„Објављени текст садржи заштићене
податке. Заштићени подаци
приказани су ознаком [...] или у
распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите."

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-58/2017-1
Веза: 4/0-02-25/2016
Датум: 13. март 2017. године
Београд
Анонимизирана верзија
Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 22. став 2., чл. 57. став 1. и 68.
став 1. тачка 2), Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ брoj 51/09 и
95/2013), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97
и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), чл. 3. и 4. Уредбе о критеријумима за
одређивање висине износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и
процесног пенала, начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих
мера („Службени гласник РС“, бр. 50/2010), одлучујући у поступку испитивања повреде
конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, покренутом по службеној
дужности против привредних друштава: Витал, са регистрованим седиштем на адреси
Кулски пут бб, Врбас, матични број 08065721, чији је законски заступник Марко
Абрамовић и Victoriaoil АД, са регистрованим седиштем на адреси ул. Бранка Ерића 2,
Шид матични број 08140391, чији је законски заступник Срђан Попов, на 100. седници
одржаној дана 13. марта 2017. године донео је
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да су друштва Витал, са регистрованим седиштем на адреси Кулски пут
бб, Врбас и Victoriaoil АД, са регистрованим седиштем на адреси ул. Бранка Ерића 2,
Шид, закључилa рестриктивни споразум којим се ограничава и контролише производња и
тржиште, чиме су учинилa повреду конкуренције из члана 10. став 2 тачка 2) Закона о
заштити конкуренције.
II ЗАБРАЊУЈЕ СЕ привредним друштвима из става I диспозитива овог решења свако
будуће поступање којим би се могла ограничити, нарушити или спречити конкуренција.
III ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ друштвима Витал са
регистрованим седиштем на адреси Кулски пут бб, Врбас и Victoriaoil AD, са
регистрованим седиштем на адреси ул. Бранка Ерића 2, Шид у облику обавезе плаћања

новчаног износа у висини 0.33% од укупног годишњег прихода оствареног у 2014. години
на тржишту Републике Србије и то:
-

друштву „Victoriaoil“ 23.149.695,00 РСД (словима: двадесеттри
сточетрдесетидевет хиљада шестотинадеведесетипет динара),

милиона

-

друштву „Витал“ 8.601.942.00 РСД (словима: осам милиона шестстотинаједна
хиљада деветсточетрдесетидва динара).

IV НАЛАЖЕ СЕ друштвима Витал са регистрованим седиштем на адреси Кулски пут бб,
Врбас и Victoriaoil AD, са регистрованим седиштем на адреси ул. Бранка Ерића 2, Шид ,
да изврше уплату новчаног износа мере заштите конкуренције из става III диспозитива
овог решења на рачун буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 – са
позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине,
града односно територије – број овог решења.
V ОДРЕЂУЈЕ СЕ РОК од три (3) месеца од дана пријема решења за извршење налога из
става IV диспозитива овог решења, под претњом принудног извршења.
VI НАЛАЖЕ СЕ друштвима Витал са регистрованим седиштем на адреси Кулски пут бб,
Врбас и Victoriaoil, са регистрованим седиштем на адреси ул. Бранка Ерића 2, Шид,, да
одмах по извршењу налога из става IV диспозитива овог решења, Комисији за заштиту
конкуренције доставе доказ о извршеној уплати.
VII Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет
страни Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је почетком 2015. године
дошла до сазнања да се јестиво рафинисано уље сунцокрета „Vital“ које се налази у
продајном асортиману компаније Витал а.д., ул. Кулски пут бб, Врбас, производи и пуни у
компанији „Victoriaoil“ AD, ул. Бранка Ерића 2, Шид. У циљу прикупљања података у
вези са наведеном производњом јестивог уља Витал, Комисија се дана 15. маја 2015.
године, наведеним друштвима обратила са захтевом за достављање информација о
уговору којим је регулисана ова пословна сарадња, начину и садржини пословне
комуникације између друштава Victoriaoil и Витал, као и података о њиховим тржишним
учешћима на тржишту производње јестивог уља.
У одговору на захтев бр. 6/0-01-400/2015-4 од 26. маја 2015. године, друштво Victoriaoil је
на захтев Комисије доставило копију предметног Уговора са важећим ценовником и са
Анексом 1 на предметни уговор. Такође, друштво Витал је истоветан предметни уговор
доставило у одговору бр. 6/0-01-400/2015-3 од 26. маја 2015. године. Наиме, предметни
уговор је закључен 04.09.2014. године. У члану 8. став 1 предметног уговора, наводи се
[...]. Предвиђено је да се пословна сарадња по основу овог Уговора обавља на период [...]
године. Међутим, анексом 1. измењен је члан 12. Уговора и период [...]. Као прилог
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достављен је и ценовник у коме су назначене цене уља које Victoriaoil производи под
сопственим брендом Iskon и цена уља које се производи за приватне робне марке.
[...]
Блиски пословни однос наведених друштава је идентификован и у контексту поступка бр.
4/0-03-15/2015 - веза: 4/0-03-539/2014, који је Комисија водила по захтеву за појединачно
изузеће споразума о пословној сарадњи између Victoria food и Витал. Наиме, Комисији је
05.08.2014. године поднет захтев за појединчано изузеће рестриктивног споразума од
забране, који се односио на Уговор о пословној сарадњи, која је требало да се одвија у
делу набавке сировине и материјала за производњу и продају финалних производа, од
стране корисника услуге (Victoria Food) и пружање услуге производње финалних
производа програма даваоца услуге - Витал и то за производе: биљне масти, биљне мрси,
маргарини, мајонез, томато кечап, рен, индустријски маргарин и индустријски маргарин
без трансмасних киселина.
У захтеву за појединчано изузеће рестриктивног споразума од забране је истакнута
обавеза Витала [...]. Међутим, у измењеном захтеву, који је припремљен након састанка у
Комисији, одржаном 16.09.2014. године и измене Уговора, наведено је [...]. У одговору
Витала на захтев Комисије за доставу података, наведено је да [...]. За све време трајања
наведеног поступка, странке нису Комисију обавестиле нити доставиле податак о
постојању уговора о производњи уља, иако је, како је Комисија утврдила, Уговор о
производњи уља закључен 04.09.2014. године.
Коначно, Комисија је закључком 4/0-03-15/2015-12 од 31.03.2015. године одбацила захтев
за изузеће рестриктивног споразума од забране, из разлога што би наведени Уговор
представљао акт о концентрацији у смислу одредбе члана 17. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/2013, у даљем тексту: Закон), а
странке су упућене да оцене испуњеност услова, прописаних чланом 61. Закона, ради
подношења пријаве концентрације.
Анализом документације, која је Комисији достављена, утврђено је да су наведена
друштва, која су директни конкуренти на тржиштима производње и продаје јестивог
сунцокретовог уља, закључила Уговор о пословној сарадњи, чији је предмет производња
рафинисаног сунцокретовог уља под робном марком купца (Витал), од стране
продавца/произвођача (Victoriaoil) сходно потребама и налогу купца, као и купопродаја
истих на начин и под условима који су ближе дефинисани самим Уговором.
Имајући у виду да предметни споразум може произвести ефекте на конкуренцију на
тржишту производње и продаје јестивог сунцокретовог уља, односно да Уговор
представља оквир који је, по мишљењу Комисије, створио услове да уговорне стране
размењују поверљиве пословне податке и иформације, Комисија је основано
претпоставила да предметни Уговор представља рестриктивни споразум у смислу одредбе
члана 10. Закона.
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На основу претходног, а сагласно члану 35. Закона, председник Комисије је 8. јула 2015.
године, донео Закључак о покретању поступка по службеној дужности бр. 4/0-02538/2015-1 ради испитивања повреде конкуренције, односно утврђивања постојања
рестриктивног споразума у смислу одредби члана 10. Закона.
Странке у поступку
Према подацима Агенције за привредне регистре Републике Србије, утврђени су следећи
подаци за странке у поступку:
1.

2.

Привредно друштво „VictoriaOil ad Šid“, са регитрованим седиштем на адреси: ул.
Бранка Ерића 2, Шид. Друштво је основано 31.12.1989. године док је регистровано у
Агенцији за привредне регистре дана 16.08.2005. године, чији је матични број
08140391, шифра делатности 1041 производња уља и масти, ПИБ 101546948, чији је
законски заступник Срђан Попов (у даљем тексту: Victoriaoil, односно странке у
поступку).
Привредно друштво „AD Vital Vrbas“ , са регитрованим седиштем на адреси: ул.
Кулски пут бб, Врбас. Друштво је основано 20.03.1978. године док је регистровано у
Агенцији за привредне регистре дана 19.07.2005 године, чији је матични број
08065721, шифра делатности 1041 производња уља и масти, ПИБ 100636842, чији је
законски заступник Марко Абрамовић (у даљем тексту: Витал, односно странке у
поступку).

