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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“, бр. 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 6/0-02-232/2022-1 поднетој 13. јануара 2022. године, од стране 
привредног друштва ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, са седиштем на 
адреси Смедеревска бр. 9, Београд, Република Србија, које заступа законски заступник, 
директор Ковиљка Лончар, чији је пуномоћник Бојан Станивук, адвокат из адвокатске 
канцеларије STANIVUK & MANASIJEVSKI A.O.D. из Београда, Проте Матеје бр. 24/3, 
дана 4. маја 2022. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва ETER 
CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, са седиштем на адреси Смедеревска бр. 9, 
Београд, Република Србија, матични број 21344303, над привредним друштвом VEGA DOO 
VALJEVO, са седиштем на адреси Вука Караџића 41, Ваљево, Република Србија, матични 
број 07666063, и АПОТЕКАРСКОМ УСТАНОВОМ „ВЕГАФАРМА“, са седиштем на 
адреси Железничка бр. 16, Ваљево, Република Србија, матични број 17650807, куповином 
100% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-
PALILULA, дана 19. априла 2022. године уплатио ХХХ на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 

 
Образложење 

 

Привредно друштво ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, са седиштем 
на адреси Смедеревска бр. 9, Београд, Република Србија, матични број 21344303 (у даљем 
тексту: ETER или подносилац Пријаве), поднело је 13. јануара 2022. године, Комисији за 
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-02-
232/2022-1 (у даљем тексту: Пријава), која настаје стицањем појединачне контроле 
подносиоца Пријаве над привредним друштвом VEGA DOO VALJEVO, са седиштем на 
адреси Вука Караџића 41, Ваљево, Република Србија, матични број 07666063 (у даљем 
тексту: ВЕГА), и АПОТЕКАРСКОМ УСТАНОВОМ „ВЕГАФАРМА“, са седиштем на 
адреси Железничка бр. 16, Ваљево, Република Србија, матични број 17650807 (у даљем 
тексту: ВЕГАФАРМА). 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 
Број: 6/0-02-232/2022-10 
Датум: 4. мај 2022.године 
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Пријава је поднета преко законског заступника подносиоца Пријаве, директора 
Ковиљке Лончар. Допуне Пријаве су поднете 14. фебруара, 14. марта, 8, 21. и 29. априла 
2022. године. 

Увидом у Пријаву Комисија је утврдила да је Пријава потпуна и поднета Комисији у 
складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у 
даљем тексту: Закон), и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), и да су 
испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије по Пријави у скраћеном поступку.  

Комисија је утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у 
ставу II диспозитива. Доказ о уплати се налази у списима предмета. 
 

Учесници у концентрацији 

 
Подносилац Пријаве, основан крајем 2017. године, бави се консултантским 

активностима у вези са пословањем и осталим управљањем, односно капиталским 
улагањима у друга привредна друштва или своја зависна друштва у земљи и иностранству, 
контролисањем, управљањем и финансирањем тих зависних привредних друштава. Према 
наводима у Пријави, делатност ETER-а је најближа делатности холдинг компанија. 
Оснивач и члан ETER-а са 100% удела је физичко лице Дејан Чакајац. 

ETER је и матично друштво са 100% удела у следећим друштвима регистрованим у 
Републици Србији: 

1. REAL ESTATES INVESTMENTS DOO, са седиштем на адреси Смедеревска бр. 9, 
Београд, Република Србија, матични број 21449440, претежна делатност: 
изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 

2. CONSTRUCTION DEVELOPMENT DOO, са седиштем на адреси Смедеревска бр. 9, 
Београд, Република Србија, матични број 21449431, претежна делатност: изградња 
стамбених и нестамбених зграда. 
Такође, ETER и његов члан Дејан Чакајац имају следећа регистрована друштва у 

Републици Србији и иностранству, над којима Дејан Чакајац остварује појединачну или 
заједничку контролу, и која се сходно томе сматрају једним учесником на тржишту, у 
смислу члана 5. Закона: 

1. MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA), са седиштем на адреси Зрењанински пут 
бр. 84ц, Београд-Палилула, Република Србија, матични број 20655364 (у даљем 
тексту: MOZZART), претежна делатност: коцкање и клађење, односно организација 
спортског клађења, израда квота и производња пратећег софтвера за подршку. У 
оквиру основне делатности, MOZZART има сопствену продукцију и понуду квота за 
клађење на најразличитије спортске и друге догађаје. Основни капитал MOZZART-а 
је у власништву 35 чланова (34 физичка и једног правног лица). Два физичка лица су 
већински власници овог друштва: Јадранка Степановић са 39,345% удела и Дејан 
Чакајац са 38,345% удела, док правно лице ETER има удео од 1%. Преостала 32 
мањинска власника су физичка лица која поседују од 0,1% до 1,75% удела; 

