Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-626/2016-13
Датум: 01.11.2016. године
Београд

На основу члана 39. став 2, а у вези са чланом 44. став 1. и 2. Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 95/2013), и члана 71. став 3. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010),
овлашћено службено лице Комисије за заштиту конкуренције у поступку који се води по
службеној дужности против: привредног друштва „N SPORT“ друштво са ограниченом
одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину, Београд – Земун, матични број 17067648, са
седиштем на адреси Аутопут Београд - Нови Сад 150а, Београд – Земун, чији је законски
заступник директор Далибор Шарић и привредног друштва Предузећа за трговину на велико и
мало „SPORTIKO“ ДОО Аранђеловац, матични број 17013670, са седиштем на адреси Kњаза
Милоша бр. 86, Аранђеловац, кога заступа директор Радосав Вићентијевић, ради испитивања
повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, доноси

ЗАКЉУЧАК
I НАЛАЖЕ СЕ странци у поступку привредном друштву Предузећу за трговину на велико и
мало „SPORTIKO“ DOO Аранђеловац, матични број 17013670, са седиштем на адреси Kњаза
Милоша бр. 86, Аранђеловац, кога заступа директор Радосав Вићентијевић, да достави следеће
информације, изјашњења и податке:
1. Доставите податак од када сте у уговорном односу са друштвом „N SPORT“, као и копије
свих уговора које сте закључили са овим друштвом, као продавцем, са свом пратећом
документацијом, свим евентуално припадајућим анексима, прилозима, протоколима и сл,
који су били/јесу у примени у 2014. 2015. и 2016. години;
2. Изјасните се на околност на који начин је продавац - „N SPORT“ спроводио/спроводи
контролу извршења уговорне обавезе о поштовању минималне малопродајне цене у вашој
даљој малопродаји и/или велепродаји уговорних производа, те да ли су у току извршења
уговора примењиване уговорне санкције због евентуалног непоштовања ове уговорне
обавезе;
3. Доставите, у штампаној и/или електронској форми на CD, копије свих својих малопродајних
и велепродајних ценовника који су били у примени у 2014. и 2015. години, као и
ценовник/ценовнике који су били/јесу у примени у 2016. години, за производе које сте
куповали од „N SPORT“, као продавца;

4. Уколико сте вршили даљу велепродају производа купљених од „N SPORT“, потребно је да
доставите списак свих купаца којима сте продавали те производе и у вези са тим копије
закључених уговора са свом пратећом документацијом, свим евентуално припадајућим
анексима, прилозима, протоколима и сл, који су били/јесу у примени у 2014. 2015. и 2016.
години;
5. Доставите у штампаном или електронском облику (на CD-у) попуњену табелу Excel фајла
„Struktura dobavljača.xls“ која се налaзи у прилогу овог Закључка. У табелу је према датом
формулару потребно унети списак свих ваших добављача и остварену финансијску
реализацију (купопродајна вредност без ПДВ-а) и то посебно исказати према датим
категоријама (спортска обућа, текстил – спортска одећа и реквизити – спортска опрема) за
2014. 2015. и 2016. У колони Продавани брендови уписати све брендове које вам је дати
добављач продавао у посматраном периоду;
6. Доставите у штампаном или електронском облику (на CD-у) попуњену табелу Excel фајла
„Ostvaren promet u maloprodaji.xls“ која се налaзи у прилогу овог Закључка. У табелу је
потребно унети остварен промет (малопродајна вредност без ПДВ-а) у малопродајним
објектима, који послују под контролом вашег друштва и то исказано посебно према датим
категоријама (спортска обућа, текстил – спортска одећа и реквизити – спортска опрема), на
годишњем нивоу за 2014, 2015. и 2016. годину.
II Овај Закључак се објављује на интернет страници Комисије за заштиту конкуренције,
сагласно члану 39. став 2. Закона о заштити конкуренције.
III Као дан уредне доставе овог Закључка бр. 4/0-02-626/2016-13 од 01.11.2016. године са
налогом за доставу информација, изјашњења и података из става I овог Закључка странци у
поступку сматраће се 16.11.2016. године, уколико странка у поступку пре истека рока из става 1.
овог Закључка лично не преузме Закључак у службеним просторијама Комисије за заштиту
конкуренције.
IV РОК за поступање по налогу из тачке I диспозитива овог закључка је пет (5) дана од дана
доставе Закључка сагласно ставу III овог Закључка, под претњом одређивања мере плаћања
процесног пенала из члана 70. став 1. тачка 1. Закона о заштити конкуренције.

