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Б е о г р а д 

 

                                                                                                                         

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 74. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09), члана 33. став 1. Закона о 

заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 79/05) и члана 192. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени 

гласник РС“, број 30/2010), поступајући у извршењу пресуде број 15 У 12773/11 

(2009) од 28.02.2012. године и одлучујући у поновном поступку покренутом по 

службеној дужности ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја 

Акционарског друштва „Млекара“ из Суботице, ул. Толминска бр. 10, које заступа 

генерални директор Милан Грујић и Акционарског друштва Индустрија млека и 

млечних производа „Имлек“ из Београда, Падинска Скела, ул. Индустријско 

насеље б.б., које заступа генерални директор Слободан Петровић, а преко 

заједничких пуномоћника, адвоката из адвокатске канцеларије Јанковић, Поповић, 

Митић из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 6, Б-02, на 99. седници одржаној 

09.08.2012. године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да aкционарска друштва „Млекара“ из Суботице, ул. 

Толминска бр. 10 и Индустрија млека и млечних производа „Имлек“ из Београда, 

Падинска Скела, ул. Индустријско насеље б.б., као један учесник на тржишту, 

имају доминантан положај на релевантном тржишту откупа сировог (крављег) 

млека намењеног даљој индустријској преради у млекарама на територији 

Републике Србије. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су акционарска друштва из става 1. диспозитива решења 

злоупотребила доминантан положај на релевантном тржишту откупа сировог 

(крављег) млека намењеног даљој индустријској преради у млекарама на 

територији Републике Србије: 

а) наметањем неправедних услова пословања тако што су у: 

 - типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека закључиваном са 

произвођачима млека, у члану 6.1. предвидели да се откупна цена сировог млека 



формира на основу ценовника, који као прилог 2 чини саставни део тог уговора, 

којим 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; 

- типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека закључиваном са 

произвођачима 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;  

- типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека закључиваном са 

произвођачима 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;  

- типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека закључиваном са 

произвођачима 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, без уговорене обавезе накнаде штете, само у случају да млекара не 

преузме сирово млеко од произвођача више од три дана узастопно, изузев уколико 

је о 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; 

- 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 

и 

б) применом неједнаких услова пословања на исте послове са различитим 

учесницима на тржишту тиме што су у: 

- члану 4. Уговора о купопродаји свежег крављег млека закљученим са ДП „Ђуро 

Стругар“, односно АД „Ђуро Стругар“, изричито утврдили начин обрачуна цене за 

преузете количине млека и члану 5. уговора предвидели могућност измене цене у 

току године, што се регулише анексом између уговорних страна; 

- члану 7. Уговора о производњи, испоруци и откупу млека закљученим са „ПКБ“ 

корпорацијом“ изричито уговорили право на контролну анализу, уз примену 

различитог упутстава за узорковање сировог млека за хемијска и микробиолошка 

испитивања који су саставни делови ових уговора. 

 

III ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ акционарских друштва из става 1. диспозитива 

решења за извођење доказа вештачењем. 

 

IV Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. 


