
Одлучујући у поновном поступку покренутом по службеној дужности ради утврђивања злоупотребе 
доминантног положаја  Акционарског друштва «Млекара» из Суботице, ул. Толминска бр. 10, и 
Акционарског друштва Индустрија млека и млечних производа «Имлек» из Београда, Падинска 

Скела, ул. Индустријско насеље б.б.; оба друштва у већинском власништву DANUBE FOODS GROUP 
B.V, због чега се сматрају једним учесником на тржишту, имају доминантан положај на релевантном 

тржишту откупа сировог млека од стране млекара на територији Републике Србије,                        
Савет је донео одлуку: 
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I УТВРЂУЈЕ СЕ да Акционарско друштво «Млекара» из Суботице, ул. Толминска бр. 10 и 
Акционарско друштво Индустрија млека и млечних производа «Имлек» из Београда, Падинска Скела, 
ул. Индустријско насеље б.б., оба друштва у већинском власништву DANUBE FOODS GROUP B.V, због 
чега се сматрају једним учесником на тржишту, имају доминантан положај на релевантном тржишту 
откупа сировог млека од стране млекара на територији Републике Србије. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су Акционарско друштво «Млекара» из Суботице, ул. Толминска бр. 10 и 
Акционарско друштво Индустрија млека и млечних производа «Имлек» из Београда, Падинска Скела, 
ул. Индустријско насеље б.б., злоупотребили доминантан положај на релевантном тржишту откупа 
сировог млека од стране млекара на територији Републике Србије наметањем неправедних услова 
пословања и применом неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на 
тржишту тако што су: 
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- у типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека у члану 7.2. предвидели да се 
утврђивање квалитета сировог млека врши у лабораторији млекаре и да су уговорне стране сагласне 
да се за потребе уговора налази лабораторије млекаре сматрају коначним;  

- у типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека у члану 10.1. предвидели у тач. 7) и 8) 
обавезу произвођача да одмах и без одлагања обавести млекару о контактима са другим млекарама 
и откупљивачима млека и пословним понудама добијеним од других млекара, откупљивача млека и 
других физичких и правних лица;  

- у типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека у члану 12. предвидели право 
једностраног раскида уговора од стране млекаре уз обавезу произвођача да надокнади сваку штету 
млекари насталу као последица раскида уговора услед било ког пропуста произвођача, насупрот 
члану 13.1. којим су предвидели право раскида уговора од стране произвођача само у случају да 
млекара не преузме сирово млеко од произвођача више од три дана узастопно, изузев уколико је о 
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томе обавестила произвођача или је преузимање обустављено из оправданих разлога, или у случају 
да произвођач не прими исплату за испоручено сирово млеко задовољавајућег квалитета, у складу 
са чланом 6. уговора; 

- у уговорима о додели јуница и у уговорима о кредиту произвођаче условили преузимањем обавезе 
испоруке целокупне произведене количине млека за одређено време, а не само испоруком млека од 
добијених и преузетих јуница, односно јуница купљених на кредит; 

- у типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека у члану 6.1. предвидели да се откупна 
цена сировог млека формира на основу ценовника, који као прилог 2 чини саставни део уговора, при 
чему уговором није предвиђено под којим условима може доћи до промене ценовника, нити право 
произвођача на једнострани раскид уговора под разумним условима у случају да је незадовољан 
откупном ценом. 


