
Известување за концентрација помеѓу  САЛУС, Љубљана, д.д., Словенија и Бенифарм д.о.о. 

Белград, Србија 

 (предмет бр. 08-64/2020) 

 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 15.06.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на 

стекнувањето на контрола од страна на САЛУС, Љубљана, д.д., со седиште на Литостројска цеста 

46А, 1000 Љубљана, Словенија над друштвото Бенифарм д.о.о. Белград, со седиште на Владе Илиќа 

1, 11060, Белград, Србија. 

Групацијата САЛУС главно работи во трговија на големо со фармацевтски, медицински и 

поврзани производи, главно на словенечкиот пазар. Групацијата САЛУС генерира најголем дел од 

своите приходи преку претпријатието ќерка САЛУС, Велетрговина, д.о.о. 90% од обртот на САЛУС 

Велетрговина доаѓа од големопродажба на лекови, а преостанатите 10% од обртот претставуваат 

големопродажба на фармацевтски производи (без лекови), медицински помагала и медицински 

потрошен материјал. Снабдува аптеки, болници, здравствени центри и други купувачи. Групацијата 

САЛУС, исто така, врши дополнителни услуги за фармацевтската индустрија, како што е чување на 

лекови и други медицински производи, секундарно пакување на лекови и други производи, 

регулаторни услуги за медицински производи, медицински помагала и додатоци на исхрана, 

фармаковигиланца и вигиланца на медицински производи, фармакоекономија и маркетинг услуги. 

Групацијата САЛУС е исто така активна во големопродажба на производи за здравствена заштита, 

стоматологија и лаборатории, како и малопродажба на медицински помагала и лекови без рецепт. 

 Групацијата САЛУС има едно претпријатие-ќерка регистрирано во Северна Македонија - 

друштвото Царсо Интернационал, ДООЕЛ Илинден, со адреса на ул.34 бр.5 Илинден и со 

регистрирана дејност останати стручни, научни и технички дејности, неспоменати на друго место.  

Бенифарм д.о.о. е друштво за регулација, фармаковигиланца, маркетинг и медицинска едукација 

кое работи во рамките на фармацевтскиот пазар во Србија. Бенифарм не е активно и не генерира 

промет во Северна Македонија.  

 

Подносителот сметадека како релевантните пазари би можеле да се дефинира  пазарот за 

дополнителни услуги за фармацевтската индустрија. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: 

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на 

објавување на ова известување. 

 

 

19.06.2020 година  

     Скопје 

 

 