Образложење

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту означена као: Комисија) је у току
спровођења ненајављеног увиђаја дана 18.08.2016. године у просторијама привредног друштва
„N SPORT“ друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину, Београд
– Земун, матични број 17067648, са седиштем на адреси Аутопут Београд - Нови Сад 150а,
Београд – Земун, чији је законски заступник директор Далибор Шарић (у даљем тексту означено
као: „N SPORT“ или продавац), прибавила копију Уговора о купопродаји 5/14 закљученог дана
28.02.2014. године између друштава „N SPORT“ и Предузећа за трговину на велико и мало
„SPORTIKO“ DOO Аранђеловац, матични број 17013670, са седиштем на адреси Kњаза Милоша
бр. 86, Аранђеловац (у даљем тексту: „SPORTIKO“), заведен код друштва „N SPORT“ под
бројем 1032 од 28.02.2014. године, без заводног печата друге уговорне стране, чија је примена
уговорена од дана потписивања уговора до 31.12.2014. године (у даљем тексту: Уговор).
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Увидом у наведени уговор, након анализе уговорних одредби, Комисија је утврдила да је
одредбама чланова 2, 3, 4. и 5. уговорена обавеза „SPORTIKO“, као купца, да се у даљој продаји
производа из продајног асортимана продавца, који су предмет Уговора, а посебно производа
робне марке PUMA, NO EXCESS, RUSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCHINI и др. (спортска
обућа, текстил и реквизити), на тржишту Републике Србије, придржава минималних
малопродајних цена које одређује продавац - „N SPORT“, а које су дефинисане и саставни су
део ценовника продавца.
Такође, истим члановима предметног уговора, уговорена је и забрана свих акцијских продаја, и
њима сличних продаја које спроводи купац, без претходног одобрења продавца.
Имајући у виду наведено, Комисија је основано претпоставила да предметна уговорна обавеза
садржи, обострано усаглашену, обавезу којом се непосредно или посредно утврђују куповне или
продајне цене или други услови трговине, што, као рестриктивни споразум који није изузет од
забране у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, број 51/09 и
95/2013 - у даљем тексту: Закон), представља повреду конкуренције из члана 10. Закона.
Закључком председника Комисије број 4/0-02-626/2016-1 од 29.08.2016. године, покренут је
поступак по службеној дужности против друштава „N SPORT“ и „SPORTIKO“, ради
испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона.
У складу са одредбом члана 39. став 1. Закона, два пута је покушана достава Закључка о
покретању поступка по службеној дужности бр. 4/0-02-626/2016-1 од 29.08.2016. године странци
у поступку - привредном друштву Предузеће за трговину на велико и мало „SPORTIKO“ DOO
Аранђеловац, матични број 17013670, на адресу регистрованог седишта у Ул. Kњаза Милоша
бр. 86, Аранђеловац, путем „post express-а“ дана 30.08.2016. године, као и путем редовне поште
дана 19.09.2016. године, при чему је у оба случаја пошиљка враћена Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) са напоменом: „непознат на адреси“.
Имајући у виду наведено, а сагласно члану 39. став 2. Закона, којим је прописано да се изузетно,
у случају поновљене доставе, односно код доставе путем јавног саопштења, садржај писмена
објављује на интернет страни Комисије и сматра се да је извршена достава протеком 15 дана од
дана објављивања, цитирани Закључак о покретању поступка објављен је на интернет страници
Комисије дана 23.09.2016. године.
Такође, Комисија је упутила позив законском заступнику ради давања изјаве у својству странке
у поступку, Радосаву Вићентијевићу, на адресу пријављеног пребивалишта, достављеног од
стране Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе Крагујевац, путем „post expressа“ дана 27.10.2016. године, који је враћен са напоменом: „прималац одсељен“.
Поновљеном провером података објављених на интернет страници Агенције за привредне
регистре/Привредна друштва/Претрага привредних друштава, дана 01.11.2016. године, утврђено
је да привредно друштво Предузеће за трговину на велико и мало „SPORTIKO“ DOO
Аранђеловац, матични број 17013670, има статус активног привредног друштва, да је седиште
друштва на адреси Kњаза Милоша бр. 86, Аранђеловац, као и да није дошло до промене
законског заступника.
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Чланом 71. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и
