
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

  

           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 6/0-02-552/2021-1, коју је 8. јула 2021. 

године поднело привредно друштво Sebia S.A., са седиштем на адреси Parc 

Technologique Léonard de Vinci - 27 Rue Léonard de Vinci, Lisses, Француска, преко 

пуномоћника Бојане Миљановић, адвоката у сарадњи са адвокатском канцеларијом 

Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 3. августа 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 Sebia S.A., 

са седиштем на адреси Parc Technologique Léonard de Vinci - 27 Rue Léonard de Vinci, 

Lisses, Француска, регистарски број 672 041 902, над привредним друштвом WSHP 

Intermediate Holding Sarl, са седиштем на адреси 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 

Луксембург, регистарски број В193867, као и над његовим зависним друштвом 

ORGENTEC Diagnostika GmbH, са седиштем на адреси Carl-Zeiss-StraBe 49-51, 55129 

Mainz, Немачка, регистрациони број HRB 4300, заједно са повезаним друштвима, 

куповином 100% акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Sebia S.A., 

дана 13. јула 2021. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Sebia S.A., са седиштем на адреси Parc Technologique 

Léonard de Vinci - 27 Rue Léonard de Vinci, Lisses, Француска, регистарски број 672 041 

902 (даље у тексту: Sebia или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 8. јула 2021. године, преко пуномоћника 

Бојане Миљановић, адвоката у сарадњи са адвокатском канцеларијом Karanovic & 

Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-552/2021-1.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-552/2021-4 

Датум: 3. августа 2021. године 

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. 
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Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета 

пријава потпуна и у складу са чланом 3. и чланом 6. став 1. тачка 4) 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.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве послује у оквиру CVC мреже, која се састоји од CVC 

Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“) и његових зависних друштава и CVC Capital 

Partners Advisory Group Holding Foundation и његових зависних друштава, који 

представљају лица у приватном власништву чије активности укључују пружање 

инвестиционог саветовања, и/или управљање инвестицијама у име, одређених 

инвестиционих фондова и платформи (даље у тексту: „CVC Fondovi“). CVC Fondovi 

имају капитал у одређеном броју компанија активних у разним индустријама 

првенствено у Европи, САД и Азијско-Пацифичком региону (даље у тексту: Portfolio 

Kompanijе CVC Fondovа“).  

Sebia дизајнира, производи и продаје in vitro („IVD“) инструменте за тестирање 

и реагенсе. Конкретно, Sebia углавном нуди инструменте и реагенсе за клиничку 

хемију, и њени инструменти се користе у процесу који се зове електрофореза, који 

омогућава анализу протеина и омогућава клиничарима да дају дијагнозе за различите 

болести, као што су карцином имуног система, недостатак хемоглобина,алкохолизам и 

др. Sebia не производи своје производе и нема ни зависних друштава у Србији.  

У Републици Србији, у оквиру CVC мреже послују следећа зависна друштва:  

- Aliplast Aluminium Systems д.о.о, Милоша Обилића 64, Шимановци, матични број 

21226238, чија је претежна делатност трговина на велико металима и металним рудама; 

- Cortix д.о.о, Булевар Михајла Пупина 115 Е, Нови Београд, матични број 20700181, 

чија је претежна делатност трговина на мало одећом у специјализованим 

продавницама; 

- TMF Services д.о.о, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд, матични број 

17374796, чија је претежна делатност рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски 

послови; пореско саветовање; 

- Pegaso Online д.о.о. Кнеза Михаила 34, Београд, матични број 21433225, чија је 

претежна делатност остало образовање. 

У Републици Србији, CVC мрежа има и огранак страног правног лица – 

Conceria Pasubio S.PA – Огранак Шабац, Филипа Вишњића бб, Шабац, матични број 

29504253, чија је претежна делатност штављење и дорада коже, дорада и бојење крзна.  

  Предложена трансакција се односи на стицање целокупног акцијског капитала и 

појединачне контроле од стране друштва Sebia над привредним друштвом WSHP 

Intermediate Holding Sarl, са седиштем на адреси 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 

Луксембург, регистарски број В193867 (даље у тексту: „WSHP Intermediate Holding“), 

као и над његовим зависним друштвом ORGENTEC Diagnostika GmbH, са седиштем на 

адреси Carl-Zeiss-StraBe 49-51, 55129 Mainz, Немачка, регистрациони број HRB 4300 

(даље у тексту: „ORGENTEC Diagnostika“, заједно са својим повезаним друштвима: 
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„ORGENTEC Group“ или циљна друштва). 

WSHP Intermediate Holding је холдинг компанија која индиректно држи 

целокупан капитал у ORGENTEC Diagnostika GmbH. ORGENTEC Diagnostika је у 

власништву друштва WSHP LuxCo 1 SCA са седиштем на адреси 15 Boulevard F.W. 

Raiffeisen, L-2411 Луксембург, регистрациони број B 186854 (даље у тексту: WSHP 

LuxCo 1 SCA).  

