестиције кроз дивиденде, односно рате. 
Инвестиционе активности Abris Grupe подржане су од стране компанија које чине 

тзв. Саветодавну и тржишну структуру (engl. Advisory and Marketing Structure). Главни 

ентитет у овој структури је Abris-CEE Holdings Limited, основан у складу са прописима 
Кипра, који је једини члан Abris Capital Partners sp. z o.o., са седиштем у Варшави и 

основаним у складу са прописима Пољске. Abris Capital Partners sp. z o.o. пружа услуге 
искључиво компанијама у оквиру Abris Grupe, односно не пружа услуге трећим 

лицима. 
Компаније у оквиру Abris Grupe које се баве трговином и производним 

активностима и генеришу приходе су portfolio компаније. Portfolio компаније Abris 

grupe су нарочито активне у следећим секторима: малопродаја робе широке потрошње, 
складиштење, третирање отпада, естетска медицина и производња хигијенских 

производа. 
Abris Grupa је на тржишту Србије присутна директно, преко друштва Patent Co. 

d.o.o. Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ђетковића бр. 1А, Мишићево, Суботица, 
матични број 08829675, шифра делатности 1091 (производња готове хране за домаће 
животиње). Ово друштво основано је 1991. године и данас остварује продају у великом 

броју земаља. Abris Grupa  врши заједничку контролу над овим друштвом, у складу са 
решењем Комисије бр. 6/0-02-613/2015-5 од 1. септембра 2015. године. Такође, Abris 

Grupa је директно присутна и преко привредних друштава Greentech d.o.o. Нови Сад и 
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Global Technical Systems d.o.o. Београд. Greentech d.o.o. Нови Сад је друштво са 
ограниченом одговорношћу, са седиштем на адреси Булевар Краља Петра I бр. 7, Нови 

Сад,  матични број: 20057696, шифра делатности: 3832 (поновна употреба разноврсних 

материјала). Ово друштво је основано 2005. године и бави се производњом ПЕТ флекс 
и ПЕ гранулата који се праве од отпадних ПЕ трака. Поред пластичног отпада, ово 

друштво управља у мањој мери и другим облицима отпада, као што су папир и стакло.  

Abris grupa врши појединачну контролу над овим друштвом, у складу са решењем 

Комисије бр. 6/0-02-376/2016-5 od 31. маја 2016. године.  Global Technical Systems d.o.o. 

Београд је друштво са ограниченом одговорношћу, са седиштем на адреси Качићева 
бр. 9, Београд, матични број 21340456, шифра делатности: 4321 (постављање 
електричних инсталација). Друштво Global Technical Systems је основано ради 

изградње тржног центра „Променада“ у Новом Саду, где је изводило радове на 
електричним инсталацијама. Радови на тржном центру „Променада“ су окончани, али 

се још увек налазе у периоду гаранције. Abris grupa врши заједничку контролу над 

овом компанијом, у складу са решењем Комисије бр. 6/0-02-683/2019 од 15. августа 
2019. године. Индиректно, Abris Grupa присутна је кроз продају коју поједине њене 
компаније са седиштем ван Србије остварују у Србији. 

Сва друштва која су под контролом друштава Abris Grupe представљају једног 
учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 

Према наводима у пријави, Abris Grupa је у 2019. години остварила око [...] евра 
прихода у свету, док је на тржишту Републике Србије ова група друштава у истој 
години остварила укупан приход од око [...]  евра.   

Scanmed S.A. је акционарско друштво које послује у складу са прописима 
Пољске, са седиштем на адреси Stefana Okrzei 1A, 03-715 Варшава, регистрациони број  
0000298171 (у даљем тексту: Scanmed или циљно друштво). Предмет трансакције су и 

његова зависна друштва: Scan Development sp. z o. o., са седиштем на адреси Stefana 

Okrzei 1A, 03-715 Варшава, Пољска (даље у тексту: Scan Development) и Scanmed Sport 

sp. z o. o., са седиштем на адреси Żory, ul. Bankowa 2, 44-244 Żory (даље у тексту: 

Scanmed Sport), као и следећа фондација: Fundacja Scanmed, са седиштем на адреси у 

Krakówу, Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków (даље у тексту: Scanmed Foundation; а 
Scanmed заједно са Scan Development, Scanmed Sport и Scanmed Foundation у даљем 

тексту ће се означавати као Scanmed Grupa). 

 Scanmed Grupa је део Life Healthcare-a, глобалне медицинске групацијe. Scanmed 

Grupa пружа свеобухватне медицинске услуге укључујући 24/7 болничку негу, 

амбулантну специјалистичку негу и примарну здравствену заштиту. Scanmed Grupa 

пружа медицинске услуге и физичким лицима и институционалним клијентима који 

користе и јавне (на основу уговора са Националном здравственом службом) и приватне 
изворе финансирања.  

Болничке активности Scanmed Grupe су високо специјализоване и вишеструко 

профилисане услуге. Scanmed Grupa укључује: 
а) две високо специјализоване болнице: Saint Rafael Bolnica у Krakówу и Rudolf 

Weigl Bolnica у Blachownia; 

б) три моно-профилисане болнице (специјализоване моно-клинике): Scanmed 

Sport Endoskopska Hirurgija у Żory-ju, Weiss Klinik Ophthalmological Centar у Chorzówу 

и Gastromed у Lublinу;  и 

в) тринаест кардиолошких центара у: Kraków, Częstochowa, Sosnowiec, Chorzów, 

Kluczbork, Racibórz, Ełk, Iława, Szczecinek, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków 

Trybunalski и Bielsk Podlaski. 

