
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-853/2022-1, коју је 30. децембра 2022. 

године поднело привредно друштво Hemofarm ad Vršac, са седиштем на адреси 

Београдски пут б.б., Вршац, преко пуномоћника адвоката Јелене Малешевић, Проте 

Матеје 70, Београд, дана 30. јануара 2023. 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 Hemofarm 

ad Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут б.б., Вршац, матични број 08010536, 

над пословањем привредног друштва Оptimus Pharmaceuticals d.o.o. Beograd, ca 

седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ж,  матични број 21179027, које се 

односи на производњу, стављање у промет и велепродају дијететског производа 

FemmaBiotic, и то FemmaBiotic® (10 капсула) и FemmaBiotic® (20 капсула), куповином 

имовине у складу са актом о концентрацији. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Hemofarm ad 

Vršac, дана 11. јануара 2023. године, уплатио износ од XXX 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 
 

Привредно друштво Hemofarm ad Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут 

б.б., Вршац, матични број 08010536 (даље у тексту: подносилац пријаве или 

Hemofarm), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 

дана 30. децембра 2022. године, преко пуномоћника адвоката пријаву концентрације 

број 6/0-02-853/2022-1. 

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

у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13, даље у тексту: Закон) и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су 
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испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене 

концентрације. Саставни део пријаве концентрације чини и 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, 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 је компанија основана 1960. године као  „Hemofarm, fabrika 

za proizvodnju farmaceutskih, hemijskih i dezinfekcionih sredstava“ и представља 

фармацеутску компанију у Србији  и региону Западног Балкана. Hemofarm развија, 

производи и продаје широки спектар лекова и медицинских средстава врхунског 

квалитета фармацеутима, велетрговцима и здравственим установама. Hemofarm је 

присутан широм света, односно у преко 30 земаља на три континента. Између осталог, 

Hemofarm продаје своје производе на тржиштима Немачке, Русије, Африке и Блиског 

Истока.  

Портфолио Hemofarm-a обухвата [...]. Списак зависних друштава у Србији 

подносица пријаве је дат у пријави и налази се у списима предмета. 

         Од 2006. године, Hemofarm послује у оквиру немачке STADA групације. STADA 

је активна у развоју, производњи, регистрацији, продаји, комерцијализацији, 

дистрибуцији  и промоцији производа намењених живим организмима (енг. life science) 

као што су фармацеутски лекови, додаци исхрани и козметички производи (као и 

повезаним активностима), као и други медицински прозводи. Конкретно, STADA нуди 

генеричке фармацеутске производе укључујући одабране биолошки сличне лекове 

(biosimilare), a такође је произвела низ брендираних производа.  

STADA је тренутно под заједничком контролом инвестиционих фондова Bain 

Capital и фондова којима управља или које саветује Cinven Capital Management (VI) 

General Partner Limited (даље у тексту: Cinven Capital Management (VI)).  

         Bain Capital је приватна инвестициона компанија која инвестира, преко своје 

породице фондова, у компаније које су активне у  великом броју индустрија, 

укључујући информационе технологије, здравство, малопродају и робу широке 

потрошње, комуникације, финансије и индустријску производњу. Поред STADA и 

њених зависних друштава, Bain Capital нема других завсиних друштава у Србији.                

Cinven Capital Management (VI) је део Cinven приватног инвестиционог фонда 

који се бави пружањем услуга управљања инвестицијама и саветодавним услугама за 

инвестиционе фондове. Компаније у инвестиционом портфолију Cinven фондова 

активне су у широком спектру подсектора са посебним фокусом на пословне услуге, 

потрошачке, финансијске услуге, здравство, индустрију и технологију, медије и 

комуникације. 

Списак друштава која су под контролом Bain Capital и Cinven мреже је достављен 

Комисији. Сва друштва која су под контролом Bain Capital, односно Cinven мреже 

сматрају се једним учесником на тржишту, у смислу члана 5. Закона. 

           Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве стиче појединачну 

контролу над пословањем привредног друштва Оptimus Pharmaceuticals d.o.o. Beograd, 

ca седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ж,  матични број 21179027 (даље у 

тексту: Оptimus Pharmaceuticals), које се односи на производњу, стављање у промет и 

велепродају дијететског производа FemmaBiotic, и то FemmaBiotic® (10 капсула) и 
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FemmaBiotic® (20 капсула), куповином имовине у складу са актом о концентрацији 

(даље у тексту: циљна имовина или циљно пословање).  

Оptimus Pharmaceuticals, као власник циљне имовине, односно производа 

FemmaBiotic, и носилац права да овај производ ставља у промет, продаје производ 

Femmabiotic директно апотекама као и веледрогеријама које врше његову даљу 

дистрибуцију. FemmaBiotic не представља лек који се издаје на рецепт, већ представља 

тзв. CHC (енг. Consumer Healthcare) производ.  

Према наводима из пријаве, FemmaBiotic је вагинални пробиотик развијен у 

сарадњи са водећим европским произвођачима здравствених производа, и представља 

резултат вишегодишњег рада стручњака који су за циљ имали да обезбеде иновативни 

производ са научно доказаним и клинички потврђеним ефектом. FemmaBiotic је 

вагинални пробиотик који се узима орално, [...]. Подносилац пријаве нема у свом 

асортиману вагинални пробиотик који се орално користи, већ само вагиторије са истом 

наменом. 

Власник друштва Оptimus Pharmaceuticals је физичко лице Зорица Ремовић. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Индикативна необавезујућа понуда, коју је 7. 

