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РепубликаСрбија  

КОМИСИЈА  ЗА  ЗАШТИТУ  
КОНКУРЕНЦИЈЕ  

Број  : 4/0-02-598/20 1 6-25 

Датум: 19.12.2016. године  

Београд  

 

Савет  Комисије  за  заштиту  конкуренције  на  основу  чл. 22. ст. 2, 57. и  70. ст. 1. 
тачка  1), ст. 2. и  3. Закона  о  заштити  конкуренције  („Сл. гласник  РС", бр. 51/09 и  
95/13) у  поступку  који  Комисија  за  заштиту  конкуренције  води  по  службеној  
дужности  против  привредног  друттва  Предузећа  за  трговину  на  велико  и  мало  
„SPORTIKO" ДОО  Аранђеловац, матични  број  17013670, са  регистрованим  
седиштем  на  адреси  Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац, чији  је  законски  
заступник  директор  Радосав  Вибентијевиfi, ради  испитивања  ловреде  конкуренције  
из  vлана  10. Закона  о  заштити  конкуренције, одлучујуfiiи  о  мери  процесног  пенала, 
на  89. седници  одржаној  дана  19.12.2016. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

I 	ОДРЕ'БУЈЕ  СЕ  МЕРА  ПРОЦЕСНОГ  ПЕПАЛА  учеснику  на  
тржишту, као  странци  у  поступку  - привредном  друштву  Предузеfiу  за  трговину  на  
велико  и  мало  „SPORTIKO" DOO Аранђеловац, матични  број  17013670, са  
регистрованим  седиштем  на  адреси  Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац, чији  је  
законски  заступник  директор  Радосав  Виtiентијевиfii, у  износу  од  14.000,00 евра  
(словима: четрнаестхиљада  евра), због  непоступања  по  Закључку  Комисије  за  
заштиту  конкуренције  број: 4/0-02-626/2016-13 од  01.11.2016. године, којим  му  је  
наложено  достављање  информација, изјашњења  и  података, а  ради  правилног  
утврђивања  чињеничног  стања  у  поступку  који  се  води  по  службеној  дужности, 
ради  испитивања  повреде  конкуренције  из  члана  10. Закона  о  заштити  
конкуренције. 
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II 	НАЛАЖЕ  СЕ  учеснику  на  тржишту, као  странци  у  поступку  - 
привредном  друштву  Предузеliу  за  трговину  на  велико  и  мало  „SPORTIKO" DOO 
Аранђеловац, матични  број  17013670, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Књаза  
Милоша  бр. 86, Аранђеловац, чији  је  законски  заступник  директор  Радосав  
Ви$ентијевић, да  изврши  меру  процесног  пенала  из  става  I диспозитива  овог  
Решења, уплатом  новчаног  износа  у  висини  од  14.000,00 евра  у  динарској  
противвредности  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  nnaliaњa, у  корист  
буџета  Републике  Србије, на  рачун  број  840 743423 843 32 са  позивом  на  број  овог  
решења, као  и  да  доказ  о  уплати  достави  Комисији  за  заштиту  конкуренције  у  року  
од  3 дана  од  дана  уплате. 

ПI 	YTBPTiYJE СЕ  РОК  од  месец  дана, од  дана  пријема  овог  решења, за  
извршење  наложеног  плаfiања  процесног  пенала  из  става  II диспозитива  овог  
Решења, под  претњом  принудног  извршења. 

Образложење  

Комисија  за  заштиту  конкуренције  (у  даљем  тексту: Комисија) је  два  пута  
покушала  да  достави  Закључак  о  покретању  поступка  по  службеној  дужности  бр. 
4/0-02-626/2016-1 од  29.08.2016. године  странци  у  поступку  - привредном  друштву  
Предузећу  за  трговину  на  велико  и  мало  „SPORTIKO" ДОО  Аранђеловац, матични  
број  17013670, на  адресу  регистрованог  седишта  у  Ул. Књаза  Милоша  бр. 86, 
Аранђеловац  (у  даљем  тексту: „SPORTIKO" или  странка  у  поступку), као  и  позив  
законском  заступнику  Радосаву  Вибентијевићу, ради  давања  изјаве  у  својству  
странке  у  поступку, на  адресу  пријављеног  пребивалишта, достављеног  од  стране  
Министарства  унутрашњих  послова, Полицијске  управе  Крагујевац, али  су  исти  
враћени  са  напоменом: „непознат  на  адреси" и  ,,прималац  одсељен". 

Имајуliи  у  виду  наведено, а  сагласно  члану  39. став  2. Закона  о  заштити  
конкуренције  (у  даљем  тектсту: Закон), 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  даје  достава  извршена  
протеком  15 дана  од  дана  објављивања, Закључак  о  покретању  поступка  бр. 4/0-02- 
626/2016-1 од  29.08.2016. године  објављен  је  на  интернет  страници  Комисије  дана  
23.09.2016. године. 

Сагласно  истом  члану, објављен  је  на  интернет  страници  Комисије, дана  
01.11.2016. године, и  Закључак  број: 4/0-02-626/2016-13 од  01.11.2016. године  
којим  је  странци  у  поступку  нanожена  достава  информација, изјашњења  и  података  
(у  дањем  тексту: Закључак). 

Наведеним  Закључком, налажено  је  странци  у  поступку, да  достави  податке, 
изјашњења  и  документацију  за  потребе  поступка  који  се  води  по  службеној  
дужности  ради  испитивања  повреде  конкуренције  из  члана  10. Закона  о  заштити  
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конкуренције . Закључком  је  одређен  и  рок  од  пет  дана  од  дана  пријема, за  
лоступање  по  Закључку, под  претњом  одређивања  мере  плаћања  процесног  пенала  
из  члана  70. став  1. тачка  1) Закона. 