2. KONCEPT 45.0 DOO BEOGRAD (STARI GRAD), Београд, Србија; 
3. TRIPLE CROWN DOO BEOGRAD – PALILULA, Београд, Србија; 
4. MOZZART DOO BANJA LUKA, Бања Лука, Босна и Херцеговина; 
5. DOO MOZZART KLADIONICE BRČKO DISTRIKT BH, Брчко, Босна и 

Херцеговина; 
6. MOZZART BH PLAY DOO SARAJEVO, Сарајево, Босна и Херцеговина; 
7. MOZZART BH PLAY CAZZINO D.O.O. Сарајево, Босна и Херцеговина; 
8. ДЕЛТА БЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Скопље, Република Северна Македонија; 
9. КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО СКОПЈЕ, Скопље, Република Северна Македонија; 
10. GERMANIA SPORT DOO ZAGREB; 
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11. ETER REAL ESTATES DOO ZAGREB; 
12. ETHER CONSULTING LIMITED KENIJA; 
13. MOZZARTBET KENYA LIMITED; 
14. MOZZARTBET GHANA LTD; 
15. MOZZARTBET SERVICES LIMITED, NIGERIA. 

 
ВЕГА, једно од циљних друштава у предметној концентрацији, основана је 1994. 

године, са претежном делатношћу: трговина на велико фармацеутским производима. Као 
веледрогерија се бави набавком, увозом и регистрацијом нових производа, складиштењем, 
продајом и дистрибуцијом лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената, 
козметичких и средстава опште употребе. Члан овог друштва са 100% удела је физичко 
лице, Снежана Јешић, држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Ваљеву. Купци 
ове веледрогерије су апотекарске установе у власништву Снежане Јешић, приватне и 
државне апотекарске установе, велепродаје у приватном власништву, домови здравља, 
државне и приватне болнице, клиничко-болнички центри, институти. Према подацима 
учесника у концентрацији, ВЕГА нема зависна друштва. 

ВЕГАФАРМА, друго циљно друштво у предметној концентрацији, је апотекарска 
установа основана крајем 2005. године са претежном делатношћу: трговина на мало 
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама. Поред 
фармацеутских производа, ова установа обавља малопродају и дијететских суплемената, 
медицинских средстава, козметике и одређене робе широке потрошње. Према сопственим 
подацима, у апотекама ВЕГАФАРМЕ се издају лекови на цивилни и војни рецепт, лекови са 
Д листе и свакодневно се одржавају (у различитим апотекама) акције, промоције и 
саветовања. 

Власник 100% удела ВЕГАФАРМЕ је физичко лице, Снежана Јешић, која је, како је 
претходно, наведено и једини члан ВЕГЕ. Следствено, ВЕГА и ВЕГАФАРМА представљају 
повезана лица. 

ВЕГАФАРМА у свом саставу има 64 регистрована огранка/апотеке као продајна 
места, лоцирана у: Ваљеву, Коцељеви, Љигу, Лајковцу, општинама града Београда, 
Мионици, Аранђеловцу, Панчеву, Осечини, Богатићу, Сремској Митровици, Инђији, Старој 
Пазови, Сомбору, Темерину, Новом Саду, Убу, Алибунару, Смедеревској Паланци, Бајиној 
Башти, Јагодини, Горњем Милановцу, Чајетини.  

Такође, ВЕГАФАРМА има и регистроване зависна апотекарске установе у 
Републици Србији, јер је власник 100% оснивачких права-удела у следећим здравственим 
установама: 

1. Апотекарска установа „ПАЛАНКА ЛЕК“, са седиштем на адреси Првог српског 
устанка бр. 106, Смедеревска Паланка, Република Србија, матични број 17026526 (у 
даљем тексту: ПАЛАНКА ЛЕК), претежна делатност: трговина на мало 
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама. У свом 
саставу има 6 апотека, лоцираних у Смедеревској Паланци, Београду, Свилајнцу; 

2. Апотекарска установа „НАДА“, са седиштем на адреси Јурија Гагарина бр. 229, 
Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број 17710702 (у даљем тексту: 
НАДА), претежна делатност: трговина на мало фармацеутским производима у 
специјализованим продавницама – апотекама. У свом саставу има 3 апотеке, 
лоциране у Новом Београду и Земуну; 