октобра 2022. године, подносилац пријаве послао привредном друштву Оptimus 

Pharmaceuticals, као продавцу, а коју је ово друштво прихватило. 

Овим актом је предвиђено стицање циљне имовине, над којим ће подносиоца 

пријаве вршити појединачну контролу, и то стицањем производа FemmaBiotic®, [...].  

Овим актом је предвиђено и закључивање коначног уговора о преносу имовине 

који ће садржати основне елементе:  [...]. 

 

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 је подносилац пријаве имао обавезу да пријави 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 2. 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 

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

територијама. 
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Подносилац пријаве, полазећи од поделе тржишта производа према АТСЗ и OTC 

класама производа, сматра да за потребе оцене ефеката предметне концентрације, 

дефиниција релевантног тржишта може остати отворена, али и предлаже да се 

релевантно тржиште производа може дефинисати као тржиште производње и 

велепродаје готових фармацеутских производа сврстаних у СНСЗ класу 12D9 (остали 

гинеколошки препарати), с обзиром на то да не постоје значајнија хоризонтална 

преклапања између учесника у Србији. 

ATC класификација је хијерархијски и кодиран систем који се састоји од четири 

нивоа и који врши класификацију лекова према њиховим индикацијама, терапијској 

примени, саставу и начину деловања. Први ниво (ATC1) је најопштији ниво и подељен 

је у 16 категорија (А, В, С, D итд.). Други ниво (ATC2) представља или фармаколошку 

или терапијску групу. Трећи ниво (ATC3) даље групише медицинске производе по 

специфичним терапијским индикацијама, тј. њиховој намераваној примени. Четврти 

ниво (ATC4) представља даљу потподелу која може бити заснована на терапијским или 

чешће фармаколошким критеријумима као што су класа молекула, формулација или 

начин деловања.  

У складу са својом претходном праксом, Комисија сматра да постоји разлика 

између тржишта производа према АТСЗ и OTC класама, при чему се тржиште лекова 

који се издају без лекарског рецепта разликује од тржишта лекова који се издају 

(прописују) на лекарски рецепт (Rx). Разлог за наведено је присутна тенденција све 

већег разликовања ових лекова, услед другачијих медицинских индикација 

(укључујући могуће нежељене ефекте), правила која регулишу производњу и промет 

ових лекова и обавезе њиховог плаћања, другачијег маркетинга и дистрибуције, чак и 

када су састојци ових лекова исти.  

Имајући у виду законску регулативу у Републици Србији која се односи на 

стављање у промет дијететских производа (додатака исхрани) и лекова који се издају 

само уз лекарски рецепт, Комисија је имала у виду да се тржиште лекова који се издају 

без лекарског рецепта и тржишта лекова који се издају на лекарски рецепт посматрају 

као посебна тржишта. 

Приликом увоза дијететских производа, сваки производ или паковање истог 

производа  морају имати посебно мишљење и морају бити уписани у базу података 

Министарства здравља Републике Србије. Пре самог уписа у регистар дијететских 

производа, прибављају се мишљења одређених институција која су филтер за добијање 

коначног одобрења за упис у регистар. Правилником о здравственој исправности 

дијететских производа („Сл. гласник РС” бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 

75/2015 и 7/2017, 103/2018-др. правилник, 45/2022-др. правилник), прописан је образац 

захтева за упис дијететског производа у базу података коју води Министарство 

здравља Републике Србије. Овим правилником, као ни осталом законском регулативом 

која се односи на дијететске производе у Републици Србији нису дефинисани ОТС3, 

односно АТС3 производи, а самим тим ни класе дијететских производа.  

У пријави се наводи да се производ FemmaBiotic односи на СНСЗ класу 12D9 

(остали гинеколошки препарати) и да се односи на OTC прeпaрaтe, конкретно CHC 

прoизвoде, oднoснo лeкoвe кojи сe издajу бeз лeкaрскoг рeцeптa. Ови производи, 

односно препарати обухватају производе за превенцију и ублaжaвaњe лaкших 

здрaвствeних тeгoбa. CHC прoизвoди oбухвaтajу дoдaткe исхрaни и прeдмeтe oпштe 

упoтрeбe. 

У предметном случају, производ циљне имовине се односи на прoбиoтски 

диjeтeтски прoизвoд кojи сe примeњуje орално, a нaмeњeн je oчувaњу здрaвe вaгинaлнe 

флoрe. Сходно наведеном, а полазећи од производа које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, као и од своје 
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праксе, Комисија је у конкретном случају, релевантно тржиште производа одредила 

као тржиште производње и велепродаје дијететских производа (додатака исхрани) у 

групи остали гинеколошки препарати. 

Имајући у виду да другачија одлука није од утицаја на оцену дозвољености 

концентрације, Комисија за потребе предметног поступка није додатно сегментирала 

релевантна тржишта производа. 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, у складу са својом надлежношћу и у складу са предлогом подносиоца 

оријаве, дефинисала као територију 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 

да структура овог тржишта неће бити промењена на начин који би изазвао забринутост 

у погледу нарушавања конкуренције на том тржишту. 

Према проценама датим у пријави, укупна величина тржишта је око [...] динара. 

Тржишни удео подносиоца пријаве износи /5-10/%, а циљног пословања /5-10/%, тако 

да њихов заједнички удео износи око /10-20/%.  

Као највећи конкуренти на релевантном тржишту се наводе: Miter Internat са /40-

50/%,  Herba svet са /5-10/%, Oktal pharma са /5-10/%, Premium pharma са /5-10/% и 

Optimus pharma (остали производи) са /0-5/%. 

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. 

 

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, c.p. 


