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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-56/2012-06
Веза: 4/0-02-655/2011
Датум: 26.01.2012. године
Београд
Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 22. ст. 2., чл. 57. и чл. 68. ст. 1.
тач. 2) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09), чл. 192. Закона
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС” број 30/10) и чл. 3. и 4. Уредбе о критеријумима за одређивање висине износа
који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и
роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера („Службени гласник РС“,
бр. 50/2010), одлучујући o висини износа мере заштите конкуренције за утврђену повреду
конкуренције – забрањени рестриктивни споразум, у поступку који се води по службеној
дужности ради одређивања мере заштите конкуренције против друштава: Хемофарм а.д.
из Вршца, ул. Београдски пут бб, које заступа Wolfram Heinisch, председник концерна
Хемофарм, Галеника а.д. Земун, Батајнички друм бб, које заступа Ненад Огњеновић,
генерални директор, оба друштва заступана преко заједничког пуномоћника, адвоката
Бранислава Бјелица из Панчева, Максима Горког 4/II; ФХИ Здравље Лесковац а.д, улица
Влајкова бр. 199, Лесковац, које заступа Миомир Николић, генерални директор; Habit
Pharm а.d. Фабрика лекова Ивањица - у стечају, Прилике бб, Ивањица; које заступа
Данило Шкиљевић-стечајни управник; Југоремедија а.д. Зрењанин, Панчевачка бб,
Зрењанин, које заступа Здравко Деурић, в.д. генералног директора; Предузеће за
производњу и промет фармацеутских производа Славиамед д.о.о, Булевар Ослобођења
177, Београд, које заступа Смиљана Ђоровић, генерални директор, преко пуномоћника,
адвоката Мире Црногорчић из Београда, Гаврила Принципа 44а/4; Срболек а.д. за
медицинско снабдевање и производњу Београд - у стечају, Сарајевска бр. 84, Београд, које
заступа Драган Перковић-стечајни управник из Новог Београда, Владимира Поповића
28/1; Pharma Swiss d.o.o. Београд, Војводе Степе бр. 18, Београд, које заступа Миркo
Богданов, директор; Велефарм а.д. холдинг компанија за промет лековима и другом
медицинском робом, Војводе Степе 414а, Београд, које заступа Marcus Nicolas Hilmar
Reinecker, генерални директор; Ветфарм а.д. за медицинско снабдевање, производњу,
експорт-импорт Ветфарм Београд, Милутина Миланковића бр. 7б, Нови Београд, које
заступа Душан Ступар, генерални директор; Фармалогист д.о.о. Булевар Војводе Мишића
1

бр. 25-27, Београд, које заступа Силвана Џуџевић, председник Управног одбора; Phoenix
Pharma d.o.o. Београд, Боре Станковић бр. 2, Београд, које заступа Томислав Живановић,
председник Управног одбора, преко пуномоћника, адвоката из адвокатске канцеларије
Моравчевић, Војновић, Здравковић из Београда, Француска бр. 27; Југохемија Фармација
д.о.о. Предузећа за медицинско снабдевање, увоз, извоз и заступство, Ресавска 31,
Београд, које заступа Дејан Радивојевић, директор, преко пуномоћника, адвоката из
адвокатске канцеларије Јанковић, Поповић, Митић из Београда, ул. Милентија Поповића
бр. 6, Б-02; Ветпром Хемикалије а.д. - у стечају, Дунавска бр. 2, Београд, које заступа
Жарко Вујачић-стечајни управник и Унихемком д.о.о. за производњу, промет и услуге,
Бул. Војводе Степе 44, Нови Сад које заступа Зоран Радуловић, директор, на 65. седници
одржаној 26.01.2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном
Хемофарм а.д. из Вршца, ул. Београдски пут бб, у облику обавезе плаћања
износа у висини 2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години,
што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним
Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.

друштву
новчаног
због тога
решењем

2. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Хемофарм а.д. из Вршца, ул. Београдски пут бб, да
изврши меру заштите конкуренције из става 1 диспозитива, уплатом новчаног износа у
висини од 396.229.300,00 РСД (словима: триста деведесет шест милиона двеста двадесет
девет хиљада триста динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94
модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени
број општине, града односно територије – број овог решења.
3. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву Галеника
а.д. Земун, Батајнички друм бб, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини 2% од
укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога што је закључило и
извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем Комисије за заштиту
конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
4. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Галеника а.д. Земун, Батајнички друм бб, да
изврши меру заштите конкуренције из става 3. диспозитива, уплатом новчаног износа у
висини од 158.865.400,00 РСД (словима: сто педесет осам милиона осамсто шесдесет пет
хиљада четристо динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел
97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број
општине, града односно територије – број овог решења.
5. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву Здравље
Лесковац а.д, улица Влајкова бр. 199, Лесковац, у облику обавезе плаћања новчаног
износа у висини 2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога

2

што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем
Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
6. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Здравље Лесковац а.д., улица Влајкова бр. 199,
Лесковац, да изврши меру заштите конкуренције из става 5. диспозитива, уплатом
новчаног износа у висини од 66.265.160,00 РСД (словима: шесдесет шест милиона двеста
шесдесет пет хиљада сто шесдесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840
743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 –
троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.
7. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву
Југоремедија а.д. Зрењанин, Панчевачка бб, Зрењанин, у облику обавезе плаћања новчаног
износа у висини 2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога
што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем
Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
8. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Југоремедија а.д. Зрењанин, Панчевачка бб,
Зрењанин, да изврши меру заштите конкуренције из става 7. диспозитива, уплатом
новчаног износа у висини од 42.297.320,00 РСД (словима: четрдесет два милиона двеста
деведесет седам хиљада триста двадесет динара) у корист буџета Републике Србије број
840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу
97 – троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.
9. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном
Славиамед д.о.о, Булевар Ослобођења 177, Београд, у облику обавезе плаћања
износа у висини 2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години,
што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним
Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
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10. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Славиамед д.о.о, Булевар Ослобођења 177,
Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 9. диспозитива, уплатом новчаног
износа у висини од 5.225.160,00 РСД (словима: пет милиона двеста двадесет пет хиљада
сто шестдесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97
- са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број
општине, града односно територије – број овог решења.
11. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву Pharma
Swiss d.o.o. Београд, Војводе Степе бр. 18, у облику обавезе плаћања новчаног износа у
висини 2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога што је
закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем Комисије за
заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
12. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Pharma Swiss d.o.o. Београд, Војводе Степе бр. 18,
да изврши меру заштите конкуренције из става 11. диспозитива, уплатом новчаног износа
у висини од 78.016.360,00 РСД (словима: седамдесет осам милиона шеснаесет хиљада
триста шесдесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел
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97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број
општине, града односно територије – број овог решења.
13. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву
Велефарм а.д. холдинг компанија за промет лековима и другом медицинском робом,
Војводе Степе 414а, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини 1,8% од
укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога што је закључило и
извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем Комисије за заштиту
конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
14. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Велефарм а.д. холдинг компанија за промет
лековима и другом медицинском робом, Војводе Степе 414а, Београд, да изврши меру
заштите конкуренције из става 13. диспозитива, уплатом новчаног износа у висини од
131.814.054,00 РСД (словима: сто тридесет један милион осамсто четрнаесет хиљада
педесет четири динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел
97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број
општине, града односно територије – број овог решења.
15. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву
Ветфарм а.д. за медицинско снабдевање, производњу, експорт-импорт Ветфарм Београд,
Милутина Миланковића бр. 7 б, Нови Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа
у висини 1,8% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога што је
закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем Комисије за
заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
16. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Ветфарм а.д. за медицинско снабдевање,
производњу, експорт-импорт Ветфарм Београд, Милутина Миланковића бр. 7 б, Нови
Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 15. диспозитива, уплатом
новчаног износа у висини од 117.940.014,00 РСД (словима: сто седамнаест милиона
деветсто четрдесет хиљада четрнаест динара) у корист буџета Републике Србије број 840
743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 –
троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.
17. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву
Фармалогист д.о.о. Булевар Војводе Мишића бр. 25-27, Београд, у облику обавезе плаћања
новчаног износа у висини 1,8% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години,
због тога што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним
решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
18. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Фармалогист д.о.о. Булевар Војводе Мишића бр.
25-27, Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 17. диспозитива, уплатом
новчаног износа у висини од 92.530.152,00 РСД (словима: деведесет два милиона петсто
тридесет хиљада сто педесет два динара) у корист буџета Републике Србије број 840
743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 –
троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.
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19. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву Phoenix
Pharmа d.o.o. Београд, Боре Станковић бр. 2, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног
износа у висини 1,8% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога
што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем
Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
20. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Phoenix Pharm d.o.o. Београд, Боре Станковић бр.
2, Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 19. диспозитива, уплатом
новчаног износа у висини од 79.026.282,00 РСД (словима: седамдесет девет милиона
двадесет шест хиљада двеста осамдесет два динара) у корист буџета Републике Србије
број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по
моделу 97 – троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.
21. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву
Југохемија-Фармација д.о.о. Предузећа за медицинско снабдевање, увоз, извоз и
заступство, Ресавска 31, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини
1,8% од укупног годишњег прихода оствареног у 2007. години, због тога што је закључило
и извршило забрањени споразум, утврђен правоснажним решењем Комисије за заштиту
конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од 12.12.2008. године.
22. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Југохемија-Фармација д.о.о. Предузећа за
медицинско снабдевање, увоз, извоз и заступство, Ресавска 31, Београд, да изврши меру
заштите конкуренције из става 21. диспозитива, уплатом новчаног износа у висини од
121.065.012,00 РСД (словима: сто двадесет један милион шесдесет пет хиљада дванаест
динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом
на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине, града
односно територије – број овог решења.
23. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву
Унихемком д.о.о. за производњу, промет и услуге, Војводе Степе 44, Нови Сад, у облику
обавезе плаћања новчаног износа у висини 1,8% од укупног годишњег прихода оствареног
у 2007. години, због тога што је закључило и извршило забрањени споразум, утврђен
правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08-125 од
12.12.2008. године.
24. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Унихемком д.о.о. за производњу, промет и услуге,
Војводе Степе 44, Нови Сад, да изврши меру заштите конкуренције из става 23.
диспозитива, уплатом новчаног износа у висини од 101.683.440,00 РСД (словима: сто
један милион шесто осамдесет три хиљаде четристо четрдесет динара) у корист буџета
Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени
контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине, града односно територије – број
овог решења.
25. УТВРЂУЈЕ СЕ РОК од четири (4) месецa за извршење обавезе из става 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22. и 24. диспозитива, од пријема овог решења, под претњом принудног
извршења.
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26. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК одређивања обавезе плаћања мере заштите
конкуренције против привредних друштава: Habit Pharm а.d. Фабрика лекова Ивањица- у
стечају, Прилике бб, Ивањица, Срболек а.д. за медицинско снабдевање и производњу
Београд - у стечају, Сарајевска бр. 84, Београд, Ветпром Хемикалије а.д. - у стечају,
Дунавска бр. 2, Београд, због тога што су закључили и извршили забрањени споразум,
утврђен правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-105/08125 од 12.12.2008. године.
27. ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ привредног друштва Phoenix Pharmа d.o.o. Београд, Боре
Станковић бр. 2, Београд, за извођење доказа вештачењем, као неоснован.
28. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет
страни Комисије за заштиту конкуренције.
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