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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 6/0-02-213/2021-1, коју је 13. јануара 2021. године, поднело 

привредно друштво TRG Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, са седиштем на 

адреси 12E, rue Guillaume Kroll L-1882, Луксембург, преко пуномоћника адвоката 

Дарије Огњеновић, Тијане Лалић и Ане Крстић из адвокатске канцеларије Прица и 

партнери о.д. адвокати, Ресавска 31, Београд, дана 9. 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 TRG Emerging 

Europe Private Equity Fund SCSp, са седиштем на адреси 12E, rue Guillaume Kroll L-

1882, Luksemburg, матични број В237853, над привредним друштвом Optimapharm 

d.o.o. Zagreb, са седиштем на адреси Улицa грaдa Вукoвaрa 284, Зaгрeб, Хрвaтскa, 

матични број 080526671, куповином 80% акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 15. јануара 2021. године уплатио 

XXX, дана 21. јануара 2021. године XXX и дана 22. јануара 2021. године XXX на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара прописаном износу за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво TRG Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, са седиштем на 

адреси 12E, rue Guillaume Kroll L-1882, Luksemburg, матични број В237853 (у даљем 

тексту: TRG или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), дана 13. јануара 2021. године, преко пуномоћника адвоката 

Дарије Огњеновић, Тијане Лалић и Ане Крстић из адвокатске канцеларије Прица и 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-213/2021-4 

Датум: 9. фебруар 2021. године 
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партнери о.д. адвокати, Ресавска 31, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-

213/2021-1. Допуна пријаве је достављена 14. јануара 2021. 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. 

 

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 ће о овом 

захтеву одлучити посебним закључком о заштити података. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве, друштво TRG Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, је 

друштво основано у Луксембургу, у форми партнерства са ограниченом одговорношћу. 

Подносилац је део групе друштава познате под називом The Rohatyn група и 

специјализован је за управљање имовином која се фокусира искључиво на улагање у 

тржишта у развоју. TRG-ов портфолио обухвата неколико инвестиција у друштва која 

послују у разним земљама и секторима.  

 

Подносилац пријаве у предметној трансакцији учествује преко свог индиректно 

зависног друштва TRG EEF Vivo Zagreb d.o.o. (у даљем тексту: TRG Zagreb), са 

седиштем на адреси Nova cesta 60, Зaгрeб, Хрвaтскa, матични број 081306032, које је 

директни стицалац контроле у предложеној трансакцији. TRG Zagreb је друштво 

специјалне намене, основано искључиво за потребе имплементације предложене 

трансакције. Оно је индиректно зависно друштво подносиоца пријаве, преко његовог 

јединог члана, друштва TRG EEF Vivo Three, S.a.r.l. 

 

У Републици Србији подносилац пријаве је присутан преко друштва Pet Network SRB 

d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Милутина Миланковића 1в, Београд, матични 

број: 20205539. Претежна регистрована делатност овог друштва је трговина на мало 

цвећем, биљкама, семенима, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне 

љубимце у специјализованим продавницама (шифра: 4776). Pet Network SRB d.o.o. је 

део Pet Network групе, која је активна у Србији, Хрватској, Румунији и Словенији. Pet 

Network група се бави малопродајом, нарочито продајом производа за кућне љубимце 

под бредном „Pet Centar“. Осим друштва Pet Network SRB d.o.o., ниједно друштво из 

TRG портфолија не послује у Србији. 

 

Циљно друштво у предметној трансакцији над којим се стиче контрола јесте 

Optimapharm d.o.o. Zagreb, са седиштем на адреси Улицa грaдa Вукoвaрa 284, Зaгрeб, 

Хрвaтскa, матични број 080526671 (у даљем тексту: Optimapharm или циљно друштво). 

Циљно друштво је уговорна истраживачка организација („CRO“), која пружа 

свеобухватне услуге клиничких испитивања клијентима из области биотехнологије, 

фармацеутске индустрије и медицинске опреме, као и другим (глобалним) CRO 

компанијама у Европи. Циљно друштво има 17 канцеларија које су географски и 
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стратешки лоциране у Европи, и спроводи клиничка испитивања у 27 земаља Европе. 

Optimapharm има значајно искуство/експертизу у спровођењу Фаза I-IV клиничких 

испитивања у већини главних терапијских области, као што су онкологија, 

кардиоваскуларне, метаболичке, неуролошке, психијатријске, плућне и заразне 

болести. 

 

Пре спровођења предложене трансакције, циљно друштво је било у својини два 

физичка лица и једног правног лица - AMC IV ALPHA B.V, Herengracht 424 III, 1017BZ 

Амстердам [...].  

 

У Републици Србији, циљно друштво је присутно преко свог зависног друштва 

Optimapharm d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Васка Попе 10, Београд, матични 

број: 20441437. Претежна регистрована делатност овог друштва је истраживање и 

развој у другим природним и техничко-технолошким наукама (шифра: 7219). Друштво 

Optimapharm d.o.o. Beograd је основано 2008. године и директно је зависно друштво 

циљног друштва, које има 100% удела.   

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање 80% акција ([...]) циљног друштва од 

стране подносиоца пријаве, путем друштва специјалне намене - TRG Zagreb, од два 

физичка лица, Игора Чичка и Гордане Грегурић Чичак, где је свако власник [...], и 

једног правног лица AMC IV ALPHA B.V, које је власник [...] (у даљем тексту: 

продавци). 

 

[...].  

 

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. 

4. 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).  

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе ове пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа, јер предложена трансакција неће имати 

битног утицаја на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да не постоје 

преклапања између активности подносиоца пријаве и циљног друштва у Србији и да је 

подносилац пријаве инвестициони фонд. Међутим, ради потпуности пријаве, а имајући 

у виду активности циљног друштва, подносилац пријаве наводи да се релевантно 
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тржиште производа за потребе предложене трансакције може дефинисати као тржиште 

пружања услуга уговорних истраживачких организација. 

