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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 6/0-02-654/2020-1, коју је 9. октобра 2020.  

године поднела Општа болница „MEDIGROUP“, са седиштем на адреси Милутина 

Миланковића 3, Београд, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске 

канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 6. новембра 2020. 

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 Опште болнице 

„MEDIGROUP“, са седиштем на адреси Милутина Миланковића 3, Београд, 

регистарски број 17851551, над Специјалном болницом из неурологије „Affidea“,  са 

седиштем на адреси Кнегиње Зорке 25, Београд, матични број 17897209, куповином 

удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Општа болница „MEDIGROUP“, 

дана 13. октобра 2020. године, уплатио ХХХ динара на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општа болница „MEDIGROUP“, са седиштем на адреси Милутина Миланковића 

3, Београд, регистарски број 17851551 (даље у тексту: подносилац пријаве), поднела је 

Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 9. октобра 2020. године, 

преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanovic 

& Partners“, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-654/2020-1. 

Допуна пријаве поднета је 14. октобра 2020. године. 

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. 

                 
   Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

         КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 Савска улица 25/ IV, Београд 

      Број: 6/0-02-654/2020-3 

Датум: 6. новембар 2020. године 
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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 ће одлучити посебним закључком о заштити података. 

1. Учесници у концентрацији  

 

Општа болница „MEDIGROUP“ је приватна здравствена установа у Србији, која 

пружа здравствене услуге на примарном и секундарном нивоу, лабораторијске анализе 

и специјалистичке процедуре у области офталмологије, IVF-a и дерматологије. 

Болница послује у оквиру групе приватних здравствених установа „MediGroup“. 

Група „MediGroup“ послује под заједничком контролом 1) „Mid Europa IV 

Management Limited“, генералног партнера фондова „Mid Europa Fund IV LP“ и „Mid 

Europa Fund IV A LP“, са регистрованим канцеларијама на адреси Tudor House, 2. 

спрат, Le Bordage, St. Peter Port, Gernzi GY1 1BT (даље у тексту: „MEP Fond IV”) и 2) 

„Blue Sea Capital Partners“ S.à r.l. приватног друштва ограничене одговорности из 

Луксембурга, које управља инвестиционим фондом „Blue Sea Capital Fund SCSp из 

Луксембурга. 

„MEP Fond IV” је приватни инвестициони фонд који послује у оквиру групе 

друштава „Mid Europa Partners“. Група „Mid Europa Partners“, преко својих зависних 

друштава, послује на тржиштима у централној и југоисточној Европи, из пословница у 

Лондону, Будимпешти, Варшави и Истанбулу. До сада је, према наводима подносиоца 

пријаве, заузела пан-регионални приступ, тако што преузима водеће компаније, 

углавном усредсређујући се на раст на домаћим тржиштима, и од 1999. године, 

закључила је 41 инвестицијu у 18 земаља у региону.  

Фонд „Blue Sea Capital Fund“ је независна инвестициона компанија са  

канцеларијама у Београду и Загребу и бави се улагањем у мала и средња предузећа у 

региону. Овај фонд комбинује регионалну присутност и инвестициону експертизу свог 

тима, изграђену како у међународном тако и у локалном окружењу, и до сада је 

инвестирао у водеће компаније у својим циљним секторима.  

Списак регистрованих повезаних друштава подносиоца пријаве се налази у 

списима предмета. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу,  

над Специјалном болницом из неурологије „Affidea“,  са седиштем на адреси Кнегиње 

Зорке 25, Београд, матични број 17897209 (даље у тексту: циљно друштво). Болница 

пружа медицинске услуге радиолошке дијагностике (МR, CT, Rtg, мамографија), 

неуролошке функционалне дијагностике (ЕЕG и ЕМNG) и ултразвучне дијагностике. 

Болница је у Србији почела са радом 2016. године. Специјална болница „Affidea“ је део 

истоимене групе компанија (приватних медицинских установа) која је један од водећих 

европских пружалаца дијагностичких услуга, радиотерапије, али и осталих услуга. 

