
 
Р е п у б л и к а  С р б и ја 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 4/0-02-125/2010-95 
            Датум: 04.10.2010. године  

                     Београд 
                                            
        
На основу члана 33. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, број 79/05), 
а у вези са чланом 74. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 
51/2009) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10) Савет Комисије за заштиту конкуренције 
на 158. седници одржаној 04.10.2010. године у поступку покренутом по службеној 
дужности против привредних друштава ДИЈАМАНТ а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14 Зрењанин, са регистрованим законским заступником 
генералним директором Жељком Брозовићем којег заступа пуномоћник, адвокат Бојан 
Вучковић из адвокатске Канцеларије „Карановић&Николић“, Лепеничка бр. 7, Београд, М 
– РОДИЋ д.о.о. Темерински пут бр. 50 Нови Сад, MERCATOR-S д.о.о. Темерински пут бр. 
50 Нови Сад, са регистрованим законским заступником директором Весном Санадер 
Милетић,  CDE S д.о.о. Отона Жупанчића бр. 1а Нови Београд, са регистрованим 
законским заступником директором Martin Henri Marcel Staelens, VEROPOULOS д.о.о. 
Милутина Миланковића 86а Нови Београд, са регистрованим законским заступником 
Vasileios Kakagiotis, CBA Трговина д.о.о. Омладинских бригада бр. 88б Београд, са 
регистрованим законским заступником генералним менаџером Миланом Зубером, TUŠ 
TRADE д.о.о. Булевар Михала Пупина бр. 10а Нови Београд, са регистрованим законским 
заступником дитектором Томаж Крижајем, IDEA д.о.о. Кнежопољска бр. 1 Београд, са 
регистрованим законским заступником директором Владимир Боканом, KTC д.о.о. 
Паћирски пут бр. 61 Суботица, са регистрованим законским заступником директорком 
Марином Попратњак, METRO CASH & CARRY д.о.о. Аутопут за Нови Сад бр. 120 
Београд, са регистрованим законским заступницима члановима Управног одбора Christian 
Hylkema, Давор Каталинић, Veronika Ivanova Pountcheva и Ekaterina Vasilyeva, PEVEC 
д.о.о. Панчевачки пут бр. 81 Београд, привредно друштво у стечају са регистрованим 
заступником стечајним управником Браниславом Илићем, ТП ЈАБУКА АД Чича Илијина 
бр. 5 Београд, са регистрованим законским заступником директором Давидом 
Слеаковићем, PHIWA д.о.о. Матије Корвина бр. 17 Суботица, са регистрованим законским 
заступником директором Rudolf Walther, VALDI д.о.о. Матије Корвина бр. 17 Суботица, са 
регистрованим законским заступником директором Rudolf Walther, TS STORK GROUP 
д.о.о. Индустријска зона бб Кула, са регистрованим законским заступником директором 
Славком Томићем, АНГРОПРОМЕТ д.о.о. Милоша Великог бр. 76 Кикинда, са 
регистрованим законским заступником Rudolf Walther, ДИС д.о.о. Булевар ослобођења бр. 
18 Крњево, са регистрованим заступником генералним директором Дарком Аћимовићем, 



АМАН д.о.о. Виноградска бр. 52/А Београд, са регистрованим законским заступником 
директором Милутином Ђурђевић,  ТРЛЕ-НБ д.о.о. Краља Петра I бр. 75 Ђурђево, са 
регистрованим законским заступником директором Николом Тртићем, Пекарско предузеће 
СРЕТЕН ГУДУРИЋ АД Пекарска бр. 1 Ужице, са регистрованим законским заступником 
в.д. генералног директора Александар Станојевић, РЕАЛ-МАРКЕТ д.о.о. Смедеревски пут 
бр. 29з Београд, са регистрованим законским заступником директором Славком Томићем, 
ПЕРУТНИНА ПТУЈ д.о.о. Генерала Никодија Стефановића бр. 1 Београд, са 
регистрованим законским заступником директором Франц Челаном, DELTA MAXI д.о.о. 
Таковска бр. 49 Београд, са регистрованим законским заступником директором Дејаном 
Јеремићем и UNIVEREXPORT д.о.о. Сентандрејски пут бр. 165 Нови Сад, са 
регистрованим законским заступником директором Весном Вучуревић ради утврђивања да 
ли појединачни уговори о купопродаји, које је Дијамант а.д. закључио са наведеним 
привредним друштвима, представљају акте из члана 7. Закона о заштити конкуренције 
који за циљ или последицу имају или могу имати битно спречавање, ограничавање или 
нарушавање конкуренције на релевантном тржишту, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I УТВРЂУЈЕ СЕ да су одредбе: 
 
 

1. Члана 4.4. Прилога I/1.-MSV-178 уз оквирни годишњи уговор бр. 884/MSU-2008-
000, закључен 16.03.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, 
масти и маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва М – 
РОДИЋ д.о.о. и MERCATOR-S д.о.о. Темерински пут бр. 50, Нови Сад; 

 
2. Члана 6. Анекса 1 генералног уговора о купопродаји бр. 350Z/2009 закључен 

30.04.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва CDE S д.о.о. 
Отона Жупанчића бр. 1а, Нови Београд; 

 
3. Спецификације рабата из Анекса 1 број 10477/1 уз годишњи уговор за 2009. годину, 

закључен 6.04.2009. године, између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Veropoulos 
д.о.о. Милутина Миланковића бр. 86а, Нови Београд; 