3. Апотекарска установа „ЗДРАВЉЕ ПЛУС“, са седиштем на адреси Маршала Тита бр. 
77, Врбас, Република Србија, матични број 08900108  (у даљем тексту: ЗДРАВЉЕ 
ПЛУС), претежна делатност: трговина на мало фармацеутским производима у 
специјализованим продавницама – апотекама. У свом саставу има 2 апотеке, 
лоциране у Врбасу и Кули; 

4. Апотекарска установа „HYGIEIA“, са седиштем на адреси Даничићева бр. 101, 
Крагујевац, Република Србија, матични број 17823868 (у даљем тексту: HYGIEIA), 
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претежна делатност: трговина на мало фармацеутским производима у 
специјализованим продавницама – апотекама. У свом саставу има 5 апотека, 
лоцираних у Крагујевцу. 

 
Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се тиче стицања појединачне контроле подносиоца 
Пријаве над циљним друштвима, куповином 100% удела у ВЕГИ и 100% оснивачких права-
удела у ВЕГАФАРМИ. Као правни основ концентрације Комисији је достављен Уговор о 
купопродаји од 30. децембра 2021. године (у даљем тексту: Уговор), закључен између 
Снежане Јешић, власника ВЕГЕ и ВЕГАФАРМЕ, као продавца (у даљем тексту: Продавац) 
и ETER-а као купца (у даљем тексту: Купац). 

Осим уобичајених, у Уговору су, између осталих, предвиђени и следећи претходни 
услови за реализацију предметне трансакције: 

1) Извршен је пренос непокретности и возила ВЕГЕ, 50% потраживања ВЕГЕ према 
ПАЛАНЦИ ЛЕК, друге имовине и обавеза ВЕГЕ, све набројано у Прилогу 7 
Уговора, на друштво Lyra Vega doo Valjevo, ca седиштем на адреси Вука Караџића 
бр. 39, Ваљево, Република Србија, матични број 21733997 (у даљем тексту: Lyra 
Vega), основано у новембру 2021. године чија је претежна делатност: изнајмљивање 
властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима и једини члан са 100% 
удела Продавац; 

2) Извршен је пренос непокретности и возила, друге имовине и обавеза ВЕГАФАРМЕ, 
све набројано у Прилогу 8 Уговора на Апотекарску установу „ЛИРАФАРМА“, са 
седиштем на адреси Насеље „Ослободиоци Ваљева“ бб, Ваљево, Република Србија, 
матични број 26000670 (у даљем тексту: ЛИРАФАРМА), основану крајем јануара 
2022. године чија је претежна делатност: трговина на мало фармацеутским 
производима у специјализованим продавницама – апотекама и једини оснивач са 
100% оснивачких права-удела Продавац; 

3) Извршен је пренос изузетих огранака/апотека ВЕГАФАРМЕ, наведених на страни 6 
Уговора на ЛИРАФАРМУ; 

4) Извршен је пренос оснивачких права у ПАЛАНЦИ ЛЕК на Lyra Vega. Следствено, 
ПАЛАНКА ЛЕК и све апотеке у њеном саставу неће бити предмет конкретне 
трансакције, односно подносилац Пријаве, након спровођења предметне 
концентрације, неће вршити појединачну контролу над истим. 
 
Из напред наведеног проистиче да је ВЕГАФАРМА, пре реализације претходних 

услова, имала у свом саставу 64 апотеке, односно (укључујући 16 апотека зависних 
апотекарских установа над којим врши контролу) укупно 80 апотека. Током реализације 
претходних услова на основу Уговора, из састава ВЕГАФАРМЕ је изузето 8 апотека и 
пренето на ЛИРАФАРМУ (Табела 2 у наставку), а 6 апотека у саставу ПАЛАНКА ЛЕК 
пренето на Lyra Vegu (Табела 3 у наставку), тако да је укупно 66 апотека у саставу 
ВЕГАФАРМЕ предмет трансакције и биће, након спровођења концентрације, под 
контролом подносиоца Пријаве. То су апотеке приказане у Табели 1. 
 