Испитивање постојања рестриктивног споразума
Странке у поступку су, након пријема Закључка о покретању поступка, доставиле
Комисији допис у којем су обавестиле да су раскинуле предметни Уговор и да, по њиховој
оцени, не постоје више разлози за вођење поступка од стране Комисије.
У поступку испитивања повреде конкуренције, странкама је упућен једнак број поднесака
којима се захтевају додатне информације, документација и изјашњења на одређене
околности. Сви поднесци су састављани са јасно утврђеном методологијом, садржински са
истим или сличним упитима.
У циљу утврђивања чињеничног стања, Комисија је дана 29.10.2015. године доставила
захтеве за давање информација учесницима на тржишту производње рафинисаног
сунцокретовог уља и то следећим привредним друштвима: Банат АД, Нова Црња;
Дијамант АД, Зрењанин и Сунце АД, Сомбор, као и Закључке за достављање података
странкама у поступку: Витал и Victoriaoil. Од учесника на тржишту су затражени подаци
о производним капацитетима, укупној производњи уља, производњи за друге уљаре и
приватне робне марке, подаци о ценама уља, трошковима производње и откупу
сунцокрета. Поступајући у складу са налозима Комисије, сви учесници на тржишту су
доставили тражене податке.
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Комисија се обратила и Министарству финансија-Управа царина, са захтевима за
достављање података, који се односе на укупан увоз и извоз јестивог рафинисаног уља у
периоду 2012-2015. година и података о увозницима, односно извозницима.
Имајући у виду значај појединих навода странака у изјашњењима на првобитно
Обавештење о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у
поступку бр. 4/0-02-25/2016-52 од 8. јула 2016. године, Комисија је извршила додатне
анализе и сходно томе, странкама у поступку је 24. новембра 2016. године доставила ново
Обавештење бр. 4/0-02-25/2016-94. На основу достављених изјашњења странака у
поступку, Комисија је кориговала одређене табеларане податке, истовремено се
изјашњавајући на најзначајније наводе странака у поступку.
За потребе овог поступка, Комисија је на основу достављених података, спровела
регресиону анализу чији је циљ преглед апроксимације кретања цене предметног уља у
случају непромењених околности, односно у случају одсуства предметног споразума, као
и поређење апроксимације, са стварним кретањем цене предметног уља. 1 Предметна
анализа, укључујући и податке временских серија, су достављени странакама у поступку у
виду прилога Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима
утврђеним у поступку бр. 4/0-02-25/2016-94, од 24. новембра 2016. године, са позивом на
изјашњење.
Контекст Уговора о пословној сарадњи је сагледаван и са становишта поступка бр. 4/0-0315/2015 веза бр: 4/0-03-539/2014, који је Комисија водила по захтеву за појединачно
изузеће споразума о пословној сарадњи између Victoriafood и Витал од забране. Тим
поводом, Комисија је посебно ценила наводе, изјашњења и документацију поднету од
стране Victoriafood и Витал у наведеном поступку.
На основу захтева странака у поступку и осталих учесника на тржишту, Комисија је
донела закључке о заштити података, за које је утврђено да испуњавају услове за
одређивање мере заштите података у складу са одредбом члана 45. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште, у смислу Закона, представља тржиште које обухвата релевантно
тржиште производа на релевантном географском тржишту. Комисија утврђује релевантно
тржиште, примењујући критеријуме за одређивање релевантног тржишта, дефинисане
Уредбом о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“
бр.89/2009).

1 Примену регресионе анализе у поступцима вођеним пред телима за заштиту конкуренције могуће је
детаљније погледати у следећим радовима: 1. Notaro (2013), Methods for Quantifying Antitrust Damages: The
Pasta Cartel in Italy, Journal of Competition Law and Economics, 10 и 2. Ordonez de Haro and Torres (2013), Price
Hysteresis after Antitrust Enforcement: Evidence from Spanish Food Markets, Journal of Competition Law and
Economics, 10.
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Релевантно тржиште производа представља скуп робе, односно услуга, које потрошачи и
други корисници сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и
цене.
Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту
учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Као релевантно тржиште у предметном поступку одређено је тржиште производње
јестивог сунцокретовог уља на територији Републике Србије.
Приликом дефинисања релевантног тржишта, пошло се од самог предмета споразума,
којим је уговорена производња рафинисаног сунцокретовог уља под робном марком
Витал, од стране Victoriaoil, имајући у виду да су обе уговорне стране присутне на
наведеном тржишту, односно да су директни конкуренти у производњи и продаји
рафинисаног сунцокретовог уља на територији Републике Србије. У поступку дефинисања
релевантног тржишта анализирана су својства јестивог рафинисаног сунцокретовог уља,
његова уобичајена намена и цена, на основу критеријума садржаних у релевантним
подзаконским актима, као и на основу других, јавно доступних информација.
Сунцокретово уље је биљно уље које се добија из семена сунцокрета. У зависности од
степена технолошке прераде, сунцокретово уље може бити сирово, које се добија
процесима пресовања и екстракције и рафинисано, које се добија процесом физичке
рафинације. Након процеса рафинације добија се финални производ – јестиво рафинисано
сунцокретово уље, које се транспортује у складишне танкове за рафинисано уље. Из
складишних танкова, уље се транспортује у погон пунионе, на флаширање у боце од један,
два или пет литара, или се из складишних танкова продаје у ринфузном стању (у
камионским цистернама).
Јестиво рафинисано сунцокретово уље припада категорији јестивих биљних уља.
Правилником о квалитету и другим захтевима за јестива биљна уља и масти,
маргарин и друге масне намазе, мајонез и сродне производе („Сл. гласник РС“ бр.
43/2013-у даљем тексту: Правилник), прописани су квалитет и други захтеви које јестива
биљна уља морају да испуне у производњи и промету2. У члану 10. Правилника наведено
је које се све сировине могу користити у производњи јестивих биљних уља и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

семе сунцокрета, за производњу сунцокретовог уља;
семе сунцокрета, високоолеински тип, за производњу сунцокретовог уља са високим
садржајем олеинске киселине (≥75%);
семе сунцокрета, средњеолеински тип, за производњу сунцокретовог уља са
доминантним садржајем олеинске киселине;
семе соје, за производњу сојиног уља;
семе репице, за производњу репичиног уља;
клица кукуруза, за производњу уља кукурузне клице;

2Одредбе Правилника се не односе на јестиво маслиново уље и на јестиво уље комине маслине
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

семе тикве, за производњу уља семена тикве;
семе сусама, за производњу сусамовог уља;
семе лана, за производњу ланеног уља;
коштице грожђа, за производњу уља коштице грожђа;
плод арашида, за производњу арашидовог уља;
семе шафранике, за производњу уља шафранике;
семе шафранике, високоолеински тип, за производњу уља шафранике са високим
садржајем олеинске киселине (≥75%);
семе слачице (беле, смеђе или црне), за производњу уља слачице;
перикарп плода уљане палме, за производњу палминог уља;
коштица уљане палме, за производњу уља палмине коштице;
копра кокосовог ораха, за производњу кокосовог уља;
семе различитих врста памука, за производњу памуковог уља;
коштице различитих врста бабасу ораха, за производњу уља бабасу ораха;
други плодови и делови биљака који садрже уље.