„Affidea“ група компанија је присутна у Ирској, Португалу, Шпанији, Швајцарској, 

Италији, Пољској, Чешкој Републици, Литванији, Мађарској, Румунији, Хрватској, 

Босни и Херцеговини, Србији, Грчкој и Турској. Власник „Affidea“ групе је Waypoint 

Capital, водећи швајцарски инвеститор у природне науке које се тичу живих бића (тзв. 

Life sciences). 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји удела у Специјалној 

болници из неурологије „Affidea“, закључен 6. октобра 2020. године између друштва 
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„Affidea Diagnostic B.V.“, холандског друштва са регистрованим седиштем на адреси 

Vijzelstraat 68 1017HL Амстердам, Холандија, као продавца и власника циљног 

друштва, с једне стране, и Опште болнице „MEDIGROUP, као купца, с друге стране. 

Овим уговором је предвиђено да Општа болница „MEDIGROUP“ стекне 100% 

удела у у Специјалној болници из неурологије „Affidea“, и тиме стекне појединачну 

непосредну контролу над циљним друштвом. 

3. 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. 

4. Релевантно тржиште  и оцена ефеката концентрације 

 

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, јер без обзира на усвојену дефиницију, 

концентрација неће имати било каквих негативних ефеката на конкуренцију у 

Републици Србији. Због ове чињенице, а у складу са претходном праксом Комисије, 

прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена, према наводима 

подносиоца пријаве. Подносилац такође сматра да би се релевантно тржиште 

производа за пријављену концентрацију могло дефинисати као тржиште пружања 

услуга здравствене заштите. 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. 
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Што се тиче релевантног географског тржишта, подносилац сматра да би се оно 

могло дефинисати као национално, тј. као територија Републике Србије, а да би се, 

имајући у виду да је циљно друштво присутно искључиво на територији Београда, уже 

релевантно географско тржиште могло дефинисати као територија Града Београда.  

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да релевантно тржиште 

производа и релевантно географско тржиште, у конкретном случају, остане отворено, 

уважавајући досадашњу праксу Комисије и имајући у виду да концентрација свакако 

неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, с обзиром на занемарљиве тржишне 

уделе циљног друштва на свим потенцијалним релевантним тржиштима. 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, с 

обзиром на занемарљива преклапања у пословању учесника у концентрацији на свим 

потенцијалним релевантним тржиштима. 

Наиме, учесници у концентрацији се минимално хоризонтално преклапају на 

тржишту пружања услуга здравствене заштите које би обухватило и услуге 

здравствене заштите чији трошкови се покривају обавезним здравственим осигурањем 

(које по правилу пружају здравствене установе у државној својини) и услуге чије 

трошкове плаћају сами пацијенти или су покривени приватним здравственим 

осигурањем (које по правилу пружају здравствене установе у приватној својини и 

приватна пракса), како у Републици Србији, тако и у Београду. У Републици Србији, 

заједнички тржишни удео подносиоца пријаве и циљног друштва, према проценама 

датим у пријави, износи око /0-5/% (тржишни удео подносиоца пријаве је око /0-5/%, а 

циљног друштва око /0-5/%), а у Београду износи око /5-10/% (тржишни удео 

подносиоца пријаве је око /5-10/%, а циљног друштва око /0-5/%).  

На тржишту пружања услуга здравствене заштите, које би обухватило само 

услуге чије трошкове плаћају сами пацијенти или су покривени приватним 

здравственим осигурањем, према подацима из пријаве и процени Комисије на основу 

ових података, заједнички тржишни удео учесника у концентрацији у Републици 

Србији би износио око /20-30/% (тржишни удео подносиоца пријаве је око /20-30/%,  а 

циљног друштва око /0-5/%), а у Београду износи око /20-30/% (тржишни удео 

подносиоца пријаве је око /20-30/%, а циљног друштва око /0-5/%). 

Као најважнији конкуренти, како у Републици Србији, тако и у Београду, наводе 

се Euromedik, Belmedic, Konzilijum 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 чл. 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. 
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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. 

 