Табела 1: Списак свих апотека које су предмет Трансакције 

 
Подаци о АУ која је образовала 

огранак/апотеку 

Назив 

огранка/апотеке 

Седиште 

1. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-КОЦЕЉЕВА" Коцељева, Немањина 61 
2. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-МИЉАКОВАЦ" Београд, Вукасовићева 57 

3. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ЛАЗАРЕВАЦ" 
Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 
18 



 5 

4. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-КОД ДОМА 
ЗДРАВЉА" 

Ваљево, Железничка 16 

5. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-КОД БОЛНИЦЕ" Ваљево, Обрена Николића 4 
6. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-РУЗВЕЛТОВА" Београд,  Рузвелтова 23а 

7. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-МИОНИЦА" 
Мионица (Варошица), Мионица, 
Војводе Мишића бр. 45 

8. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ГАНДИЈЕВА" Београд, Гандијева 3 
9. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ЧУКАРИЦА" Београд, Обалских радника бр. 39 

10. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ИЗВОР" 
Даросава, Аранђеловац, Даросава 
бб 

11. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-РАЈКОВИЋ" Рајковић, Мионица, Рајковић бб 
12. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ПАНЧЕВО" Панчево, Лава Толстоја бр. 2 
13. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ГРАДАЦ" Ваљево, Кнез Михаилова бр. 37 
14. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ОСЕЧИНА" Осечина, Карађорђева бр. 82 
15. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-27. МАРТ" Београд, Двадесетседмог марта27 

16. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-
АРАНЂЕЛОВАЦ" 

Аранђеловац, Видовданска бр. 2 

17. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-РАКОВИЦА" 
Београд, Др Миливоја Петровића 
9а 

18. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БОГАТИЋ" Богатић, Мије Јовановића бр. 40 
19. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ЈАРАК" Јарак, Школска 8 

20. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БОГАТИЋ 
ЦЕНТАР" 

Богатић, Мике Витомировића 2 

21. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ИНЂИЈА" Инђија, Новосадска бр. 6 

22. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СРЕМСКА 
МИТОВИЦА I" 

Сремска Митровица, Трг Ћире 
Милекића бр. 10 

23. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА II" 

Сремска Митровица, Железничка 
23 

24. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА III" 

Сремска Митровица, Радиначки 
пут 66 

25. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-КУЗМИН" 
Кузмин, Сремска Митровица, 
Савска бр. 1 

26. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-КОЦЕЉЕВА 
ДОМ ЗДРАВЉА" 

Коцељева, Немањина бр. 8 

27. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ЛАЈКОВАЦ II" Лајковац, Војводе Мишића бр. 8 
28. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-НОВА ПАЗОВА" Стара Пазова, Његошева бр. 21 
29. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ТРИ ЛИПЕ" Ваљево, Војводе Мишића бр. 86 
30. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ПАНЧЕВО II" Панчево, Димитрија Туцовића 35 

31. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СТАПАР" 
Стапар, Сомбор, Карађорђев плац 
117 

32. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-АЛТИНА" Београд, Добановачки пут 89 
33. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СИРИГ" Сириг, Темерин, Новосадска 29 
34. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-САЈЛОВО" Нови Сад, XXXII бб 

35. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-УБ" 
Уб, Краља Петра Првог 
Ослободиоца бр. 28 

36. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-МИРИЈЕВО" 
Београд, Витезова Карађорђеве 
звезде бр. 89 

37. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БАНАТСКО 
НОВО СЕЛО" 

Банатско Ново Село, Панчево, 
Маршала Тита бр. 92 

38. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БАРОШЕВАЦ" 
Барошевац, Лазаревац, Ивањданска 
1 

39. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ДОЛОВО" 
Долово, Панчево, Краља Петра 
Првог бр. 34 

40. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ВОЈВОДЕ 
ВЛАХОВИЋА" 

Београд, Војводе Влаховића бр. 43к 

41. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БАНАТСКИ 
КАРЛОВАЦ" 

Банатски Карловац, Алибунар, 
Књаз Милоша бр. 34б 

42. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БОРЧА" Београд, Зрењанински пут 152 
43. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-МИОНИЦА II" Мионица, Др Јове Алексића 13 

44. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА I" 

Смедеревска Паланка, Кнеза 
Милоша бр. 2 
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45. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БАЈИНА 
БАШТА I" 

Бајина Башта, Кнеза Милана 
Обреновића бр. 54 

46. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БАЈИНА 
БАШТА II" 

Бајина Башта, Кнеза Милана 
Обреновића бр. 33 

47. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-БАЊА ВРУЈЦИ" Берковац, Мионица, Берковац бб 

48. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ПЕЦКА" 
Пецка, Осечина, Др Цветка Томића 
1 

49. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-МИОНИЦА 
ДОМ ЗДРАВЉА" 

Мионица, Кнеза Грбовића бр. 72 

50. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ЈАГОДИНА" Јагодина, Зелена Пијаца бб 
51. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-КОЦЕЉЕВА III" Коцељева, Немањина бр. 110 

52. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ОБИЛИЋЕВ 
ВЕНАЦ" 

Београд, Царице Милице 9 

53. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ" 

Горњи Милановац,  Хероја 
Дражевића бр. 10д 

54. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-СИРОГОЈНО" 
Сирогојно, Чајетина, Задружни дом 
Сирогојно бб 

55. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ВЕТЕРНИК" Нови Сад, Драгослава Срејовића 12 

56. Вегафарма АПОТЕКА "ВЕГА-ЈАГОДИНА 
ЦЕНТАР" 

Јагодина, Кнегиње Милице, Ауто 
парк, локал 5 

57. Hygieia АПОТЕКА "HYGIEIA-1" 
Крагујевац, Светозара Марковића, 
40 

58. Hygieia АПОТЕКА "HYGIEIA-2" Крагујевац, Краља Петра Првог 4 

59. Hygieia АПОТЕКА "HYGIEIA-3" 
Крагујевац, Октобарских Жртава 
167 

60. Hygieia АПОТЕКА "HYGIEIA-4" Крагујевац, Атинска бр.  103б 

61. Hygieia АПОТЕКА HYGIEIA У СЕДИШТУ 
УСТАНОВЕ 

Крагујевац, Даничићева 101  

62. Здравље плус АПОТЕКА "РУСКИ КРСТУР" 
Руски Крстур, Кула, Маршала Тита 
бб 

63. Здравље плус АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ ПЛУС У 
СЕДИШТУ УСТАНОВЕ 

Врбас, Маршала Тита 77 

64. Нада АПОТЕКА „НАДА I“ Београд, Гандијева бр. 76А 
65. Нада АПОТЕКА „НАДА II“ Београд, Горњоградска бр. 11а 

66. Нада АПОТЕКА НАДА У СЕДИШТУ 
УСТАНОВЕ 

Београд, Јурија Гагарина 229 

 
Након завршетка предметне трансакције на описани начин, подносилац Пријаве ће стећи 
појединачну контролу над ВЕГОМ и ВЕГАФАРМОМ у чијем саставу ће бити апотеке 
приказане у Табели 1 (даље у тексту: циљне апотеке), док ће Снежана Јешић вршити 
појединачну контролу над пренетим апотекама Lyra Vegi и ЛИРАФАРМИ, као њихов 
оснивач/члан. 
 

Табела 2: Списак свих апотека пренетих са ВЕГАФАРМЕ на ЛИРАФАРМУ, које нису 

предмет Трансакције 
1. АПОТЕКА „ЛИРА-ЉИГ ЦЕНТАР“, ул. Војводе Мишића бр. 19, Љиг 

2. АПОТЕКА „ЛИРА-МАГИСТРАЛА“, ул. Владике Николаја бр. 27, Ваљево 

3. АПОТЕКА „ЛИРА-КОД ВУКА“, ул. Вука Караџића бр. 39, Ваљево 

4. АПОТЕКА „ЛИРА-БУЛЕВАР“, Булевар краља Александра 318, Звездара, Београд 

5. АПОТЕКА „ЛИРА-ВАЉЕВО“, ул. Насеље „Ослободиоци Ваљева“ бб, Ваљево; 

6. АПОТЕКА „ЛИРА-ЛАЈКОВАЦ“, Владике Николаја бр. 1, Лајковац (Варош) 

7. АПОТЕКА „ЛИРА-ВРАЧАР“, ул. Цара Николаја II бр. 30, Врачар, Београд; 

8. АПОТЕКА „ЛИРА-ЉИГ“, ул. Карађорђева бр. 32, Љиг. 
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Табела 3: Списак свих апотека у саставу ПАЛАНКЕ ЛЕК пренетих на Lyra Vegu, које нису 

предмет Трансакције 

 
 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2). Закона. Из података достављених Комисији о укупним 
годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на светском и на тржишту 
Републике Србије, проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних 
годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 
предметне концентрације Комисији. 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“, број 
89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 
географском тржишту. 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. 
 Учесници у концентрацији су изразили став да дефиниција релевантног тржишта 
производа може да остане отворена, јер без обзира на усвојену дефиницију, спровођење 
предметне концентрације неће произвести значајне ефекте на конкуренцију у Републици 
Србији. Алтернативни предлози учесника у концентрацији за релевантно тржиште 
производа, имајући у виду претежне пословне активности циљних друштава у предметној 
концентацији, су: 

1. Велепродаја и дистрибуција фармацеутских производа и медицинских средстава; 
2. Тржиште малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава. 