Aмбулантне клинике у Kraków, Gdańsk, Lublin, Łęczna, Przeworsk, Pabianice, 

Warsaw, Wrocław, Poznań,  Skawina и Nowy Sącz комплементарне су болничким 
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активностима  Scanmed Grupe. Ове клинике за амбулантно лечење нуде свеобухватну 

медицинску негу у областима амбулантне примарне заштите и амбулантне 
специјалистичке неге. 

Aмбулантна здравствена заштита коју пружа Scanmed Grupa обухвата услуге у 

медицинским центрима са готово 250 амбулантних специјализованих клиника које 
нуде 40 медицинских специјалности. Амбуланте Scanmed Grupe поседују свеобухватне 
дијагностичке и процедуралне могућности. Широк избор разних дијагностичких 

тестова, укључујући дијагностику слике, комплементаран је амбулантној 
специјалистичкој нези коју пружа Scanmed Grupa. 

Примарна здравствена заштита коју пружа Scanmed Grupa обухвата услуге 
примарне здравствене заштите у неколико медицинских центара, према уговорима са 
покрајинских огранцима Националне здравствене службе који нуде приступ тимовима 
лекара, медицинских сестара и бабица. 

Scanmed Grupa  такође послује у областима промоције здравља, превенције 
болести и медицинског транспорта и пружа услуге само у Пољској.  

Scanmed Grupa није присутна у Србији, нити је остварила било какав приход у 

Србији у 2019. години. На светском тржишту остварила је, према подацима из пријаве, 
приход од око [...] евра. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију је прелиминарни Уговор о купопродаји акција 
који је закључен дана 24 .новембра 2020. године, а којим је предвиђено преузимање од 

досадашњег власника Dadley Investments sp. z o.o. са седиштем у Варшави, Пољска.,  
[...] 
 

Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) 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. 

 

          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 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 
         Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно да се 
коначно дефинише релевантно тржиште производа, као и релевантно географско 

тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, концентрација неће имати било 

каквих негативних ефеката на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром на то да 
циљно друштво није ни на који начин присутно на тржишту Србије. Због ове 
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чињенице, а у складу са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција 
релевантног тржишта може, према наводима подносиоца пријаве, остати отворена.  
        Међутим, у сврху пружања комплетних информација, подносилац пријаве наводи 

да је циљно друштво активно у пружању свеобухватних медицинских услуга, 
укључујући 24/7 болничку негу, амбулантну специјалистичку негу и примарну 

здравствену заштиту у Пољској. Имајући у виду непостојање преклапања у пословним 

активностима између учесника у концентрацији у Србији, релевантно тржиште 
производа за потребе ове трансакције може се дефинисати, према наводима 
подносиоца пријаве, као тржиште пружања услуга здравствене заштите. Такође, у 

пријави се напомиње да нема потребе за даљом сегментацијом предложеног релеватног 
тржишта, са чиме је и Комисија сагласна. Сходно томе, у конкретном случају, 

Комисија није сегментирала тржиште услуга здравствене заштите на тржиште услуга 
покривених обавезним здравственим осигурањем и на тржиште услуга које плаћају 

сами пацијенти или су покривене приватним осигурањем, јер другачија одлука о 

релевантном тржишту не би утицала на одлуку о дозвољености концентрације. 
        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 у јавној и приватној својини, високошколске установе здравствене струке и 

друга правна лица за која је посебним законом предвиђено да обављају и послове 
здравствене делатности, приватна пракса, здравствени радници који обављају 

здравствену делатност, као и друге високошколске установе, односно научно-

образовне и научне установе, уз мишљење Министарства здравља, у складу са законом. 

У приватном сектору, болнице и домови здравља пружају такозване приватне 
медицинске услуге приватним пацијентима.  
        Пружање медицинских услуга обухвата читав низ услуга, као што су услуге 
хоспитализације, услуге медицинске лабораторије, дијагностика, специјалистички 

медицински тестови, интензивна нега, ургентне услуге итд. У вези са издвајањем 

посебних услуга здравствене заштите, подносилац сматра да није неопходно 

дефинисати ужа релевантна тржишта производа, имајући у виду да се циљно друштво, 

поред дијагностичких услуга, бави и другим услугама здравствене заштите, пре свега 
неурологијом, кардиологијом и пулмологијом, као и чињеницу да већина учесника на 
тржишту не пружа искључиво једну врсту услуга здравствене заштите, већ пружају 

широк спектар услуга.  
       Што се тиче релевантног географског тржишта, подносилац пријаве сматра да оно 

може остати отворено, с обзиром на то да се концентрација реализује на територији 

Пољске или њеном делу.  

        За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике 
Србије.  

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 
предметном концентрацијом неће доћи до хоризонталног преклапања или вертикалних 

веза између учесника у концентрацији на релевантном тржишту Републике Србије, јер 

ни циљно друштво, ни подносилац нису присутни на утврђеном релевантном тржишту. 
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У том смислу, трансакција неће водити ограничењу, нарушавању или спречавању 

конкуренције у Републици Србије, као ни јачању доминантног положаја, односно неће 
имати негативних ефеката на српском тржишту.  

На тржишту пружања услуга здравствене заштите, које би обухватило само 

услуге чије трошкове плаћају сами пацијенти или су покривени приватним 

здравственим осигурањем, послују Euromedik, Belmedic, Konzilijum, Medigroup и 

Biomedica. 

 Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да 
предметна концентрација неће наруштити конкуренцију у Републици Србији, 

оценивши да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона, па је одлучено као у ставу I 

диспозитива овог решења. 
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. 

 

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. 

 

 

 

 