ORGENTEC Diagnostika је активна у развоју, производњи и маркетингу тест 

система за лабораторијску аутоимуну дијагностику са дистрибутивним активностима у 

више од 90 земаља широм света. Услуге in vitro дијагностике обухватају више од 300 

лабораторијских тестова, првенствено имунолошких тестова у вези са ензимима. Такви 

тестови доприносе дијагнози реуматских болести, тромбозе, болести 

гастроинтесталног тракта и заразних болести. Портфолио производа састоји се од 1) 

Алегрије, потпуно аутоматског аналитичког инструмента; 2) комплета за ензимски 

имунолошки тест (ELISA тест); 3) антигена и антитела; и 4) производа трећих лица и 

помоћних производа. ORGENTEC Diagnostika нема зависних друштава у Србији. 

Списак друштава која су под контролом CVC („Portfolio Kompanije CVC 

Fondova“), као и Orgentec Group је достављен Комисији. Сва друштва која су под 

контролом CVC мреже, односно Orgentec Group сматрају се једним учесником на 

тржишту, у смислу члана 5. Закона.  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена транскација се односи на стицање целокупног капитала и 

појединачне контроле од стране друштва Sebia над WSHP Intermediate Holding и 

индиректно над ORGENTEC Group. Sebia, у својству купца, и WSHP LuxCo 1 SCA, у 

својству продавца, закључили су 25. јуна 2021. године Уговор о продаји и преносу 

(даље у тексту: Уговор), у вези са свим акцијама у друштву и сертификатима о 

преференцијалном капиталу које је издало друштво WSHP Intermediate Holding. На 

основу овог уговора, продавац се сложио да прода све своје уделе друштву Sebia, a 

Sebia да купи све уделе од продавца у складу са условима из Уговора. 

 

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 поднета у складу са 

чланом 63. став 1. Закона.  

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). 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 
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

Подносилац пријаве сматра да, за потребе предметне пријаве, није неопходно 

коначно дефинисати релевантно тржиште, јер, без обзира на усвојену дефиницију 

тржишта, трансакција неће имати било каквих ефеката по конкуренцију у Србији, 

имајући у виду да учесници у концентрацији имају само мања хоризонтална 

преклапања у Србији на предложеном релевантном тржишту. Међутим, у сврху 

пружања комплетних информација, а узимајући у обзир активности циљног друштва у 

Србији, као и претходну праксу Комисије, подносилац пријаве сматра да би се 

релевантно тржиште производа у конкретном случају могло дефинисати као тржиште 

продаје in-vitro дијагностичких тестова. Подносилац пријаве сматра да нема потребе 

додатно сегментирати предложено релевантно тржиште производа у Србији, а 

предлаже да би се релевантно географско тржиште, за потребе анализе трансакције 

могло дефинисати као национално по свом обиму тј. као територија Републике Србије. 

Комисија је, полазећи од предмета циљног пословања, делимично уважила 

дефиницију коју је предложио подносилац пријаве, и релевантнаo тржиштe производа, 

у конкретном случају, одредила као тржиште производње и велепродаје in-vitro 

дијагностичких тестова. 

Дијагностички тестови могу бити спроведени in vitro или in vivo. In vitro 

дијагностички тестови се односе на тест који се врши лабораторијски унутар епрувете 

или лабораторијске посуде. Овакви тестови се спроводе ван тела и користе се за 

идентификацију и мерење супстанци у узорцима ткива, крви или урина пацијента, што 

омогућава лекарима да дијагностикују, лече и надгледају пацијенте. In vivo 

дијагностички тестови се врше у или на живим организмима, нпр. људском телу.  

Што се тиче лабораторијских in vitro дијагностичких система, према пракси 

Европске комисије, како се наводи у пријави, може се правити разлика између шест 

главних in vitro дијагностичких категорија 1) клиничка хемија, 2) имунска хемија, 3) 

хематологија/ хемостаза/ имунохематологија/ хистологија/ цитологија, 4) 

микробиологија култура, 5) заразне болести и 6) генетско тестирање), са могућом 

конвергенцијом између клиничке и имунохемије, али и са могућим сегментирањем 

тестова панела или специфичних тестова.  

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско 

тржиште дефинисала као територију Републике Србије, што је у складу са предлогом 

подносиоца пријаве. 

 

 

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 у Републици Србији, имајући у виду да 

учесници у концентрацији имају само незнатна преклапања на релевантном тржишту. 

Према проценама у пријави, тржишни удео CVC Fondova на релевантном 

тржишту је /0-5/%, а ORGENTEC Group /0-5/%. У пријави се оцењује да је IVD сектор 

високо конкурентан и да обухвата велики број великих, средњих и малих тржишних 

играча, па се као највећи конкуренти наводе Roche, Siemens, Abbott, Biorad, Tosoh.  

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 
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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. 

 

 

 