Према члану 11. Правилника, јестива биљна уља се могу производити и стављати у
промет под следећим називом:
1)
хладно пресовано јестиво биљно уље, са назнаком сировине;
2)
девичанско јестиво биљно уље, са назнаком сировине;
3)
јестиво нерафинисано биљно уље, без назнаке сировине;
4)
јестиво рафинисано биљно уље, са назнаком сировине;
5)
мешано јестиво рафинисано биљно уље, без назнаке сировине;
6)
мешано јестиво биљно уље, без назнаке сировине.
Чланом 15. Правилника прописано је да се јестиво рафинисано биљно уље производи
чишћењем (одстрањивање нечистоћа), љуштењем и уситњавањем механичким путем (код
одређених сировина) и пресовањем и/или екстракцијом са растварачем, и/или
рафинацијом.
Сунцокретово уље спада у категорију најквалитетнијих биљних уља и због тога се
претежно користи за људску исхрану. Јестиво рафинисано сунцокретово уље је светло
жуте боје, благог укуса и мириса, богато је витамином Е и полинезасићеним масним
киселинама. Захваљујући лаганој текстури и високој тачки димљења, користи се за разне
сврхе, од пржења и као прелив за салате, до козметичке индустрије. Поред тога,
сунцокретово уље служи као сировина у производњи биљних масти, маргарина и
мајонеза. Јестиво рафинисано сунцокретово уље спада у најјефтинија уља, а захваљујући
свом квалитету, може врло дуго да се чува, а да се при томе не промени ни боја, ни укус,
ни мирис.
У Изјашњењу бр. 4/0-02-25/2016-88 од 31.08.2016. године на Обавештење Комисије бр.
4/0-02-25/2016-52, од 8. јула 2016. године друштво Витал оспорава овако одређену
дефиницију релевантног тржишта производа и релевантног географског тржишта,
наводећи, између осталог, да Комисија није испитала могућност супституције понуде и
тражње приликом дефинисања релевантног тржишта, односно да је преуско дефинисала
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релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште, чиме је тржишна
позиција странака у поступку прецењена.
Такође, истакнуто је да је приликом дефинисања релевантног тржишта производа, у исто
требало укључити не само остале врсте биљних уља, већ и биљне и животињске масти,
које представљају, како је наведено, супститут биљним уљима у људској исхрани, као и
маргарин и маслац, који „у извесној мери“ представљају супститут биљним уљима,
биљним и животињским мастима. Према наводима Витала, Комисија је била дужна да
испита и степен заменљивости тражње и понуде биљних уља и биљних и животињских
масти с обзиром на намену (као сировина у козметичкој индустрији, за производњу
биљних масти, маргарина и мајонеза, као и за производњу биогорива). Са становишта
супституције понуде, друштво Витал сматра да сви произвођачи биљних уља могу
производити биљна уља од различитих сировина, јер је технологија производње
идентична, при чему је изузетак маслиново уље, чија је производња особена.
Истовремено, друштво Витал се позива и на праксу Европске комисије, која у својим
одлукама у области производње и продаје јестивих уља и масти прави разлику између
сировог уља од семена биљака, неамбалажираног рафинисаног уља од семена биљака,
амбалажираног рафинисаног уља од семена биљака (које се даље сегментира на тржишта
продаје трговини на мало и продаје HORECA сектору) и тржишта беле и жуте масти. Иако
је предмет Уговора о пословној сарадњи продаја флашираног (амбалажираног) јестивог
уља од сунцокрета, Витал сматра да је потребно анализирати и тржишта продаје на велико
сировог и рафинисаног неамбалажираног уља, будући да су странке у поступку учесници
и на тим тржштима, као и да су наведена тржишта међусобно повезана. На основу свега
наведеног, Витал сматра да је у предметном поступку потребно одредити четири
релевантна тржишта производа и то: тржиште продаје на велико сировог биљног уља,
тржиште продаје на велико рафинисаног неамбалажираног биљног уља, тржиште продаје
на велико рафинисаног амбалажираног биљног уља HORECA сектору и тржиште продаје
на велико рафинисаног амбалажираног биљног уља трговцима на мало, односно закључује
да су испуњени услови да се одреди шире релевантно тржиште производа, на основу
члана 6 став 2 Уредбе. Такође, Витал сматра да закључак Европске комисије да беле и
жуте масти чине засебно тржиште производа не мора бити меродаван за тржиште
балканских земаља, те би требало испитати ниво супститабилности са биљним уљима.
Приликом дефинисања релевантног географског тржишта, друштво Витал сматра да је
исто потребно шире дефинисати, с обзиром на то да „не постоје фактичке и правне
препреке за извоз са територије РС и увоз на територију РС биљног уља, као и да се
трговина биљним уљем редовно одвија у значајном обиму на територији која је много
шира од граница Републике Србије“. У прилог наведеној тврдњи изнети су, између
осталог, следећи аргументи: да се Виталово уље и уља других произвођача продају и на
територијама других држава у региону (а), да је РС значајан извозник јестивог
сунцокретовог уља, а посебно у земље чланице ЦЕФТА (б), да се на територији РС
продају и уља произвођача из других држава (ц), да физичка својства биљних уља
дозвољавају дуже складиштење и чување и могу се превозити на велике удаљености (д),
да царина за увоз уља од сунцокрета и осталог уља биљног порекла из земаља чланица
ЦЕФТА и ЕУ износи 0% (е). У прилог својим тврдњама, друштво Витал истиче и да се
странке у поступку баве продајом уља на велико, те да њихови купци, индустријски
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произвођачи прехрамбених производа, трговински ланци и дистрибутери, могу куповати
предметни производ и од произвођача у иностранству, јер не постоје значајне разлике у
ценама уља у РС и у суседним државама, као и да су производни капацитети страна у
поступку смештени у близини тромеђе Србија-БиХ-Хрватска, односно у близини границе
са Хрватском и Мађарском, тако да опредељење купаца за увозно уље не би значајније
повећало транспортне трошкове. Позивајући се на праксу Европске комисије, као и на
Elzinga-Hogarty тест који „редовно примењују органи за конкуренцију како би одредили
опсег географског тржишта“, друштво Витал је сматрало да би и Комисија, у складу са
најбољом праксом органа за конкуренцију, требало да поступи на исти начин. На основу
свега наведеног, друштво Витал је предложило да се као релевантно географско тржиште
за тржиште сировог уља и тржиште неамбалажираног рафинисаног уља одреди читава
Европа, а за тржиште амбалажираног рафинисаног уља територије држава Балкана и
Централне Европе, потписница ЦЕФТА, односно држава чланица ЕУ, које се налазе у
радијусу до 500 км.
Након што је детаљно размотрила побројане и друге наводе из Изјашњења, Комисија је
утврдила да исти нису од значаја за евентуално другачије дефинисање релевантног
тржишта у овој управној ствари, из разлога како следи.
У складу са најбољом праксом органа за заштиту конкуренције у случајевима када је
предмет поступка утврђивање постојања повреде конкуренције кроз закључење
рестриктивног споразума, Комисија је приликом утврђивања релевантног тржишта
производа пошла од самог предмета конкретног споразума, односно у овом случају од
јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, тако што је, у складу са Законом и Уредбом,
анализирала његова својства, уобичајену намену и цену.
Приликом испитивања заменљивости предметног производа са другим јестивим биљним
уљима, у погледу својстава и уобичајене намене, Комисија је, поред претходно побројаних
навода, узела у обзир нарочито следеће опште познате и јавно доступне податке и
информације: да сунцокретово уље спада у основне животне намирнице од стратешког
значаја у погледу прехрамбене сигурности становништва, да је то најпопуларније и
најраспрострањеније уље на нашим просторима са уделом од око 96% у укупним
продатим количинама јестивог уља3, да од свих врста јестивих уља има најширу намену,
при чему је претежно намењено људској исхрани, као и да остале врсте јестивих уља
поседују одређене специфичности и/или недостатке у поређењу са сунцокретовим уљем,
попут изразито јаког, карактеристичног мириса и укуса на изворну сировину (уље
шафранике, бундевино уље, сусамово уље, ланено уље, конопљино уље), релативно
кратког рока трајања (ланено уље, орахово уље, уље од пшеничних клица), непогодности
за пржење (маслиново уље, бундевино уље, бадемово уље, ланено уље, уље од пшеничних
клица) или погодности претежно или искључиво за термичку обраду, односно печење и
пржење (палмино уље, уље од уљане репице).
У погледу заменљивости сунцокретовог уља са биљним мастима, Комисија је имала у
виду чињеницу да су биљне масти заправо прерађена, хидрогенизована биљна уља,
3 Nielsen анализа тржишта (2013), податак преузет са сајта www.http://progressivemagazin.rs/online/jestivoulje-3/ приступ од 4.10.2016. године.
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односно да сунцокретово уље представља једну од сировина у производњи биљних масти,
као и чињеницу да се биљне масти користе претежно у кондиторској и пекарској
индустрији и у другим гранама прехрамбене индустрије. Масти животињског порекла
(претежно свињска маст), са друге стране, имају битно другачији састав и нутритивне
компоненте и могу се користити као супститут уљу превасходно у термичкој обради, тј. у
пржењу хране, те само „у извесној мери“, представљају супститут биљним уљима у
људској исхрани.
Сходно наведеном, када су у питању својства и уобичајена намена, Комисија је извела
закључак о постојању ограничених могућности супституције тражње између
сунцокретовог уља, са једне стране, и осталих биљних уља, биљних и животињских масти,
са друге стране.
У циљу испитивања заменљивости појединих врста јестивих биљних уља у погледу цене,
Комисија је приступила интернет продавницама два највећа малопродајна ланца у Србији
(Maxi и Idea4) и том приликом извршила упоређивање малопродајних цена доступних
врста јестивих биљних уља. Резултати су приказани у Табели 1:
Табела 1. Преглед малопродајних цена јестивих биљних уља
Врста уља
Сунцокретово уље
Сунцокретово уље
Биљно уље Omegol
Биљно уље Mediteran
Палмино уље за пржење
Сусамово уље
Уље од коштице грожђа
Уље од семенки грожђа
Уље од кикирикија
Уље од пиринча
Уље тикве голице
Маслиново уље ekstra vergine
Маслиново уље од комине

МПЦ (у РСД)
Произвођач
Грамажа
Maxi
Idea
/Добављач
Iskon
1l
141,99
n/a
Vital
1l
143,99
n/a
Dijamant
1l
247,99
247,99
Dijamant
1l
269,99
269,99
Dijamant
3l
583,99
619,99
Delhaize/Bio špajz250 ml/200 ml 559,99
529,99
Olitalia
1l
1159,00 1199,99
Luglio
1l
n/a
899,99
Olitalia
1l
891,99
899,99
Olitalia
750 ml
679,99
n/a
Cvet Banata
250 ml
724,99
n/a
Monini Classic 1 l
1591,99 1499,99
Olitalia
1l
n/a
799,99

На основу прикупљених и анализираних података изведен је закључак да су, прерачунате
на јединицу мере (један литар), остале врсте јестивих биљних уља и до 20 пута скупље од
сунцокретовог уља. Уколико се узме у обзир да је јестиво уље основна животна
намирница, те да је Србија лидер у Европи са потрошњом јестивог уља од око 11 литара
годишње по глави становника, може се закључити да са становишта просечног
потрошача, остале, далеко скупље врсте биљних уља, не могу представљати
супститут сунцокретовом уљу у свакодневној употреби. Изузетак би евентуално могло
бити палмино уље, које је од сунцокретовог уља скупље за „свега“ 30-40%, али је његова
4 www.online.idea.rs и www.shop.maxi.rs, приступ од 4.10.2016. године.
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употреба у људској исхрани ограничена на термичку обраду, односно на вишекратно
пржење (отуд и назив „палмино уље за пржење“).
Комисија није могла прихватити навод друштва Витал у погледу могућности супституције
на страни понуде, те је закључила да иста није релевантна из следећих разлога. Наиме,
испитивање супституције понуде, у конкретном случају, подразумева могућност и
спремност произвођача других врста биљних уља да се, у случају хипотетичког раста цене
сунцокретовог уља за 5-10%, у кратком року и без већих трошкова преорјентишу на
производњу сунцокретовог уља. Имајући у виду да домаћа производња сунцокретовог
уља далеко надмашује домаћу потрошњу, да је производња и потрошња других врста
биљних уља у Србији занемарљива, да су највећи домаћи произвођачи сунцокретовог уља
уједно и произвођачи других врста биљних уља, те да су капацитети мини уљара које се
баве производњом осталих биљних уља недовољни да задовоље потребе домаћег тржишта
за јестивим уљем, изведен је закључак да овакав заокрет у производњи није реално
очекивати у будућности.
Комисија је ради потпуног и свеобухватног сагледавања опсега релевантног тржишта
производа, анализирала и податке званичне статистике о производњи рафинисаног уља од
семена сунцокрета и о укупној производњи рафинисаних уља и масти у Републици
Србији. У табели 2 приказана је производња рафинисаног уља од семена сунцокрета и
шафранике5 и укупна производња рафинисаних уља и масти у периоду 2012-2015. година,
према јавно доступним подацима Републичког завода за статистику.
Табела 2: Производња рафинисаних јестивих уља (2012-2015)

Година
2012
2013
2014
2015

Рафинисано уље од семена
сунцокрета и шафранике и
њихове фракције* (t)
168.424
156.969
183.770
174.109