Малопродаја фармацеутских производа и медицинских средстава у Републици 
Србији организована је кроз мрежу продајних места – апотека које, у складу са прописима о 
здравственој заштити, послују као седиште апотекарске установе, огранак апотекарске 
установе или организационе јединице за издавање готових лекова у саставу одређене 
апотекарске установе ван њеног седишта. У овим продајним местима врши се малопродаја 
фармацеутских производа и медицинских средстава физичким лицима. 

Дистрибуција фармацеутских производа и медицинских средстава најчешће се 
организује од стране лица која обављају трговину на велико фармацеутским производима и 
медицинским средствима и која врше снабдевање продајних места – апотека, производима 

Број Назив огранка Седиште огранка 

1.  Апотека „Нова апотека“ Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 
бр.106 

2.  Апотека „Народна апотека“ Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 
бр.134 

3.  Апотека „Михајловац“ Михајловац, Смедеревска Паланка, 
Смедеревска 58 

4.  Апотека „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка,  Вука Караџића бб 

5.  Апотека „Вишња“ Београд,  Стари град,  Вишњићева бр. 6 
6.  Јединица за издавање готових лекова у 

Свилајнцу 
Свилајнац,  Светог Саве бр. 14 
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из свог асортимана. Наиме, дозволу за промет на велико лековима и медицинским 
средствима могу да добију само лица која испуњавају прописане услове из Закона о 
лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 107/2012, 
113/2017 – др. закон и 105/2017 – др. закон), међу којима су и услови који се односе на 
логистичке капацитете за складиштење и дистрибуцију ових производа. У складу са 
наведеним, све логистичке активности у вези са дистрибуцијом релевантних производа до 
продајног места најчешће врше управо велетрговци, а ређе то врше саме апотекарске 
установе или трећа лица ангажована од стране апотекарске установе или велетрговаца 
директно. 

У случају ВЕГЕ, складиштење и припремање релевантних производа за отпрему се 
врши у главном складишту – дистрибутивном центру у Ваљеву, одакле се врши и 
дистрибуција производа до купаца, док се експедиција и испорука релевантних производа 
до удаљених купаца врши посредством претоварног центра у Нишу, одакле се ВЕГИНИМ 
доставним возилима достављају купцима. 

И код ВЕГАФАРМЕ, мрежа дистрибуције и малопродаје је, такође, организована на 
претходно описан начин: све логистичке активности у вези са дистрибуцијом релевантних 
производа до продајних места врши велетрговци/претежно ВЕГА који обављају велепродају 
ових производа. Малопродаја фармацеутских производа и медицинских средстава 
физичким лицима се одвија на продајним местима ВЕГАФАРМЕ.  
 Предметни фармацеутски производи и медицинска средства обухватају лекове, 
медицинска средства, дијететске производе и додатке исхрани (дијететске суплементе), 
козметичка средства за личну хигијену, негу и заштиту лица и тела, као и друге препарате 
који су намењени за хуману употребу, као и употребу у ветерини, за које се показало да 
имају својство да лече или спречавају болести код људи, односно животиња. Наведени 
производи одређене јачине, фармацеутског облика и паковања који садрже супстанцу, 
односно комбинацију супстанци која се може користити или примењивати на људима, 
односно животињама, било са намером да се поново успостави, побољша или измени 
физиолошка функција путем фармаколошког, имунолошког или метаболичког дејства, или 
да се постави медицинска дијагноза, представљају лекове (без обзира на то да ли је режим 
њиховог издавања уз лекарски рецепт или без рецепта – тзв. over the counter/ОТС лекови). 
Медицинска средства су инструменти, апарати, уређаји и производи који се примењују на 
људима ради утврђивања дијагнозе, превенције, праћења, лечења или ублажавања болести, 
повреда или инвалидитета, испитивања, замене или модификације анатомских или 
физиолошких функција, контроле зачећа. Помоћна средства по дефиницији нису 
медицинско средство, већ означавају производе који у комбинацији с медицинским 
средством омогућавају функционисање у складу са њиховом наменом коју одређује 
произвођач. Осим наведеног, поменути производи укључују и намирнице које се, због 
посебног састава или посебног начина производње, јасно разликују од намирница 
уобичајеног састава, и које су погодне за посебно наведену нутритивну намену за коју се 
стављају у промет и које допуњују нормалну исхрану и представљају концентроване изворе 
витамина, минерала или других супстанци са хранљивим или физиолошким ефектом, 
појединачно или у комбинацији, а у промету су у дозираним облицима дизајниране да се 
узимају у одмереним појединачним количинама - капсуле, таблете, кесице прашка, ампуле 
течности, бочице за дозирање у капима и др. назване дијететски производи и додаци 
исхрани, као и козметичка средства за одржавање личне хигијене, негу и заштиту лица и 
тела (тзв. парафармацеутици).  
 Узимајући у обзир да су у важећим прописима: Закону о лековима и медицинским 
средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – др. закон и 105/2017 
– др. закон), Закону о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и 17/2019), 
као и пратећим подзаконским актима, предвиђени веома слични услови за обављање 
делатности промета на мало лековима и медицинским средствима и делатности промета на 
мало дијететским производима и додацима исхрани, као и да се и промет на мало 
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козметичким средствима за одржавање личне хигијене, негу и заштиту лица и тела обавља 
под сличним условима, као и претходну праксу установљену у одлукама Комисије, 
предложено је да се као релевантно тржиште производа одреди тржиште малопродаје 
фармацеутских производа и медицинских средстава. 