 

Услуге уговорних истраживачких организација односе се на услуге развоја лекова, а 

пружаоце ових услуга клијенти у области здравства ангажују као спољне сараднике 

ради спровођења процеса клиничког развоја и других процеса, од прве фазе клиничког 

испитивања на људима па све до праћења након одобравања и стављања у промет. Ове 

услуге обухватају широк спектар услуга, од откривања лекова – укључујући органску 

синтезу, аналитичку хемију, биохемију, молекуларно моделирање и медицинску 

хемију – до клиничких испитивања.  

 

Испитивања процењују ефикасност и безбедност лекова и медицинских средстава, 

пратећи њихов ефекат на великој групи људи. Могу их спроводити владине 

здравствене агенције, истраживачи повезани са болничким или универзитетским 

медицинским програмом, независни истраживачи или приватна индустрија. 

Испитаници су обично пацијенти који учествују у клиничким испитивањима, као 

добровољци, након давања потписаног информисаног пристанка за учешће. У неким 

случајевима испитаници могу бити плаћени (обично здрави добровољци који учествују 

у студијама фазе 1 или студијама биоеквиваленције). Испитаници су обично подељени 

у две групе, укључујући контролну групу која не прима експериментални третман, 

него уместо тога прима плацебо (неактивну супстанцу) или прима проверену терапију 

ради поређења. Важно је нагласити да пре почетка било ког клиничког испитивања, 

одговарајућу студију прегледа и одобрава локална Етичка комисија и надлежна 

институција (нпр. Агенција за лекове), како би се обезбедило да су права, сигурност и 

добробит испитаника заштићени, као и да је научна валидност испитивања оправдана.  

 

Подносилац пријаве сматра да постоји јединствено тржиште за услуге уговорних 

истраживачких организација и да не би требало правити разлику између пружалаца 

ових услуга на основу релативне снаге њихових активности у читавом спектру 

клиничког развоја у сврху дефинисања тржишта. Готово сви пружаоци услуга 

уговорних истраживачких организација нуде услуге које обухватају комбинацију 

предклиничких и клиничких активности и активности након лансирања. Такође, сви 

пружаоци ових услуга имају користи од вештина и опреме потребне за пружање услуга 

у целој фармацеутској мрежи (нпр. мрежа клиничара, лабораторијских установа, 

научника, клиничких фармаколога, менаџера пројеката, итд). Поред тога, било би 

немогуће извршити поделу прихода конкурената према различитим услугама 

уговорних истраживачких организација које они нуде. 

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

у предложеној трансакцији дефинисала као тржиште пружања услуга уговорних 

истраживачких организација. 

 

Када је у питању дефиниција релевантног географског тржишта, подносилац сматра да 

тржиште услуга уговорних истраживачких организација обухвата целокупно европско 

тржиште. Иако се регулаторни захтеви разликују од земље до земље, у пракси многе 

здравствене компаније налажу пружаоцима ових услуга да спроводе истраживања на 

глобалној основи. Поред тога, пружаоци услуга уговорних истраживачких 

организација нуде услуге у више земаља, јер то омогућава здравственим компанијама 

да убрзају рокове, дођу до различите популације пацијената и добију приступ 

специјализованој експертизи. Здравствене компаније стога ангажују пружаоце услуга 



5 

уговорних истраживачких организација без обзира на то где се они налазе. Примера 

ради, циљно друштво пружа услуге широм Европе, као и америчким партнерима. 

Подносилац пријаве такође наводи да је предложено релевантно географско тржиште у 

складу са праксом Европске комисије, стога релевантно географско тржиште у 

предложеној трансакцији треба дефинисати као европско. Комисија је релевантно 

географско тржиште производа у предметном случају дефинисала као територију 

Републике Србије, што је у складу са њеним законским надлежностима да ефекте 

предложених концентрација процењује на тржишту Републике Србије. 

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 

концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду 

следеће чињенице. Како је претходно наведено, Rohatyn група, којој припада 

подносилац пријаве, јесте група друштава специјализованих за управљање имовином, 

која се фокусира искључиво на улагање у тржишта у развоју и није активна на 

тржишту које је релевантно за предметну трансакцију. Optimapharm Србија, која је у 

директном власништву циљног друштва, је уговорна истраживачка организација која 

пружа услуге клиничког испитивања клијентима у области биотехнологије, 

фармацеутским компанијама и компанијама које су специјализоване за медицинску 

опрему, као и другим уговорно истраживачким организацијама. Из наведеног се може 

закључити да између учесника у концентрацији не долази до хоризонталног 

преклапања нити до стварања вертикалних веза. 

 

Према наводима подносиоца пријаве, постоји око 40 организација које се баве 

клиничким испитивањима у Србији, а процењује се да тржишни удео циљног друштва 

на дефинисаном релевантном тржишту износи /0-5/% (по вредности продаје) и /5-10/% 

(по обиму продаје). Највећи конкуренти на тржишту су Iqvia RDS d.o.o. Beograd, са 

тржишним уделом од /5-10/% (вредност продаје) и /10-20/% (обим продаје), PPD Serbia 

d.o.o. са тржишним уделом од /5-10/% (вредност продаје) и /5-10/%  (обим продаје), 

Paraxel International d.o.o. са тржишним уделом од /5-10/% (вредност продаје) и /5-10/%  

(обим продаје) и INC Research d.o.o.Beograd, са тржишним уделом од /5-10/%  

(вредност продаје) и /5-10/%  (обим продаје).  

 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу 

члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

 

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. 
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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 и 106/2015). 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                        

                                                                                          Небојша Перић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 