Рафинисана уља и
масти** (t)
162.719
157.864
192.336
178.342

*Производња индустријских производа из Годишњег истраживања индустрије Продкома
**Индустријска производња, по производима, из Месечног истраживања индустрије

Стављајући податке о укупној производњи рафинисаних уља и масти и податке о
производњи рафинисаног уља од семена сунцокрета и шафранике у међусобни однос,
Комисија је извела закључак да је производња осталих биљних уља и масти релативно
мала и чини испод 5% укупне производње рафинисаних уља и масти.
У том смислу, чак и када би се релевантно тржиште производа шире дефинисало, тако да
укључи и остала јестива биљна уља (и масти), која би се могла у извесном смислу
(својства и намене, али, као што је наглашено, не и цене) сматрати супститутима уљу од

5 шифра према Номенклатури индустријских производа 1041.54.00
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семена сунцокрета, удели учесника на тржишту би незнатно одступали од оних које је
утврдила Комисија.
Витал се у Изјашњењу бр. 4/0-02-25/2016-88 од 31. августа 2016. године на Обавештење
Комисије од 4/0-02-25/2016-52, позива и на студију Jefferson института „Могућност
производње и коришћења биодизела у Србији“ која је израђена 2010. године, наводећи да
се биљна уља користе и за производњу биогорива, чија се потрошња константно повећава
на рачун фосилних горива, што је према наводима Витала, Комисија пропустила да узме у
обзир приликом дефинисања релевантног тржишта производа. Увидом у студију на коју
се странка позива и прегледом осталих релевантних јавно доступних информација,
констатовано је да у Србији нема евидентиране производње биодизела или је иста
занемарљива, да не постоје било какви подстицаји државе за коришћење биодизела, као и
да су, због пореске и акцизне политике, његова производња и коришћење економски
неисплативи. Сходно наводима студије, Србија располаже значајним земљишним
потенцијалом за производњу сировина за биодизел (уљане репице и сунцокрета), али су
приноси уљарица знатно испод европског просека и биолошког потенцијала семена.
Према наводима из студије, у садашњој структури сетве у Војводини, која произведе
преко 90% уљарица, тренутно нема слободних ораница за производњу уљарица
намењених преради у биодизел. С тим у вези, иако би, теоретски посматрано, биодизелом
из домаће производње било могуће супституисати 13-16% потрошње дизел горива, реални
потенцијал је далеко нижи и своди се на расположив земљишни потенцијал за производњу
уљарица за биодизел у Централној Србији, коју карактерише уситњеност пољопривредних
газдинстава и велика удаљеност између њих, као и непознавање производње уљарица и
непоседовање специфичних машина за производњу истих. Потенцијал за производњу
биодизела лежи и у коришћењу отпадног уља из ресторана и домаћинстава, односно
јестивог коришћеног уља, у складу са трендом у земљама Европске уније, али таква
опрема за производњу у Србији не постоји6. Сходно наведеном, изведен је закључак да
само постојање теоријске могућности значајнијег коришћења сунцокретовог уља у
производњи биодизела не представља аргумент који би утицао на другачије дефинисање
релевантног тржишта производа у овој управној ствари.
Када је у питању дефиниција релевантног тржишта, друштво Витал се у Изјашњењу бр.
4/0-02-25/2016-88 од 31. августа 2016. године на Обавештење Комисије од 4/0-02-25/201652, позива и на праксу Европске комисије у области производње и продаје јестивих уља и
масти, где је приликом одређивања релевантног тржишта производа направљена разлика
између сировог уља, неамбалажираног и амбалажираног рафинисаног уља и белих и
жутих масти, док је као географско тржиште одређено тржиште које превазилази границе
националног тржишта. Комисија констатује да цитирана пракса европског органа није од
значаја за другачије одређивање релевантног тржишта у овом поступку, из следећих
разлога.
Готово целокупна производња сировог сунцокретовог уља намењена домаћем тржишту
подлеже процесу рафинације, из ког разлога посматрање тржишта сировог уља као
посебног тржишта производа не би имало утицаја на другачије поступање Комисије у овој
6 податак преузет са сајта Енергетског портала Србије: http://www.energetskiportal.rs/predstavljamomogucnosti-proizvodnje-biogasa-u-srbiji/. Приступ од 5.10.2016. године.
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управној ствари. Тржиште продаје јестивог рафинисаног сунцокретовог уља би се могло
даље сегментирати на тржиште продаје неамбалажираног уља и тржиште продаје
амбалажираног уља, али таква подела не би била од утицаја на исход предметног
поступка, имајући у виду да преко […]% укупно продатих количина сунцокретовог уља на
тржишту Републике Србије од стране домаћих произвођача чини продаја амбалажираног
уља. Најзад, даља сегментација тржишта продаје амбалажираног уља по каналима продаје,
такође није била од значаја за предметни поступак, имајући у виду да је као релевантно
тржиште у предметном поступку одређено тржиште производње, као тржиште на коме је
повреда конкуренције настала, као и да су се ефекти такве повреде одразили на све канале
продаје амбалажираног уља.
Одлуке на које се странка позива (ADM/PURA, ADM/AOR и ADM/VDBO), као и све остале
одлуке које је Европска комисија донела у области производње и продаје јестивих уља и
масти, изузев оних које се односе на контролу државне помоћи, донете су у поступку
контроле концентрација, а не у поступцима утврђивања повреде конкуренције. Одлуке о
дозвољености концентрација подразумевају ex ante приступ и анализу свих фактора који
опредељују промену тржишне структуре и свих тржишта на којима би се могли испољити
ефекти те концентрације. Поступак утврђивања повреде конкуренције, са друге стране, а
нарочито када су у питању рестриктивни споразуми, има ex post димензију и подразумева
анализу претходног понашања учесника на тржишту, при чему се пажња усмерава на
тржишта која су директно погођена предметним споразумом и на којима су ефекти већ
настали.
Најзад, концентрације учесника на тржишту се подносе на разматрање Европској
комисији само уколико поседују прекограничну, тј. комунитарну димензију (community
dimension)7. Другим речима, Европска комисија разматра захтев за испитивање
концентрације уколико је предметна концентрација по својој природи таква да може
угрозити конкуренцију на јединственом тржишту Европске уније, што у сваком
конкретном случају подразумева више од једног националног тржишта. Поред наведеног,
Европска комисија такође прихвата да, иако критеријуми за дефинисање релевантног
тржишта имају општу примену, методологија може довести до различитих резултата у
зависности од природе поступка. Тако се може десити да географско тржиште буде
различито дефинисано у случају да се испитује концентрација или заједничко улагање, где
је анализа у основи ex ante, у односу на случај у коме се анализира одређено претходно
понашање учесника на тржишту8. Када је у питању дефинисање релевантног географског
тржишта применом Elzinga-Hogarty теста, на који се позива Витал у Изјашњењу, Комисија
указује да се исти готово искључиво користи приликом одређивања граница релевантног
географског тржишта у поступцима контроле концентрација, превасходно када су питању
концентрације у сектору здравства, као и у ситуацијама када се поставља питање да ли
географско тржиште треба дефинисати као целу националну територију или уже.

7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings
(the EC Merger Regulation) (Text with EEA relevance), Official Journal L 024 , 29/01/2004 P. 0001 - 0022
8 Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law, Official
Journal C 372 , 09/12/1997 P. 0005 - 0013
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С обзиром на наведено, а имајући у виду специфичности предметног поступка, Комисија
остаје при ставу да тржиште производње јестивог рафинисаног сунцокретовог уља
представља релевантно тржиште производа које не треба даље сегментирати по каналима
продаје, као и при ставу да је релевантно географско тржиште национално тржиште, тј. да
је његов опсег одређен територијом Републике Србије.
Структура релевантног тржишта
Поред доступних агрегатних података званичне статистике, подаци о производњи јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља прибављени су и од учесника на тржишту – произвођача
и то: Victoriaoil ад из Шида, Дијамант ад из Зрењанина, Витал из Врбаса и његовог
повезаног лица друштва Сунце ад из Сомбора и Банат ад из Нове Црње.
На основу података о произведеним количинама које су на захтев Комисије доставили
учесници на тржишту, израчунате су укупно произведене количине на годишњем нивоу,
за период 2012-2015. година. С обзиром на чињеницу да су једини извор података о
производњи по учесницима на тржишту представљали сами учесници на тржишту9, у
даљој анализи тржишне структуре, као податак о укупној производњи, коришћен је
податак добијен збрајањем произведених количина, онако како су их приказали учесници
на тржишту, а не збирни (агрегатни) податак званичне статистике. Комисија наглашава да
је одступање на овај начин изведених података о укупној производњи јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља, од података званичне статистике о производњи
рафинисаног уља сунцокрета и шафранике, минимално и износи 1% у 2013. и 2014.
години и 4% у 2015. години.
Упоређивањем података које је доставило Сунце АД (као повезано друштво Витала) о
сопственој укупној производњи јестивог рафинисаног уља сунцокрета, са подацима о
продаји јестивог рафинисаног уља сунцокрета на тржишту Републике Србије и подацима
о продаји на иностраном тржишту, уочене су извесне нелогичности, у погледу података о
значајно већим произведеним количинама у односу на укупно реализоване количине у
свим посматраним годинама. Такође, у Изјашњењу на Обавештење Комисије од
31.08.2016. године, Витал је навео да су нетачни податаци о производњи његовог
повезаног друштва фабрике Сунце у 2014. и 2015. години, тј. да је производња Сунца у
тим годинама била готово двоструко, односно троструко мања. Витал наводи да је до
грешке дошло из разлога што је иста количина произведеног неамбалажираног уља
поново урачуната и исказана у количини произведеног амбалажираног уља, те да је
највећи део произведеног неамбалажираног уља амбалажиран у току исте године и тако
продат. На захтев Комисије да се изјасни у погледу значајне разлике између података о
сопственој производњи, са једне стране и продаји на домаћем и иностраном тржишту, са
друге стране, као и о поменутим наводима Витала из Изјашњења на Обавештење
Комисије од 31.08.2016. године, дописом бр. 4/0-02-25/2016-93 од 24.10.2016. године
друштво Сунце је обавестило Комисију да су у претходно достављеним подацима о
производњи и продаји уочени извесни пропусти, тако што су два пута приказане
9 У извештајима о производњи индустријских производа из годишњег и месечног истраживања индустрије,
Републички завод за статистику (РЗС) објављује само збирне (агрегатне) податке, а не и појединачне
податке по учесницима на тржишту, у складу са обавезом заштите индивидуалних података.
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произведене количине рафинисаног јестивог уља, једном као резултат процеса
рафинације, а други пут као резултат амбалажирања. Комисија је узела у обзир
достављене кориговане вредности производње и продаје и у складу са истим кориговала
табеле и одговарајућа образложења, и о новим изменама и допунама кроз ново
Обавештење бр. 4/0-02-25/2016-94 од 24. новембра 2016. године, обавестила странке у
поступку са захтевом за изјашњење.
На основу укупно произведених количина до којих се дошло на горе описан начин, а
имајући у виду поменуте корекције, одређени су и тржишни удели учесника на тржишту
производње рафинисаног сунцокретовог уља у посматраном периоду. Резултати су
приказани у табели бр. 3.
Табела 3: Производња јестивог рафинисаног сунцокретовог уља и тржишни удели
Godina
2012
2013
2014
2015