Комисија је, уз додатно прецизирање, прихватила предлоге подносиоца пријаве, и 
као релевантна тржишта производа дефинисала: 

I. тржиште велепродаје и дистрибуције фармацеутских производа и медицинских 
средстава; 

II. тржиште малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава у 
специјализованим продавницама – апотекама. 

У вези са дефиницијама релевантног географског тржишта, предлог учесника у 
концентрацији је да дефиниција може да остане отворена, у одсуству забринутости у 
погледу стања конкуренције под било којом могућом дефиницијом релевантног географског 
тржишта. Додатно, дати су и следећи алтернативни предлози: 

• У погледу стицања контроле над ВЕГОМ – територија Републике Србије,  имајући у 
виду да се њене претежне пословне активности, велепродаје и дистрибуције, 
обављају на целој територији Републике Србије. 

Комисија је прихватила алтернативни предлог и дефинисала релевантно географско 
тржиште на националном нивоу, као тржиште Републике Србије, према својој надлежности. 

• У погледу стицања контроле над ВЕГАФАРМОМ – територија градова и општина у 
којима ВЕГАФАРМА (укључујући и апотекарске установе-зависна друштва) има 
продајна места/апотеке. 

Комисија је прихватила и овај алтернативни предлог и дефинисала релевантна 
географска тржишта као територије следећих градова и општина: Алибунар, Аранђеловац, 
Бајина Башта, Београд, Богатић, Чајетина, Горњи Милановац, Нови Сад, Инђија, Јагодина, 
Коцељева, Крагујевац, Кула, Лајковац, Мионица, Осечина, Панчево, Смедеревска Паланка, 
Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, Темерин, Уб, Ваљево и Врбас.  

Комисија сматра да у конкретном случају нема потребе да се тржиште Београда 
додатно сегментира по градским општинама, имајући у виду да подносилац пријаве није 
активан на овим тржиштима и да другачија одлука није од утицаја на оцену дозвољености 
концентрације. Подносилац пријаве је доставио податке о броју апотека по општинама у 
Београду. 

 
Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, 
Комисија је констатовала да концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантним 
тржиштима, односно да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији, 
имајући у виду да подносилац пријаве не послује на тим тржиштима и да на релевантним 
тржиштима нема преклапања у пословању учесника у концентрацији. 

На тржишту велепродаје и дистрибуције фармацеутских производа и медицинских 
средстава, према подацима из пријаве, тржишни удео циљног друштва ВЕГА износи 
17,39%, а као највећи конкуренти се наводе Phoenix Pharma Beograd (око 40% удела), 
Farmalogist (око 12% удела), Sopharma Trading (око 9,6% удела), Velexfarm Beograd (око 
7,6% удела) и остали са појединачним уделима мањим од 5%. 

На тржиштима малопродаје фармацеутских производа и медицинских средстава у 
специјализованим продавницама – апотекама, према подацима у пријави, тржишни удели 
циљних апотека су следећи:  

• Алибунар – 9,09%, са једном апотеком; као најважнији конкуренти се наводе AU 
Benu Beograd, AU Cincar Vladimirovac, DZ Alibunar; 
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• Аранђеловац – 8%, са две апотеке; као најважнији конкуренти се наводе AU Galen 
Beograd, AU Benu Beograd, АU Ніgiја Aranđelovac, AU Melem Aranđelovac, AU Filly 
farm Velika Plana; 

• Бајина Башта – 22,22%, са две апотеке; као најважнији конкуренти се наводе AU 
Kršenković Užice, AU Benu Beograd, АU Užice, AU Tara pharm Bajina Bašta, AU Filly 
farm Velika Plana; 