 
4. Члана 2. Анекса 1 уговора о купопродаји робе број 16615 од 07.07.2009. године, 

закључен између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и маргарина 
Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва CBA Трговина д.о.о. 
Омладинских бригада бр. 88б, Београд; 

 
5. Члана 3. Анекса уговора о пословној сарадњи број 266/2009 од 15.04.2009. године, 

закључен између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и маргарина 
Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и Tuš Trade д.о.о. Булевар Михајла Пупина бр. 
10а, Нови Београд; 

 



6. Члана 2. Уговора о купопродаји  роба заведен под бројем 608 за период до 
30.09.2009. године, закључен 12. јануара 2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за 
производњу уља, масти и маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и 
привредног друштва KTC д.о.о. Паћирски пут бр. 61, Суботица; 

 
7. Члана 1.3.2. Анекса Уговора о условима трговине од 26.12.2008. године заведен под 

бројем 622/1, закључен између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Metro Cash 
& Carry д.о.о. Аутопут за Нови Сад бр. 120, Београд; 

 
8. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за период до 30.09.2009. године заведен под 

бројем 37455, закључен 1. децембра 2008. године између ДИЈАМАНТА а.д. за 
производњу уља, масти и маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и 
привредног друштва Pevec д.о.о. Панчевачки пут бр. 81, Београд; 

 
9. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за период до 30.09.2009. године, заведен под 

бројем 36687 закључен 01.12.2008. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу 
уља, масти и маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва 
ТП Јабука АД Београд Чича Илијина бр. 5, Београд; 

 
10. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 3371, 

закључен 26.02.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и Phiwa д.о.о. Матије Корвина бр. 
17, Суботица; 

 
11. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину закључен 4.06.2009. године 

између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и маргарина Темишварски 
друм бр. 14, Зрењанин и Valdi д.о.о. Матије Корвина бр. 17, Суботица; 

 
12. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 776 

закључен 09.01.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и TS Stork Group д.о.о. 
Индустријска зона бб Кула; 

 
13. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 5133 

закључен 27.2.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва 
Ангропромет д.о.о. Милоша Великог бр. 76, Кикинда;  

 
14. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 6068 

закључен 05.03.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва ДИС д.о.о. 
Булевар ослобођења бр. 18, Крњево; 

 
15. Члана 8. Уговора о продаји закључен 03.04.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. 

за производњу уља, масти и маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и 
привредног друштва Аман д.о.о. Виноградска бр. 52/А, Београд; 



 
16. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 7873 

закључен 31.3.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Трле-НБ 
д.о.о. Краља Петра I бр. 75, Ђурђево; 

 
17. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину закључен 01.04.2009. године 

између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и маргарина Темишварски 
друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Пекарско предузеће Сретен Гудурић 
АД Ужице, Пекарска бр. 1, Ужице; 

 
18. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину закључен 15.07.2009. године 

између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и маргарина Темишварски 
друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Реал-маркет д.о.о. Смедеревски пут 
бр. 29з, Београд; 

 
19. Члана 2. Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 01/1885 

закључен 1.07.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Перутнина 
птуј д.о.о. Генерала Никодија Стефановића бр. 1,  Београд; 

 
20. Прилога 1 Уговора о спецификацији основног рабата као део  Генералног уговор о 

купопродаји роба, заведен под бројем 87491 закључен 11.03.2009. године између 
ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и маргарина Темишварски друм бр. 
14, Зрењанин и привредног друштва Delta Maxi д.о.о. Таковска бр. 49, Београд и 

 
21. Анекса Уговора о купопродаји роба за 2009. годину, заведен под бројем 4633 

закључен 25.02.2009. године између ДИЈАМАНТА а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин и привредног друштва Univerexport 
д.о.о. Сентандрејски пут бр. 165, Нови Сад  

акти којима се битно ограничава конкуренција на тржишту продаје јестивог сунцокретовог 
уља у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбене робе и друге робе широке 
потрошње на територији Републике Србије. 
 
II ЗАБРАЊЕНЕ су и по самом Закону ништаве клаузуле у споразумима закљученим 
између ДИЈАМАНТ а.д. и привредних друштава наведених у тачки I. диспозитива овог 
решења. 
 
III ОБУСТАВЉА СЕ поступак против привредног друштва Идеа д.о.о. Кнежопољска 
бр. 1, Београд и М-Родић д.о.о. Темерински пут бр. 50, Нови Сад.   
 
IV НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву ДИЈАМАНТ а.д. за производњу уља, масти и 
маргарина Темишварски друм бр. 14, Зрењанин да не уговара одредбе које садрже обавезу 
купца на примену минималне, фиксне и/или препоручене цене, нити да на други начин 
подстиче купце на примену препоручене цене, обећањем награда, додатних рабата или 
других давања.  
 



V    НАЛАЖЕ СЕ ДИЈАМАНТ а.д. да у року од петнаест (15) дана, од дана пријема овог 
решења, обавести све своје купце у писаној форми да су слободни да самостално утврђују 
цену за производе ДИЈАМАНТ у даљој продаји. 

VI   НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву ДИЈАМАНТ а.д.,  да Комисији за заштиту 
конкуренције достави доказ о извршењу налога из става V  диспозитива овог решења. 

 РОК: Пет (5) дана од дана извршења овог решења 
 
VII  Ово решење ће бити објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“.  
 
 