Victoriaoil
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/40-50/%
/40-50/%
/40-50/%
/40-50/%

Vital
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/10-20/%
/5-10/%
/5-10/%
/0-5/%

Sunce
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/0-5/%
/5-10/%
/10-20/%
/0-5/%

Dijamant
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/30-40/%
/20-30/%
/30-40/%
/30-40/%

Banat
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/10-20/%
/10-20/%
/10-20/%
/10-20/%

Ukupno
t
162.151,90
155.768,81
182.349,65
167.366,11

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Република Србија спада у значајне произвођаче сунцокретовог уља у свету и према
последњим подацима заузима девето место10. Укупна производња рафинисаног
сунцокретовог уља у Србији, исказана као збир произведених количина свих учесника на
релевантном тржишту, је након пада у 2013. години у односу на 2012. годину од 4%, у
2014. години остварила раст од 17% у односу на 2013. годину, да би у 2015. години поново
забележила пад за 8% у односу на претходну, 2014. годину. У 2014. години сви учесници
на тржишту, осим [...], су повећали производњу и то у распону од [...]% ([...]) до чак [...]%
([...]). Тренд благог раста обима производње појединачних учесника на тржишту, осим
[...], настављен је и у 2015. години.
Основни разлог пада укупног обима производње у 2015. години представља обустава
процеса производње рафинисаног сунцокретовог уља у фабрици Сунце из Сомбора.
Наиме, према подацима достављеним од стране друштва Сунце, услед недостатка
сировине од марта 2015. године није вршена производња јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља. У периоду од марта до децембра 2015. године вршена је услужна
прерада сунцокрета и соје и производња искључиво сировог уља за уљару [...].
Производњу јестивог рафинисаног сунцокретовог уља чини производња сопственог
бренда и производња приватних робних марки, како за домаће тржиште тако и за потребе
извоза. У посматраном периоду целокупна производња [...] и готово сва производња [...]
представљала је производњу сопствене робне марке. У производњи [...] око 40% чине
приватне робне марке које се највећим делом производе за инострано тржиште.
Најзначајнији учесник на тржишту производње у целом посматраном периоду било је
друштво Victoriaoil, чији је тржишни удео претрпео незнатан пад у периоду од 2012. до
10 Производња земаља ЕУ исказана је у тоталу. Извор:
http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=sunflowerseed-oil&graph=production. Приступ од
5.10.2016.г.
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2014. године (са /40-50/% на /40-50/%), да би у 2015. години поново био забележен раст
тржишног удела овог друштва на /40-50/%. Истовремено, други учесник у споразуму,
друштво Витал, смањило је тржишни удео са /10-20/% у 2012. години на /5-10/% у 2014.
години, услед престанка производње у сопственим погонима након закључења предметног
споразума, у септембру 2014. године. Од августа 2015. године у фабрици Витала у Врбасу
поново је покренут процес проозводње, тако да је тржишни удео Витала у 2015. години
износио /0-5/%. У односу на почетак посматраног периода, 2012. годину, заједнички
тржишни удео учесника у споразуму остао је стабилан и креће се око /50-60/%11, управо из
разлога што је у периоду важења предметног споразума целокупну производњу Витала
преузео Victoriaoil.
Учесник на тржишту који је претрпео највеће промене тржишног удела у посматраном
периоду је друштво Сунце, које је након повећања производње за [...]% у 2014. години у
односу на 2013. годину, обуставило производњу у фебруару 2015. године.
Имајући у виду да су привредна друштва Витал и Сунце повезани учесници на тржишту у
смислу члана 5. Закона, анализирано је и кретање укупно произведених количина
пословних система Инвеј (Витал и Сунце) и Victoriaoil и заједнички тржишни удео ове две
групације на дефинисаном релевантном тржишту.
Табела 4: Производња и тржишни удели, Victoriaoil и Инвеј
Godina
2012
2013
2014
2015

Victoriaoil
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/40-50/%
/40-50/%
/40-50/%
/40-50/%

Invej (Vital + Sunce)
t
%
[…] /10-20/%
[…] /10-20/%
[…] /10-20/%
[…] /0-5/%

Victoriaoil + Invej
t
%
[…] /50-60/%
[…] /50-60/%
[…] /50-60/%
[…] /50-60/%

Заједнички удео две групације (Victoriaoil и Инвеј) у производњи рафинисаног
сунцокретовог уља био је изузетно висок и стабилан све до 2015. године и кретао се
између /50-60/% и /50-60/%. У 2015. години заједнички удео две групације је остварио пад
и износио је /50-60/%, док је њихова укупна производња смањена за [...]% у односу на
претходну, 2014. годину.
На основу тржишних удела учесника на тржишту израчунат је и Херфиндал-Хиршманов
индекс тржишне концентрације пре и након закључења споразума, као збир квадрата
тржишних удела свих учесника на релевантном тржишту. С обзиром на чињеницу да је
споразум ступио на снагу у септембру 2014. године, индекс је израчунат за 2013. годину
(као годину која претходи години закључења споразума), за првих осам месеци 2015.
године (када је споразум био на снази) и за целу 2015. годину. Резултати су приказани у
табели која следи.

11 изузетак је 2014. година, када је заједнички удео учесника у споразуму био нешто мањи и износио /4050/%.
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Табела 5: Херфиндал-Хиршманов индекс тржишне концентрације
Учесник на
тржишту
Victoriaоil
Инвеј
Дијамант
Банат
HHI

Квадрат тржишног удела
2013
I-VIII 2015
2015
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
3097
3982
3586

Тржиште производње рафинисаног сунцокретовог уља је високо концентрисано тржиште,
уз значајно повећање степена концентрисаности након закључења предметног споразума.
Тржиште производње сунцокретовог уља је и географски концентрисано тржиште, с
обзиром на то да се седишта и производни капацитети свих произвођача налазе на северу
Србије, у Војводини. Конкретно тржиште поседује класичну олигополску тржишну
структуру, са свим карактеристикама које одговарају стању између чврстог олигопола и
олигопола са тзв. тржишним лидером. Оваква тржишта посебно су погодно тле за
усаглашену праксу између учесника на тржишту, с обзиром на то да се ради о хомогеном
производу, високој транспарентности и једноставним и готово идентичним структурама
трошкова учесника на тржишту. Наиме, у структури цене коштања готовог производа
најзначајнија ставка су утрошени сунцокрет и остале сировине и ова два елемента чине
преко 80% укупне цене коштања. Појединачно посматрано, најзначајнији елемент цене
коштања је набавна цена сунцокрета као основне сировине и она чини између 70% и 90%
цене коштања, у зависности од паковања. У табели бр. 6 приказан је, ради илустрације,
удео утрошеног сунцокрета и осталих сировина у цени коштања код посматраних
учесника на тржишту.
Табела 6. Структура цене коштања – основни елементи
Учесник на
тржишту
Victoriaoil

Витал

Сунце

Дијамант

Банат

Елементи цене
коштања
Утрошени сунцокрет
Остале сировине
Укупно
Утрошени сунцокрет
Остале сировине
Укупно
Утрошени сунцокрет
Остале сировине
Укупно
Утрошени сунцокрет
Остале сировине
Укупно
Утрошени сунцокрет
Остале сировине
Укупно

Паковање од 1 Паковање од 2 Паковање од 5
литар
литра
литара
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Други облици
испоруке и
паковања
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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С обзиром на достављене податке о продаји на домаћем тржишту, анализирани су и
удели учесника на тржишту на овом, првом следећем нивоу производно-прометног
ланца12. Резултати су приказани у наредној табели и односе се на период 2012-2015.
година. Подаци садрже укупну продају на тржишту Републике Србије укључујући и
продају уља произведеног под приватном робном марком других привредних друштава,
као и продају уља набављаног од других добављача. Приказани подаци садрже само
продају коју су исказали учесници на тржишту производње, односно не укључују увоз и
евентуалну продају других друштава, која нису активна на тржишту производње.
Такође, Комисија је уважила навод друштва Victoriaoil ad из Изјашњења бр. 4/0-0225/2016-87 од 29.08.2016. године, којим је указано на грешку приликом двоструког
обрачуна продатих количина уља Витал у периоду важења предметног уговора и у складу
са истим кориговала иницијално приказане податке о продаји на домаћем тржишту.
Корекција је извршена тако што је од укупно продатих количина друштва Витал у 2014. и
2015. години одузета продаја за период септембар-децембар 2014. године и јануар-август
2015. године, за коју се може основано претпоставити да је већ урачуната у продају
друштва Victoriaoil.
Табела 7: Продаја на домаћем тржишту и тржишни удели
Godina
2012
2013
2014
2015

