
 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

             Број: 4/0-02-454/10-4 

                      4/0-02-13/11-12 

            Датум: 24.3.2011. године 

                  Б е о г р а д 

                            
На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 

51/2009) и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције од 24.3.2011. године, у 

поступку који се по службеној дужности води против против IDEA доо за 

унутрашњу и спољну трговину, Београд, Кнежопољска 1, Београд, које заступа 

директор Владимир Бокан и SWISSLION GROUP доо за унутрашњу и спољну 

трговину са регистрованим седиштем на адреси Партизанска бр. 42, Нови Сад, које 

заступа председник Управног одбора Велимир Драшковић, ради испитивања 

постојања повреде конкуренције у смислу одредби члана 10. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009), Председник Комисије за 

заштиту конкуренције доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПРОШИРУЈЕ СЕ ПОСТУПАК покренут закључком Председника Комисије за 

заштиту конкуренције број 4/0-01-422/09-1 од 12.11.2009. године и покреће се 

поступак  по службеној дужности против: 

1. --Концерн Swisslion-Таково доо Београд, Васка Попе бр. 4, Београда, које 

заступа председник Управног одбора Јасмина Радојевић; 

2. Swisslion доо Београд, Васка Попе бр. 4, Београда, које заступа директор 

Александра Таушан; 

3. Компанија Таково ад Горњи Милановац, Радована Грковића бб, Горњи             

Милановац, које заступа генерални директор Мирослав Јовичић; 

4. Таково Аграр доо Горњи Милановац- у стечају, Радована Грковића бб, Горњи             

Милановац, које заступа стечајни управник, Гордана Хаџић, 

ради испитивања постојања повреде конкуренције у смислу одредби члана 10. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009). 

II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим 

релевантним информацијама које могу допринети расветљавању чињеничног стања 

у овом поступку да исте неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на 

адресу Кнегиње Зорке бр. 7. Београд.   
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III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на 

интернет страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу пријаве SWISSLION GROUP доо из Новог Сада (у даљем тексту: 

„Swisslion Group“) од 26. октобра 2009. године и пријаве IDEA доо Београд (у 

даљем тексту: Идеа) од 30.10.2009. године о постојању споразума из члана 7. став 

2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 79/2005), 

закључком Председника Комисије за заштиту конкуренције                                    

број 4/0-01-422/09-1 од 12.11.2009. године покренут је поступак по службеној 

дужности против Swisslion Group и Идеа ради испитивања постојања повреде 

конкуренције у смислу одредби члана 10. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009). 

 

Као споразум из члана 7. став 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005) пријављен је Уговор о купопродаји бр. 

0038/2009 од 9.2.2009. године са анексима. Подносиоци пријава су истакли да 

самопријављивањем стичу право да им се не изрекне казна у смислу члана 71. став 

5. Закона о заштити конкуренције. 

 

Одредбе Закона о заштити конкуренције на који су се позивали подносиоци пријава 

престале су да се примењују од 1. новембра 2009. године. Од тога дана у примени 

је Закон о заштити конкуренције објављен у Службеном гласнику Републике 

Србије брoj 51/09, из ког разлога је са поднетим пријавама поступљено у складу са 

важећим одредбама члана 10. и 69. Закона о заштити конкуренције (у даљем 

тексту: Закон). 

 

Увидом у одредбе Уговора о купопродаји бр. 0038/2009 од 9.2.2009. године и 

Анекса IV/1 – остали услови сарадње (даље: „Анекс“), који је саставни део 

Уговора, констатовано је да тачка 1. Анекса садржи обавезу продавца да на 

тржишту републике Србије обезбеди примену уговорене политике формирања 

малопродајних цена од стране добављача/продавца а на основу утврђене формуле 

израчунавања малопродајних цена за различите „формате“ купаца. Та одредба је 

указивала на споразум између учесника на тржишту који има за циљ или последицу 

значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције, односно на 

рестриктивни споразум у смислу члана 10. став 1. и 2. тачка 1) Закона, тако да је 

предмет поступка утврђивање постојања повреде конкуренције у смислу наведене 

одредбе Закона.  

 

У току поступка, поднеском од 11.2.2011. године, пуномоћник Swisslion Group 

истакао је приговор недостатка пасивне легитимације, због чега му је наложено да 

без одлагања прецизира пријаву споразума достављену под бројем 4/0-01-442/09-1 

од 22.10.2009. године, односно да обавести Комисију за заштиту конкуренције у 

име којег друштва или којих друштава је поднео пријаву забрањеног споразума 

(Уговора о купопродаји бр. 0038/2009 од 9.2.2009. године заједно са анексима) и у 
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односу на које странке је постављен захтев за ослобађање од изрицања управне 

мере.   

 

Поднеском од 24.2.2011. године пуномоћник Swisslion Group је обавестио 

Комисију да је омашком достављена предметна пријава у име друштва SWISSLION 

GROUP доо из Новог Сада, а да је Уговор закључио Концерн Swisslion Таково доо 

Београд, у име и за рачун зависних друштава Swisslion доо Београд, Компанија 

Таково ад Горњи Милановац и Таково Аграр доо Београд, као продаваца. 

