
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. Закона о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13) доноси  
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против: друштва Philip Morris 
Operations а.д. Ниш, са седиштем у Нишу, Булевар 12. фебруар 74, које заступа директор 
Јелена Павловић и директор Stacey Kennedy; друштва Philip Morris Services д.о.о., са седиштем 
у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64 А/VI,  које заступа директор Јелена Павловић, ; друштва 
JT International а.д. Сента, са седиштем у Сенти, Суботички друм 17,  које заступа директор 
Миљан Кавеџић; друштва British American Tobacco а.д., са седиштем у Врању, Стефана 
Првовенчаног 209, које заступа директор Rasmus Pagh; друштва British American Tobacco 
South East Europe д.о.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 165г, које заступа 
директор Athanasios Trimis; друштва IMPERIAL TOBACCO SCG д.о.о., са седиштем у 
Београду, Булевар Михајла Пупина 6/XII, које заступа  Томаж Грмовшек; друштва TDR д.о.о., 
са седиштем у Београду, Милентија Поповића 5а, које заступа директор Дино Комар и друштва 
MONUS д.о.о., са седиштем у Београду – Земун, Александра Дубчека 14,  које заступа директор 
Владимир Микић, ради  испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити 
конкуренције. 
II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним 
информацијама које могу допринети утврђивања чињеничног стања у овом поступку да исте 
доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.   
III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни Комисије за 
заштиту конкуренције. 
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                 О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), у складу са својим законским 
овлашћењима и надлежностима прописаним у члану 21. Закона о заштити конкуренције 
(„Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13 – у даљем тексту означен као: Закон), пратила је и 
анализирала услове конкуренције на тржишту дистрибуције и промета обрађеног дувана и 
дуванских производа, а на основу података о стању конкуренције, који су били јавно доступни, 
као и података прибављених од Управе за дуван која, у оквиру Министарства финансија, врши 
послове надзора на тржишту производње и дистрибуције дувана, односно обрађеног дувана. 
Прибављени подаци представљају податке из документације, коју су произвођачи, односно 
увозници дуванских производа, достављали Управи за дуван у поступку пријаве малопродајне 
цене дуванских производа и то у периоду од 01.01.2015. године до 13.11.2015. године. 
Испитујући предметну документацију, Комисија је стекла увид у начин на који су странке 
достављале пријаве и у садржај самих пријава промене малопродајних цена у посматраном 
периоду, а из чега је било могуће извести закључке о хронологији промена цена и појединим 
радњама које су странке предузимале у поступку пријаве промене цена. 
Комисија основано претпоставља да су друштва: Philip Morris Operations а.д. Ниш, са седиштем 
у Нишу, Булевар 12. фебруар 74 и њему повезано привредно друштво Philip Morris Services 
д.о.о, са седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64 А/VI (у даљем тексту заједнички 
означени као: Philip Morris), JT International а.д. Сента, са седиштем у Сенти, Суботички друм 17 
(у даљем текстуозначено као: JTI), друштво British American Tobacco а.д са седиштем у Врању, 
Стефана Првовенчаног 209, и њему повезано друштво British American Tobacco South East 
Europe д.о.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 165г, (у даљем тексту 
заједнички означени као:  BAT), друштво IMPERIAL TOBACCO SCG д.о.о. са седиштем у 
Београду, Булевар Михајла Пупина 6/XII, (у даљем тексту означено као: IMPERIAL), друштво 
TDR д.о.о са седиштем у Београду, Милентија Поповића 5а,  (у даљем тексту означено као:  
TDR) и друштва MONUS д.о.о. са седиштем у Београду – Земун, Александра Дубчека 14,  (у 
даљем тексту означено као: MONUS), закључила рестриктивни споразум из члана 10. Закона о 
заштити конкуренције, у облику усаглашене праксе.  
Основана претпоставка о постојању усаглашене праксе заснива се  на закључку који је Комисија 
извела из хронологије радњи које су странке предузимале у поступку пријаве промене 
малопродајних цена у току 2015. године. За такво закључивање од значаја је било постојање 
сукцесивних промена цена, којима je, према уоченом моделу поступања, претходилa најава 
једног од учесника о промени његових цена, уз одређење у погледу износа наступајуће промене, 
након чега би остале странке, истовремено или непосредно по објави најаве, пријавиле промену 
својих цена и то у истом износу. Комисија основано претпоставља да су странке у поступку, 
поред усаглашавања о увођењу промене и висини промене цена, усаглашавале и временски 
моменат од када њихова одлука о промени цена производи правно дејство, односно од када ће 
доћи до примене промењених цена на тржишту.  
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У предметном случају, усаглашена пракса, представља облик рестриктивног споразума из члана 
10. Закона, а пре свега с обзиром на то да учесници на тржишту, кроз директно или индиректно 
(координисано) договарање око основних елемената цене фабрички произведених цигарета 
(“factory manufactured cigarettes” у даљем тексту: ФПЦ), њеног увећања, као и осталих услова 
трговине, de facto одустају од самосталног (независног) наступа на тржишту. Умањујући или 
елиминишући неизвесност коју собом носи тржишна утакмица, и одређена будућа очекивања у 
складу са пословном политиком, привредна друштва такође елиминишу и велики део ризика 
који се очекује и који је уобичајан у свакој независној промени понашања на тржишту. На тај 
начин, привредна друштва стварају могућност да стање на тржишту процене са знатно вишим 
степеном сигурности и извесности, а нарочито у погледу реакције конкурената на тржишту, те 
да у складу са тим делују и консолидују будуће планове. 
Комисија је овим закључком обухватила друштво ТДР као засебно друштво, имајући у виду да 
је у току трајања основано претпостављене повреде, ово друштво наступало и независно од 
друштва БАТ, односно концентрација ова два друштва у почетку још није била спроведена. 
Ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Комисија позива сва заинтересована 
лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу 
допринети у испитном поступку, да исте доставе. Комисија ће посебно ценити релевантност, 
значај и доказну вредност информација, података и документације, које евентуално, у смислу 
одредби члана 69. Закона,  достави нека од странака у поступку. 
Како је на основу свега претходно наведеног оцењено да су испуњени услови из члана 35. 
Закона за покретање поступка по службеној дужности, одлучено је као у  ставу I диспозитива 
закључка. 
Сагласно одредбама члана 35. став 2. и члана 40. Став 1. одлучено је као у ставу II и  III 
диспозитива закључка. 
 
Упутство о правном средству: 
 Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, а исти се може оспоравати тужбом против 
коначног решења. 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  Доц. др Милоје Обрадовић 
  
Доставити:  
 

- Philip Morris Operations а.д. Ниш,  
Булевар 12. фебруар 74, 18000 Ниш,  
- Philip Morris Services д.о.о.,  
Булевар Зорана Ђинђића 64 А/VI, 11000 Београд 
- JT International а.д. Сента,  
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Суботички друм 17, 24400 Сента,  
- British American Tobacco а.д.,  
Стефана Првовенчаног 209, 17500 Врање, 
- British American Tobacco South East Europe д.о.о.  
Булевар Михаила Пупина 165г,  
- IMPERIAL TOBACCO SCG д.о.о.,  
Булевар Михајла Пупина 6/XII, 11000 Београд,  
- TDR д.о.о.,  
Милентија Поповића 5а, 11000 Београд,  
- MONUS д.о.о.,  
Александра Дубчека 14, 11080 Земун 

 
 
 