Victoriaoil
t
%
[…] /20-30/%
[…] /20-30/%
[…] /30-40/%
[…] /50-60/%

Vital
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/20-30/%
/10-20/%
/5-10/%
/0-5/%

Sunce
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/5-10/%
/10-20/%
/10-20/%
/0-5/%

Dijamant
t
[…]
[…]
[…]
[…]

%
/30-40/%
/30-40/%
/20-30/%
/30-40/%

Banat
t
[…]
[…]
[…]
[…]

Ukupno
%
t
/10-20/% 86.202,25
/10-20/% 89.121,35
/10-20/% 109.544,33
/10-20/% 89.922,64

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Преглед удела учесника на тржишту продаје јестивог рафинисаног сунцокретовог уља,
даје нам незнатно измењену слику тржишне структуре, у односу на ону коју смо
добили иницијално посматрајући фазу производње и која је приказана у табели 3.
Најзначајнији учесник на тржишту је Victoriaoil, са тржишним уделом од /30-40/% у 2014.
години и /50-60/% у 2015. години. Victoriaoil има нешто већи удео у производњи него у
домаћој продаји, за разлику од Витала и Сунца, код којих је ситуација обрнута, односно
удео на тржишту домаће продаје је већи од удела на тржишту производње. Заједнички
удео две групације (Victoriaoil и Инвеј) у продаји на домаћем тржишту у 2014. години
износио је /50-60/%, а у 2015. години /50-60/%, што је нешто више у односу на удео који
су ова друштва остварила на тржишту производње у тим годинама, док је њихов укупан
обим продаје у 2015. години био за […]% мањи него у претходној, 2014. години.
Максимални капацитет производње и степен искоришћености
Од учесника на тржишту је, осим податка о произведеним и продатим количинама,
затражено да доставе и податак о максималном месечном капацитету производње
јестивог рафинисаног уља сунцокрета.
12 Комисија је у предметном поступку јасно одвојила тржиште производње, с обзиром на предмет Уговора о
пословној сарадњи, од тржишта продаје, имајући у виду да продаја на домаћем тржишту представља само
један сегмент велепродајног тржишта домаћих произвођача, односно да се значајан део домаће производње
извози, што ће бити детаљније објашњено у наставку.
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С обзиром на чињеницу да су сви учесници на тржишту доставили податак о
максималном месечном капацитету, збрајањем тако достављених података дошло се до
укупног капацитета за производњу јестивог рафинисаног сунцокретовог уља на месечном
нивоу, у односу на који су израчунати и удели учесника на тржишту, како следи.
Табела 8: Максимални месечни капацитет производње, у тонама
Учесник на
тржишту
Victoriaоil
Витал
Сунце
Остали збирно
Укупно

Макс. месечни капацитет
тoна
%
[…] /30-40/%
[…] /20-30/%
[…] /10-20/%
[…] /30-40/%
[…]
100%

Према подацима из табеле се може закључити да највећим производним капацитетом
располаже Victoriaoil, чији капацитет чини [...] укупних капацитета за производњу
рафинисаног сунцокретовог уља у Републици Србији. [...] укупно расположивих
капацитета налази се у поседу Инвеј групе (Витал и Сунце), док [...] капацитета деле
Дијамант и Банат. Сходно наведеном, Комисија закључује да након потписивања
споразума, учесници у споразуму и њихова повезана друштва заједно контролишу
[...] укупног капацитета за производњу рафинисаног сунцокретовог уља у Републици
Србији.
Подаци који су прикупљени од учесника на тржишту о произведеним количинама на
годишњем нивоу стављени су у однос са максималним годишњим капацитетом
производње (месечни капацитет x 12), како би се добио податак о искоришћености
капацитета појединачних уљара. Овако добијени резултат је показао да нико од учесника
на тржишту не користи у потпуности расположиве капацитете. Степен искоришћености
капацитета Victoriaoil износио је [...]% у зависности од године. Искоришћеност капацитета
уљаре Сунце смањена је са [...]% у 2012. години на [...]% у 2014. години, да би у 2015.
години била повећана на [...]%, док је код Витала искоришћеност капацитета смањена са
[...]% у 2012. години на [...]% у 2015. години.
Извоз и увоз јестивог рафинисаног сунцокретовог уља
Република Србија је значајан извозник јестивог рафинисаног сунцокретовог уља и
готово половина укупне домаће производње се пласира на иностраном тржишту.
Србија се константно налази међу десет водећих извозника сунцокретовог уља у Европи и
водећи је извозник у региону. Упоређујући податке званичне статистике о производњи
рафинисаног уља сунцокрета и шафранике и податке Управе царина о извозу рафинисаног
сунцокретовог уља, може се закључити да процентуално учешће извоза у производњи
расте из године у годину и са 38% у 2012. години, достиже 48% у 2014. години. Према
званичним подацима Управе царина достављеним на захтев Комисије, извоз јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља имао је растући тренд све до 2014. године, када је био за
35% већи у односу на 2012. годину. У 2015. години долази до смањења извоза и то за 9% у
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односу на претходну, 2014. годину. Највећи извозник је [...], чији је удео у укупном извозу
смањен са /60-70/% у 2012. години на /40-50/% у 2014. и 2015. години.
За разлику од извоза, увоз јестивог рафинисаног сунцокретовог уља је релативно
мали у односу на домаћу производњу. Увезене количине јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља варирају из године у годину и немају стабилан тренд, чинећи свега 2%
укупне домаће производње у 2012. и 2014. години, односно максималних 8,8% у 2013.
години. У 2015. години увоз јестивог рафинисаног сунцокретовог уља је износио 8.760
тона, што је представљало око 5% укупне домаће производње на годишњем нивоу.
Убедљиво највећи увозник јестивог рафинисаног уља сунцокрета у свакој од посматраних
година је предузеће [...], које је у 2012. години увезло /60-70/% укупно увезених количина,
а у 2015. години /90-100/% укупно увезених количина.
Иако је тржиште велепродаје јестивог рафинисаног сунцокретовог уља иницијално
посматрано само кроз податке о продаји, које су исказали учесници на тржишту
производње и без укљученог увоза, Комисија је прихватила навод Витала из Изјашњења
бр. 4/0-02-25/2016-88 од 31. августа 2016. године на Обавештење Комисије од 4/0-0225/2016-52, и наведене податке кориговала за укупан увоз јестивог сунцокретовог уља у
посматраном периоду. Податак о укупном увозу је умањен за количине које су увезли
домаћи произвођачи уља, како би се избегло њихово дуплирање на тржишту продаје 13.
Под претпоставком да су све увезене количине продате на домаћем тржишту у истој
години, овако добијени подаци боље апроксимирају укупно тржиште понуде јестивог
рафинисаног уља сунцокрета и тржишне уделе домаћих произвођача. Резултати су
приказани у табели бр. 9.
Табела 9. Продаја на домаћем тржишту са укљученим увозом, 2012-2015
Година
2012
2013
2014
2015

Продаја домаћих
произвођача
86.202,25
89.121,35
109.544,33
89.922,64

Увоз
3.037,24
13.777,82
3.800,07
8.759,8

Укупна продаја на
домаћем тржишту
89.239,49
102.899,17
113.344,40
98.682,42

Victoriaoil
/20-30/%
/20-30/%
/30-40/%
/40-50/%

Vital
/10-20/%
/10-20/%
/5-10/%
/0-5/%

Тржишни удели
Sunce
Dijamant
/5-10/%
/30-40/%
/10-20/% /20-30/%
/10-20/% /20-30/%
/0-5/%
/20-30/%

Banat
/10-20/%
/10-20/%
/10-20/%
/10-20/%

Продаја јестивог рафинисаног сунцокретовог уља из увоза није значајна у поређењу са
продајом уља из домаће производње и чинила је свега око 3% укупне домаће понуде тог
уља у 2012. и 2014. години и 9% у 2015. години. Највећи удео увозног уља остварен је у
2013. години, када су увезене нешто веће количине сунцокретовог уља и када је увоз
чинио 13% укупне понуде на домаћем тржишту.
Уколико се овако добијени подаци о тржишним уделима домаћих произвођача на
тржишту продаје упореде са одговарајућим подацима из табеле бр. 7, може се
констатовати да одступања нису значајна и да не доводе до другачијих закључака у
погледу тржишне структуре, у односу на оне које је Комисија претходно извела и детаљно
образложила. Наиме, заједнички удео две групације (Victoriaoil и Инвеј) у продаји на
13 Реч је о занемарљивим количинама које су увезене у 2013. и 2014. години.
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домаћем тржишту, са укљученим увозом, остаје висок и релативно стабилан и
износи око /50-60/% у посматраном четворогодишњем периоду, уз изузетак 2014.
године када је /50-60/%.
Комисија је приликом анализе структуре релевантног тржишта узела у обзир и остале
наводе друштва Victoriaoil из Изјашњења бр. 4/0-02-25/2016-87 од 29.08.2016. године, који
се односе на трендове у производњи сунцокретовог уља, тржишној снази појединих
произвођача, заједничком тржишном уделу учесника у споразуму и стабилности тог удела
током времена, индексу тржишне концентрације, продаји на домаћем тржишту и
тржишним уделима, максималном капацитету производње и степену његове
искоришћености и извозу и увозу јестивог сунцокретовог уља. Имајући у виду да
Victoriaoil у поменутим наводима не износи нове податке и аргументе, нити у начелу
оспорава наводе Комисије, оцењено је да исти нису од значаја за другачије поступање у
овој управној ствари.