31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010), предвиђено је да начин достављања одређује
орган чије се писмено доставља.
Сагласно одредбама члана 39. став 2, а у вези са чланом 44. став 1. и 2. Закона и члана 71. став 3.
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени
гласник РС“ бр. 30/2010), одлучено је као у ставу I, II и III диспозитива овог Закључка.
Напомиње се да се под малопродајом, у случају претходно захтеваних података, наведеној у
диспозитиву овог закључка, подразумева продаја робе крајњим купцима (финалним
потрошачима) у малопродајним објектима у којима се продаје спортска обућа, текстил и
реквизити.
Службено лице Комисије, овлашћено за спровођење испитног поступка у смислу члана 41. став
2. Закона, оценило је да је неопходно да странка у поступку достави податке како је то наведено
у налогу из тачке I диспозитива овог закључка, а који су од значаја за правилно утврђивање
чињеничног стања у испитном поступку и да то учини у року наведеном у тачки IV
диспозитива.
Свако непоступање странке у поступку по захтеву Комисије за доставу тражених података у
смислу члана 44. Закона, као и достава или саопштавање нетачних, непотпуних или лажних
података, сагласно члану 70. став 1. тачка 1. Закона повлачи за собом одређивање мере плаћања
процесног пенала у износу од 500 евра до 5.000 евра за сваки дан понашања супротно, односно
непоступања по налогу Комисије.
Осим претходно наведеног, у одговору на овај закључак, можете навести и све друге
информације, податке или доставити документа за која сматрате да су од значаја за оцену услова
конкуренције на наведеном тржишту.
Уколико у поступању по овом закључку, странка доставља податке које жели да заштити, а
нарочито оне који представљају пословну тајну или друге осетљиве пословне податке, чије
саопштавање трећим лицима може нанети знатну штету странци у поступку или другом
држаоцу тих података, неопходно је да истовремено поднесе образложени захтев за заштиту
података, у свему према одредбама члана 45. Закона. У том случају, уз поднесак са траженим
подацима, потребно је доставити и други примерак истог поднеска, али без података чија се
заштита тражи. Уместо изостављених података у текст тог примерка уносе се ознаке (....) или
[....].
Само подаци који буду заштићени у смислу члана 45. Закона, не могу бити разгледани и/или
копирани приликом увида у списе, нити на други начин доступни јавности и немају својство
информације од јавног значаја у смислу закона којим се утврђује слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
На основу свега претходно изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
У прилогу Закључка достављају се Excel табеле, које је потребно попунити у складу са датим
упутствима и доставити Комисији ради даље обраде достављених података.
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Све тражено потребно је доставити на адресу: Комисија за заштиту конкуренције, ул. Савска бр.
25, IV спрат, 11000 Београд, уз позив на број овог закључка. У случају потребе за додатним
појашњењима можете се обратити службеним лицима:
Марија Ковачевић – телефон 011/3811-908 или путем електронске поште на адресу:
marija.kovacevic@kzk.gov.rs
или
Биљана Макевић – телефон 011/3811–932 или путем електронске поште на адресу:
biljana.makevic@kzk.gov.rs

Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се може оспоравати тужбом у
управном спору покренутом против коначног решења.

Руководилац сектора за утврђивање
повреда конкуренције

Радојчић Чедомир
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Табела 1 - Структура добављача
Купопродајна вредност без ПДВ-а (у РСД)
Редни
број

Назив добављача

Матични број
добављача

2014. година
Спортска обућа

Текстил - спортска
одећа

Реквизити Спортска опрема

2015. година
Укупно

Продавани
брендови

Спортска обућа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...

Табела 2 - Остварен промет у малопродаји
Малопродајна вредност без ПДВ-а (у РСД)
Година
2014.
2015.
2016.

Спортска обућа

Текстил - спортска одећа

Реквизити - спортска
опрема

Укупно

Текстил спортска одећа

Реквизити Спортска опрема

2016. година
Укупно

Продавани
брендови

Спортска обућа

Текстил спортска одећа

Реквизити Спортска опрема

Укупно

Продавани
брендови