Комисијаје  наложила  доставу  података  и  документације  потребне  ради  лотпуног  и  
правилног  утврђивања  чињеничног  стања  у  предметном  поступку, а  која  се  односи  
на  податке  о  трајању  уговорног  односа  са  привредним  друштвом  „N SPORT" ДОО, 
Београд  — Земун, доставу  уговора, информације  о  начину  спровођења  контроле  
придржавања  минималних  малопродајних  цена  од  стране  продавца, доставу  
ценовника, као  и  податке  о  структури  добављача  и  оствареном  промету  у  
малопродаји . 

Имајући  у  виду  да  је  предметним  Закључком, који  се  у  смислу  члана  39. став  2 
Закона  сматра  уредно  достављеним  дана  16.11.2016. године, странци  у  поступку  
остављен  рок  од  пет  дана  од  дана  доставе  Закључка  за  поступање  по  истом, 
Комисија  је  утврдила  да  је  рок  за  достављање  тражених  података  и  документације  
истекао  дана  21.11.2016. године  и  да  странка  у  поступку  по  истом  није  поступила  у  
остављеном  року. 

Одредбама  члана  70. став  1. тачка  1) и  став  3. Закона  прописано  је  да  се  учеснику  
на  тржишту  одређује  мера  ллаТiања  процесног  пенала  у  износу  од  500 евра  до  5.000 
евра  за  сваки  дан  понашања  супротно  налогу  Комисије  датом  у  поступку, односно  
непоступања  по  том  налогу, под  условима  из  члана  57. Закона, ако, како  је  то  
прописано  тачком  1) наведеног  члана  не  поступи  по  захтеву  Комисије  да  јој  
достави, саопшти, стави  на  увид  или  омогуfiiи  приступ  траженим  подацима, 
онемогући  улазак  у  просторије  или  на  други  начин  спречи  увиђај, односно  достави  
или  саопшти  нетачне, непотпуне  или  лажне  податке, укључујуi-iи  податке  у  смислу  
чл. 44, 47. и  48. Закона. Наведеним  Закључком  Комисија  је  тражила  доставу  
података  у  складу  са  чланом  44. Закона. 

Чланом  70. став  2. Закона  прописано  је  да  процесни  neuan не  може  да  износи  више  
од  1 0% укупног  годишњег  прихода  обрачунатог  у  складу  са  чланом  7. Закона, док  
је  ставом  3. члана  70. прописано  да  се  рок  за  ллаћање  процесног  пенала  одређује  
истим  решењем  којим  је  одређена  та  мера  и  да  не  може  бити  краћи  од  једног  нити  
дужи  од  три  месеца  од  дана  пријема  решења. 

Комисија  је  увидом  у  јавно  доступне  податке, објављене  на  интернет  страници  
Агенције  за  привредне  регистре, а  на  основу  података  из  биланса  успеха  за  период  
01.01.2015. — 31.12.2015. године, утврдила  да  укупан  годишњи  приход, израчунат  у  
складу  са  чланом  7. Закона, износи  18.150.000 РСД. 

Такође, Комисија  је  увидом  у  курсну  листу  Народне  банке  Србије  бр. 252, 
формирану  на  дан  31.12.2015. године, утврдила  да  је  средњи  курс  динара  за  евро  
износио  121.6261 РСД. Применом  средњег  курса  на  укупан  годишњи  приход, 
Комисија  је  утврдила  да  је  укупан  годишњи  приход  странке  у  поступку  у  2015. 
години  износио  149.227,83 евра. Сагласно  претходном, а  у  вези  са  одредбом  члана  
70. став  2. Закона, максималан  износ  мере  заштите  конкуренције  који  се  може  
одредити  износи  14.922.78 евра. 
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Савет  Комисије  је, имајући  у  виду  све  наведене  чињенице, као  и  одредбе  из  Уредбе  
о  критеријумима  за  одређивање  висине  износа  који  се  плаћа  на  основу  мере  
заштите  конкуренције  и  процесног  пенала, начину  и  роковима  њиховог  плаhања  и  
условима  за  одређивање  тих  мера  („Сл. гласник  РС", бр. 50/2010) и  Смернице  за  
примену  наведене  Уредбе  од  19. маја  2011. године  (које  су  објављене  на  интернет  
страници  Комисије), донео  одлуку  да  наведеној  странци  у  поступку, одреди  меру  
процесног  пенала  прописану  чланом  70. Закона, у  износу  од  500 евра, за  сваки  дан  
непоступања  по  налогу  Комисије, што  од  истека  рока  за  поступање  по  Закључку, 
односно  од  22.11.2016. године, па  до  дана  доношења  овог  решења  19.12.2016. 
године, износи  28 (двадесетосам ) дана  односно  14.000 евра. 

У  складу  са  наведеним  одлучено  је  као  у  ставу  I диспозитива  овог  решења. 

На  основу  члана  57. став  3. Закона  одлучено  је  као  у  ставу  П  диспозитива  овог  
решења. 

На  основу  члана  70. став  З. Закона  одлучено  је  као  у  ставу  III диспозитива  овог  
решења. 

Поука  о  правном  средству: 

Ово  решењеје  коначно  у  управном  поступку. 

Против  овог  решења  није  дозвољена  жалба, али  се  може  покренути  управни  спор  
тужбом  која  се  подноси  Управном  суду, у  року  од  30 дана  од  дана  пријема  решења. 

Доставити: 

- Предузећу  за  трговину  на  велико  и  мало  
Г 	  

„SPORTПCO" DOO Аранђеловац, Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац  

-Архиви  
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