Анализа Уговора о пословној сарадњи
У поступку утврђивања повреде конкуренције из члана 10. Закона, Комисија је
анализирала врсту споразума као и неопходност закључења истог, односно циљ и
последицу закључења, спровођења предметног Уговора.
Кратак опис споразума
Уговор о пословној сарадњи, закључен је између Victoriaoil АД и Витал дана 4.09.2014.
године.
[...]
Комисија је дана 28.08.2015. године од друштва Victoriaoil примила Обавештење о
споразумном раскиду Уговора о пословној сарадњи, који се односи на предметни
споразум. У обавештењу се наводи да је друштво Victoriaoil, одмах након пријема
Закључка о покретању поступка, дана 01.08.2015. године закључило Споразум о раскиду
уговора о пословној сарадњи са друштвом Витал, који је ступио на снагу дана 15.08.2015.
године.
Неопходност закључења Уговора о пословној сарадњи
Ради објективнијег сагледавања чињеничних околности, Комисија је посебно ценила
неопходност закључења предметног споразума, анализирајући свеобухватне околности
предметног случаја. Стога, Комисија је са посебном пажњом анализирала наводе странака
у поступку о разлозима закључења Уговора, укључујући наводе њима повезаних лица.
Према подацима достављеним од стране друштва Сунце, услед недостатка сировине од
марта 2015. године није вршена производња јестивог рафинисаног сунцокретовог
уља, при чему је искоришћеност капацитета уљаре Сунце у 2015. години смањена на
[...]%.
21

Имајући у виду да производни капацитет уљаре Сунце, као повезаног лица друштва
Витал, износи […] тона на дан, односно [...] тона месечно, а да је Уговором одређена
колична производња уља за Витал у износу [...] месечно (од стране Victoriaoil), пословна
одлука друштва Витал да, услед трајања ремонта дела сопственог производног погона,
производњу повери свом директном конкуренту, уместо повезаном лицу (друштву Сунце),
говори у прилог високом степену рестриктивности таквог споразума. Имајући у виду
инсталисане капацитете друштва Сунце као повезаног лица друштва Витал, и количине
које је друштво Victoriaoil произвело за потребе друштва Витал односно обавезу из
Уговора ([...]), Комисија закључује да је друштво Сунце у потпуности могло да испуни
Уговором поверене обавезе.
У одсуству предметног Уговора, изостанак производње друштва Витал би могао да
буде надомештен упошљавањем производних капацитета друштва Сунце, чиме би
производња остала у оквиру групе.
Сходно најбољој пракси европских тела за заштиту конкуренције, Комисија сматра да у
случајевима постојања алтернатива приликом успостављања елемената рестриктивности
при склапању споразума, потребно је одабрати ону која је неопходна да би се споразум
реализовао, а која најмање ограничава, спречава или нарушава конкуренцију на тржишту.
С обзиром на наведено, анализирајући достављене одговоре странака, као и сагледавањем
целокупне економске ситуације друштва и постојећих алтернатива, Комисија сматра да
наведени споразум није био неопходан ради настављања обављања основне
делатности друштва Витал.
Примена члана 10. Закона-рестриктивни споразум
Чланом 10. Закона је прописано да се под појмом рестриктивни споразуми подразумевају
споразуми између учесника на тржишту, који имају за циљ или последицу значајно
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике
Србије.
Друштво Витал је у више наврата у Изјашњењу истицало да је споразум који је предмет
овог поступка вертикалног карактера, те да је неопходно консултовати позитивноправне
прописе који регулишу однос између учесника на тржишту који послују на различитом
нивоу производње. Комисија поменуте наводе не може да прихвати из разлога што
учесници у споразуму послују на истим нивоима производно-прометног ланца, што их,
сходно одређеном релевантном тржишту производа, опредељује као директне конкуренте
у производњи и продаји јестивог сунцокретовог уља.
Тако, друштво Витал је у Изјашњењу истакло да предметни Уговор спада у подизвођачке
уговоре (енг. Subcontracting agreements), те да не потпада под повреду конкуренције.
Сходно претходном, Комисија није могла прихватити навод друштва Витал из Изјашњења
којим је истакло да „Европска комисија у својим Смерницама о вертикалним
ограничењима истиче да се Уредба Европске комисије 330/2010 не примењује на
подизвођачке уговоре, у складу са још увек важећим Обавештењем Европске комисије од
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18.12.1978. а која се односи на процену извесних подизвођачких уговора у односу на члан.
85(1) Уговора о ЕЕЗ. Европска комисија износи став у наведеном обавештењу да уговори
којим једна компанија поверава другој, било на основу раније наруџбе треће стране или
без ње, производњу робе, извршење услуига или радова за прву компанију или у њено име
нису обухваћени забраном из члана 85 (садашњи 101) став 1 Уговора о ЕЕЗ.“.
Наиме, друштво Витал је пропустило да истакне неколико важних чињеница приликом
тумачења наведених правних тековина Европске уније, између осталог и чињеницу да се у
Смерницама Европске Комисије о вертикалним ограничењима подизвођачки уговори
дефинишу за потребе Смерница као уговори који се односе на ситуацију када извођач
уступа на коришћење технологију и опрему подизвођачу ради производње одређене робе,
услуга за потребе извођача14. Сходно предметним правним тековинама Европске уније,
подизвођачки уговори нису обухваћени применом члана 101 Уговора о функционисању
ЕУ, под условом да је технологија или опрема неопходна подизвођачу да би производио
производе, као и да у осталим ситуацијама постоји примена предметног члана15.
Приликом цитирања одредбе Обавештења Европске комисије од 18.12.1978. а која се
односи на процену извесних подизвођачких уговора у односу на члан. 85(1) Уговора о
ЕЕЗ (у даљем тексту: „Обавештење ЕК“), друштво Витал је изоставило чињеницу да се
производња предметних добара врши искључиво „према инструкцијама извођача (енг.
contractor)“16, као и да је циљ предметног Обавештења ЕК о подизвођачким уговорима,
развој малих и средњих предузећа, као и заштита права интелектуалне својине и других
права приликом коришћења уступљене опреме и технологије, што свакако у овој управој
ствари није примењиво.
Стога, Комисија остаје при првобитној оцени да предметни споразум представља
хоризонтални споразум о сарадњи, односно споразум између учесника на тржишту који
послују на истом нивоу производног или дистрибутивног ланца, с обзиром на то да је
закључен између директних конкурената на тржиштима производње и продаје
рафинисаног сунцокретовог уља.
Имајући у виду претходно, а полазећи од дефиниције рестриктивног споразума из члана
10. Закона, Комисија је испитивала да ли предметни Уговор има за циљ или последицу
значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији
Републике Србије.
Оцена рестриктивног споразума по циљу
Како би се утврдило да је уговор рестриктиван по циљу, потребно је утврдити да је циљ и
сврха уговора да се ограничи конкуренција на тржишту. Анализом одредби уговора, у
односу на правни и економски оквир којем припадају, утврђено је да оне не садрже
изричита и најтежа ограничења по циљу.