Истовремено је предложена обустава поступка против SWISSLION GROUP доо из 

Новог Сада.  

 

Уз пријаву споразума обе странке (Swisslion Group и Идеа) су доставиле копију 

Уговора о купопродаји бр. 0038/2009 од 9.2.2009. године са анексима. Поновним 

увидом у копије Уговора утврђено је да су странке доставиле различит број анекса 

уз исти Уговор. Идеа је доставила Уговор о купопродаји бр. 0038/2009 од 9.2.2009. 

године са пет анекса од којих је Анекс IV/1 – Остали услови сарадње потписао 

Swisslion доо Београд, у чијој тачки 1. је садржана следећа обавеза продавца:  

Продавац има обавезу да на тржишту Србије обезбеди примену уговорене 

политике формирања малопродајних цена и то: 

а) за формате ХИПЕР, најнижа малопродајна цена = ВПЦ + ПДВ; 

б) за формате СУПЕР, најнижа малопродајна цена = ВПЦ + 5% марже + 

ПДВ; 

в) за ОСТАЛЕ формате (мале) најнижа малопродајна цена = ВПЦ + 12% 

марже + ПДВ.  

 

Swisslion Group је доставио Уговор о купопродаји бр. 0038/2009 од 9.2.2009. године 

са петнаест анекса. Међу њима је Анекс IV/1 – Остали услови сарадње који је 

потписао Swisslion доо Београд и Анекс IV/2 – Остали услови сарадње потписан од 

стране Компаније Таково ад Горњи Милановац. Тачка 7. Анекса IV/2 – Остали 

услови сарадње гласи:  

Продавац има обавезу да на тржишту Србије обезбеди примену уговорене 

политике формирања малопродајних цена и то: 

а) за формате ХИПЕР, заштићена малопродајна цена = ВПЦ + ПДВ; 

б) за формате СУПЕР, заштићена малопродајна цена = ВПЦ + 5% марже 

+ ПДВ; 

в) за ОСТАЛЕ формате (мале) заштићена  малопродајна цена = ВПЦ + 

12% марже + ПДВ. 

  

У току поступка прибављени су ценовници SWISSLION GROUP доо из Новог Сада 

и утврђено је да је јединствени ценовник SWISSLION GROUP доо из Новог Сада 

састављен од ценовника Концерна Swisslion Таково, Компаније Таково, Swisslion 

доо Београд и Таково Аграр доо Београд. Поред тога, Комисији је на располагању 

Информација за пословне партнере Концерна Swisslion Таково у којем Концерн 

обавештава да је донео одлуку о интеграцији и централизацији функција 

маркетинга и развоја, набавке и продаје, како на домаћем тако и на ино тржишту 

Према Информацији, Swisslion Group ће убудуће обављати послове набавке свих 
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инпута и продаје финалних производа за сва подређена друштва у пословном 

систему Swisslion Group доо, и на снази ће остати сви уговорени послови за 2009. 

годину а купци ће отпочети пословне активности са Swisslion Group оног момента 

када буду спремни, пошто се ништа неће учинити на штету континуитета 

досадашње пословне сарадње. 

 

Увидом у регистар Агенције за привредне регистре утврђено је да Swisslion Group 

и друштва која су закључила Уговор представљају повезане учеснике на тржишту 

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

повезани учесници на тржишту, према наведеној одредби, сматрају једним 

учесником на тржишту, та одредба је материјалноправне природе, а не 

процесноправне природе у смислу одредби Закона о општем управном поступку, 

због чега сваки потписник забрањеног споразума треба да буде странка у поступку. 

Поред тога, зависна друштва представљају одвојена правна лица, која испуњавају 

све услове из Закона о привредним друштвима као посебни правни субјективитети. 

 

Према изјашњењу пуномоћника Swisslion Group, Таково Аграр доо Београд је у 

међувремену променило седиште, тако да је друштво сада регистровано са 

седиштем у Горњем Милановцу, што потврђује извод из регистра Агенције за 

привредне регистре. Такође, према подацима из тог регистра утврђено је да је 

Решењем Привредног суда у Чачку бр. 35/2010 од 23.03.2010. године отворен је 

стечајни поступак над наведеним друштвом.   

 

С обзиром на изнето, поступак се покреће и против Концерна Swisslion Таково, 

Компаније Таково, Swisslion доо Београд и Таково Аграр доо Горњи Милановац - у 

стечају, како је и одлучено у тачки I диспозитива. 

 

Одлука у ставу II диспозитива донета је на основу одредби члана 35. Закона, које 

прописују да се позивају сва лица која располажу подацима, исправама или другим 

релевантним информацијама које могу допринети расветљавању чињеничног стања 

да исте неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу Кнегиње 

Зорке бр. 7. Београд. 

 

Ставом III диспозитива а на основу члана 40. Закона, одлучено је да се закључак о 

покретању поступка по службеној дужности објави у „Службеном гласнику  

Републике Србије” и на интернет страни Комисије: www.kzk.org.rs.  

 

Поука о правном средству: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 

 

        

       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

       Весна Јанковић 
 


