
    

Известување за концентрација со која Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., со 

седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија стекнува контрола над ХИРУРШКИ 

САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА д.о.о. со седиште на Рожна Долина, цеста IV 45, 

1000, Љубљана, Словенија 

(предмет бр. 08-88/2020) 

 

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 30.09.2020 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Дијагностички 

центар Вила Богатин д.о.о., со седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија стекнува 

контрола над ХИРУРШКИ САНАТОРИУМ РОЖНА ДОЛИНА д.о.о. со седиште на Рожна 

Долина, цеста IV 45, 1000, Љубљана, Словенија. 

Дијагностички центар Вила Богатин е основан во 1992 и со тоа е првиот дијагностички 

центар во Словенија. На почетокот, неговата главна активност беше гастроентерологија; во 

годините што следеа, неговиот обем на активности се зголемуваше. Денес, негови единици 

функционираат во Блед, Љубљана и Ново место. 

Дијагностички центар Вила Богатин ги обезбедува следните медицински клиники на 

пациентите: 

• гастроентерологија 

• урологија 

• кардиологија 

• ортопедија 

• Х-зраци и ултразвук 

• алергологија 

• тиреологија 

• клиника за остеопороза 

• дерматологија 

• гинекологија 

• консултации за исхрана 

Единствен содружник во Дијагностички центар Вила Богатин е Словенечкото друштво 

ЗТСР, дејавност холдингов, д.о.о., Дунајска Цеста 22, 1000 Љубљана, Словенија.  

Содружници на ЗТСР се: Позаваровалница Сава д.д., Дунајска Цеста 56, 1000 Љубљана и 

Заваровалница Триглав д.д., Миклошичева цеста 19, 1000 Љубљана, Словенија, секој со 

50% учество во основната главнина на ЗТСР и со тоа ќе се стекнат со индиректна контрола 

над Целното Друштво. 

 

Позаваровалница Сава е крајно матично друштво на Сава Осигурување Групата. Сава 

Осигурување Групата има три поврзани друштва во Македонија: Сава Осигурување АД 

Скопје, Сава Пензиско Друштво АД Скопје и Сава Стејшн ДООЕЛ Скопје. 

 

Заваровалница Триглав е крајно матично друштво на Триглав Групата. Триглав Групата 

моментално има три поврзани друштва во Македонија: Триглав Осигурување АД Скопје, 

Триглав Осигурување Живот АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје. 

 

Хируршки санаториум Рожна Долина е првата приватна болница во Словенија, основана во 

1997. ХСРД врши амбулантски прегледи и хируршки третмани во следниве области: 



абдоминална хирургија и проктологија, васкуларна хирургија, операција на рацете, 

ортопедија, пластична хирургија, хирургија на 'рбет, офталмологија, козметичка хирургија, 

урологија и оториноларингологија, како и ултразвук и рентгенска дијагностика. 

Целното Друштво нема поврзани друштва со седиште надвор од Словенија. 

Подносителите сметаат дека релевантниот пазар на стоки би можел да се дефинира како 

пазар на здравствено осигурување и пазар на даватели на здравствени услуги. Што се 

однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителот 

предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како територијата на Република 

Словенија. 

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 факс: 02 3296 466, на адреса: 

ул. Св. Кирил и Методиј 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. 

 

01.10.2020 година  

     Скопје 

 