• Београд – 1,58% (према подацима којима располаже Комисија), са укупно 16 
апотека; као конкуренти се наводе AU Galen Beograd, AU Lilly drogerie Beograd, AU 
Dr. Max Beograd, AU Filly farm Velika Plana, AU Beograd, AU Beograd, AU Kršenković 
Užice, AU Ivancic i sin Beograd, AU K-Pharma Beograd, AU Oaza zdravlja, AU Emily 
pharm Beograd; 

• Богатић – 12,5%, са две апотеке; као конкуренти се наводе АU Džavić Bogatić, AU 
Melisa Šabac, AU Lekofarma Šabac, AU Lilly drogerie Beograd, AU Rajić Glušci; 

• Чајетина – 9,09%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Kršenković 
Užice, АU Užice; 

• Горњи Милановац – 5,56%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Lilly 
drogerie Beograd, AU Family farm Ledine, AU Benu Beograd, AU Kršenković Užice, AU 
Gral Gornji Milanovac; 

• Нови Сад – 0,84%, са две апотеке; као конкуренти се наводе AU Lilly drogerie 
Beograd, AU Benu Beograd, AU Dr. Max Beograd, AU Janković Novi Sad, AU Cvejić 
Cerević; 

• Инђија – 3,85%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Lilly drogerie 
Beograd, AU Benu Beograd, AU Janković Novi Sad, DZ Inđija; 

• Јагодина – 4,55%, са две апотеке; као конкуренти се наводе AU Lilly drogerie 
Beograd, AU Benu Beograd, AU Dr. Max Beograd, AU Neven Jagodina, AU Filly farm 
Velika Plana; 

• Коцељева – 60%, са три апотеке; као конкурент се наводи AU Viva pharm Valjevo; 
• Крагујевац – 4,63%, са пет апотека; као конкуренти се наводе Apotekarska ustanova 

Kragujevac, AU Lilly drogerie Beograd, AU Oto Medica Kragujevac, АU Веnu Beograd, 
AU Kršenković Užice; 

• Кула – 4,76%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Janković Novi Sad, 
AU Benu Beograd, AU Galen Beograd, AU Zlatni Lav Sombor; 

• Лајковац – 14%, са једном апотеком; као конкурент се наводи AU Biofarm Valjevo; 
• Мионица – 62,5%, са пет апотека; као конкуренти се наводе AU Viva pharm Valjevo и 

AU Biofarm Valjevo; 
• Осечина – 50%, са две апотеке; као конкурент се наводи AU Biofarm Valjevo; 
• Панчево – 5,80%, са четири апотеке; као конкуренти се наводе AU Zingiber Pančevo, 

AU Benu Beograd, AU Lilly drogerie Beograd, AU Galen Beograd, AU Dr. Max Beograd; 
• Смедеревска Паланка – 5%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Viva 

pharm Valjevo, AU Benu Beograd, AU Lilly drogerie Beograd, AU Filly farm Velika 
Plana; 

• Сомбор – 2,27%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе АU Galen Beograd, 
AU Cvejić Cerević, AU Janković Novi Sad, AU Dr. Max Beograd;  

• Сремска Митровица – 9,62%, са пет апотека; као конкуренти се наводе AU Janković 
Novi Sad, AU Benu Beograd, AU Lilly drogerie Beograd, AU Galen Beograd, AU 
Lekofarma Šabac; 

• Стара Пазова – 2,78%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Cvejić 
Cerević, AU Benu Beograd, AU Lilly drogerie Beograd, DZ Stara Pazova, AU Lara farm 
Stara Pazova 
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• Темерин – 7,14%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Higiјa Žabalj, AU 
Benu Beograd, AU Viva plus Temerin, DZ Temerin, AU Lilly drogerie Beograd;  

• Уб – 7,14%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Viva pharm Valjevo, 
AU Dr. Max Beograd, AU Atlic Ub, AU Iva Obrenovac, AU Lilly drogerie Beograd; 

• Ваљево – 14%, са четири апотеке; као конкуренти се наводе AU Viva pharm Valjevo, 
AU Jadar Valjevo, AU Biofarm Valjevo, AU Benu Beograd, AU Lilly drogerie Beograd; 

• Врбас – 3,85%, са једном апотеком; као конкуренти се наводе AU Janković Novi Sad, 
AU Benu Beograd, AU Galen Beograd, Apotekarska ustanova Vrbas. 

 
 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном 
случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу 
диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 
Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 
надлежности Комисије, 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. 
 
 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 и 95/2018). 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, с.р. 
 
 

 