14 Guidelines on Vertical Restraints, OJ C 130, 19.5.2010, параграф 22. (Subcontracting agreements)
15 Ibid.
16 Commission notice of 18 December 1978 concerning its assessment of certain subcontracting agreements in
relation to Article 85 (1) of the EEC Treaty, OJ C 1, 3.1.1979, члан 1.
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Оцена рестриткивног споразума по последици (ефектима)
Уколико споразум није рестриктиван по циљу, потребно је испитати да ли споразум има
значајне рестриктивне ефекте (последицу) по конкуренцију на тржишту. У обзир се
морају узети актуелни и потенцијални ефекти, односно да споразум, у крајњем случају,
мора бити такав да је врло вероватно да ће довести до ограничења конкуренције. Ефекти
се оцењују у односу на параметре конкуренције, као што су цене, количина, квалитет
производа, разноврсност производа или иновације. Ограничења конкуренције се могу
односити на конкуренцију између уговорних страна или/и конкуренцију према трећим
лицима. Хоризонтални споразум о производњи може да доведе до ограничења
независности учесника на тржишту у погледу доношења пословних одлука и то због
обавеза предвиђених уговором, којима се регулише понашање једне од уговорних страна
или тако што ће се, кроз систем подстицаја, утицати на промену у понашању тог учесника
на тржишту. Негативни ефекти на конкуренцију на релевантном тржишту могу наступити
у ситуацији када уговорне стране појединачно или заједно стекну одређени ниво тржишне
моћи, када такав споразум омогућава одржавање или јачање те моћи, са негативним
последицама по конкуренцију на релевантном тржишту.
Хоризонтални споразум о сарадњи може имати рестриктивни ефекат уколико такав
споразум омогућава уговорним странама да повисе цене производа, ограниче производњу,
квалитет или иновације, а што зависи од више фактора, пре свега, од природе и садржине
споразума, тржишног удела страна у споразуму и структуре тржишта. Комисија је у
предметном поступку испитала наведене факторе и оценила ниво конкуренције између
уговорних страна, конкурентски притисак других учесника на тржишту и пројекцију
услова конкуренције одсуству предметног споразума.
С обзиром на природу споразума оцењено је да он производи директне ефекте на
конкуренцију између брендова (inter-brand) на релевантном тржишту. Практично,
спровођењем предметног споразума ограничена је конкуренција на релевантном тржишту
између бренда Vital и бренда Iskon, јер оба бренда, применом споразума, производи
Victoriaoil. Негативни ефекти овог споразума могу се оценити као веома значајни имајући
у виду чињенице да се ради о производима који су супститути и да је заједнички удео
учесника у споразуму и њихових повезаних друштава на релевантном тржишту
производње предметног производа у 2014. години, када је споразум закључен, процењен
на /50-60/%, док је у 2013. години, која је претходила години закључења споразума,
износио /50-60/%.
Чињеница да Витал купује уље од друге уговорне стране и да независно утврђује услове
даље продаје и дистрибуције, не искључује могућност да долази до ограничења
конкуренције на релевантном тржишту. Овде посебно треба имати у виду и чињеницу да
је Victoria food доо, као зависно друштво Victoria Group, уједно и најзначајнији купац уља
Витал у 2015. години, са уделом у укупној вредности продаје од [...]% у периоду јануаравгуст 2015. године (када је споразум био на снази) и [...]% у целој 2015. години.
У поступку је утврђено да је у посматраном периоду тржишни удео највећег домаћег
произвођача уља, Victoriaoil, на тржишту производње повећан са око /40-50/%,
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колико је износио у периоду 2012-2014. година, на /40-50/% у 2015. години, док је на
тржишту продаје (са укљученим увозом) раст тржишног удела овог друштва још
израженији, те је са /20-30/% у 2012. години повећан на /40-50/%. у 2015. години.
Збирни тржишни удео уговорних страна и њихових повезаних друштава на тржишту
производње је висок и стабилан и износи између /50-60/%, уз изузетак 2015. године,
када је смањен на /50-60/%, док на тржишту домаће продаје њихов збирни удео
износи око /50-60/%, уз изузетак 2014. године, када је достигао /50-60/%. Наведено
указује да је предметни уговор довео не само до директног ограничавања конкуренције
између уговорних страна, на начин на који је то претходно образложено, већ је уговорним
странама омогућено да, збирно посматрано, одрже своју претходно стечену тржишну моћ,
при чему је друштву Victoriaoil, тржишном лидеру у производњи, омогућено да стечену
моћ на тржишту производње ојача, односно да на тржишту продаје постане водећи
учесник. Предметним споразумом је створен оквир и за усклађивање заједничких
трошкова производње уговорних страна (commonality of costs), што може довести до
усклађивања понашања учесника на тржишту.
Предметни споразум омогућава размену осетљивих пословних информација између
уговорних страна, што смањује конкурентски притисак измећу њих. На основу анализе
прикупљене документације, Комисија није могла да изведе закључак да је такво смањење
конкурентског притиска било подстакнуто оправданим разлозима, као што су, на пример,
увођење новог производа на тржиште, смањење цене производа услед подизања нивоа
ефикасности производних капацитета, или значајније унапређења квалитета производа,
што би свакако било узето у обзир приликом разматрања ефеката предметног споразума.
Ефекат на цене
Друштво Витал је истакло у Изјашњењу бр. 4/0-02-25/2016-88 од 31. августа 2016. године
на Обавештење Комисије од 4/0-02-25/2016-52, да је друштво Victoriaoil, током периода
важења Уговора, наплаћивала Виталу цену коју је самостално и једнострано одређивала
сходно свом важећем ценовнику. Сходно претходном, Комисија је извршила анализу
кретање цене рафинисаног јестивог уља које производи Victoriaoil у периоду пре и након
потписивања споразума. Стога, анализирано је да ли је предметни споразум, услед
смањења броја директних конкурената на нивоу производње, омогућио раст цене уља које
производи Victoriaoil, а самим тим и раст цене уља бренда Витал17.
За оцену ефеката које је предметни споразум имао на цене, Комисија је детаљно
анализирала кретање произвођачких цена јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у
паковању од 1 литар, које је и било предмет споразума. За време трајања предметног
споразума произвођачка цена рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар, које
17 Сходно примедби друштва Витал у Изјашњењу на првобитно Обавештење од 8. јула 2016. године, да у
Обавештењу нису наведени оригинални подаци на основу којих је оцењен регресиони модел, Комисија је
уважила предметну примедбу и у прилогу новог Обавештења бр. 4/0-02-25/2016-94 од 24. новембра 2016.
године, доставила странкама у поступку засебан документ који поред детаљног описа регресионог модела,
садржи и оригиналну временску серију, односно податке на основу којих је оцењен регресиони модел, са
позивом да се странке на исти изјасне.
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производи Victoriaoil, порасла је за 21 динар, односно за 24% (септембар 2014=86
динара/литру, август 2015=107 динара/литру). У истом периоду цена рафинисаног
сунцокретовог уља у паковању од 1 литар, робне марке Витал, порасла је такође за 21
динар. Међутим, пошто је цена Виталовог уља већа, због тога је мањи процентуални
износ повећања и износи 17% (септембар 2014 =124 динара/литру, август 2015=145
динара/литру). Пошто је утврђено, да је у време примене предметног споразума, уље
производило само друштво Victoriaoil, како за потребе Витала, тако и за сопствене
потребе, извршена је детаљна анализа кретања произвођачке цене јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које производи Victoriaoil.
Најпре је анализирана структура цене коштања производње јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које производи Victoriaoil. У структури цене
коштања највећи удео имају трошкови утрошеног сунцокрета и они чине 82,05% цене
коштања. Трошкови осталих сировина и другог директног материјала за израду износе
9,14%, а трошкови енергије 4,34%. Општи трошкови израде чине 2,10%, амортизација
1,49% и трошкови директног рада што подразумева зараде радника запослених у процесу
производње (плате израде) чине 0,88%.
Комисија је извршила компаративну анализу кретања произвођачких цена јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које производи Victoriaoil и цена
коштања појединачних елемената у структури цене коштања. Компаративна анализа
урађена је поређењем годишњих индекса цена. На бази достављених података, Комисија
је израчунала годишње индексе цена јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у паковању
од 1 литар које производи Victoriaoil и цену сунцокрета, док је за остале елементе
структуре цене коштања коришћена база података Републичког завода за статистику РС и
то месечни индекси цена произвођача индустријских производа по групама намене. За
трошкове осталих сировина и другог директног материјала за израду, трошкове директног
рада (зараде радника запослених у процесу производње - плате израде) и опште трошкове
израде примењен је индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
који се односи на интермедијарне производе осим енергије, док је за трошкове енергије
примењен индекс цена произвођача индустријских производа за енергију. За амортизацију
је узет индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште.
Табела 8. Месечни индекси цена произвођача индустријских производа по групама намене
потрошње
Индекси цена произвођача индустријских
производа за домаће тржиште по групама намене
потрошње
УКУПНО
Енергија
Интермедијарни производи,осим енергије
Капитални производи
Трајни производи за широку потрошњу
Нетрајни производи за широку потрошњу

2015/август
Годишњи индекси, исти месец
претходне године = 100 (m/m-12)

100,0
95,8
101,5
100,4
103,9
102,4
Изворподатака: Републичкизаводзастатистику
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Структура цене коштања јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар
које производи Victoriaoil након обрачуна годишњних индекса цена у августу 2015. године
представљена је следећом табелом.
Табела 9. Структура јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које
производи Victoriaoil и обрачун годишњних индекса цена.

Р.бр
Елементи цене коштања
.

1

2

3
4
5
6
7

Трошкови утрошеног сунцокрета
Трошкови осталих сировина и
другог директног материјала за
израду
Трошкови директног рада (зараде
радника запослених у процесу
производње – плате и зраде)
Енергија
Амортизација
Општи трошкови израде материјал
Општи трошкови израде - остало
ЦЕНА КОШТАЊА

82.1

Годишњ
и
индекси
цена
(авг.
2015)
114.3

Структура
након
обрачуна
индекса
цена (авг.
2015)
93.8

9.1

101.5

9.3

0.9
4.3
1.5

101.5
95.8
100.0

0.9
4.2
1.5

1.1
1.0
100.0

101.5
101.5

1.1
1.0
111.7

Стру
ктура

На бази резултата из претходне табеле изводи се закључак да је годишњи индекс цене
коштања јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које производи
Victoriaoil у августу 2015. године био 111,7 док је годишњи индекс продајне
(произвођачке) цене јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које
производи Victoriaoil у августу 2015. године био 124,4 (август 2015. године = 107 / август
2014. године = 86). То значи да је цена коштања предметног производа у периоду август
2014. године – август 2015. године порасла за 11,7%, док је у истом периоду продајна цена
предметног производа порасла за 24,4%. Из наведеног произлази да је, имајући у виду
раст цена појединачних елемената цене коштања, продајна цена предметног уља у
паковању од 1 литар требало да порасте за 10 динара (86x1.117=96). Међутим,
произвођачка цена предметног уља је порасла за 21 динар. Предуслови које је
предметни споразум омогућио, а који се односе на могућност повећања цене, су
искоришћени. Произвођачка цена је расла много брже од објективне потребе за
растом, односно много брже од раста цене коштања.
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Поред тога Комисија је анализирала18 како би се кретале цене јестивог рафинисаног уља
VictoriaOil-а у паковању од 1 литар, под претпоставком да није дошло до закључивања
предметног споразума. Посматрана је временска серија кретања цена у периоду од јануара
2012. године до августа 2014. године (месеца који претходни месецу у коме је потписан
споразум). Оцењен је регресиони модел који на најбољи начин осликава кретање
посматране временске серије података. Реч је о ауторегресионом моделу првог реда чија
детерминистичка компонента обухвата и промену путање линеарног тренда. Оцењени
модел има задовољавајућа својства и презентиран је у следећој табели.
Табела 10. Оцењени модел кретања произвођачких цена рафинисаног уља 1 литар
VictoriaOil-а у периоду јануар 2012. – август 2015.
Променљива
Константа
Тренд
Тренд x вештачка променљива
Вештачка променљива
AR(1)

Оцена
-8,4043
12,9329
-14,0617
124,0689
0,8874

t-однос
-0,1484
3,8206
-4,9571
5,8330
17,8204

R2=0,98 (0,00), S =2,8792, Q(6)= 5.28 (0,38), JB=0,76 (0,68), SC=5,3309
Оцена корена карактеристичне једначине:
AR(1)
0,89

Модел је постављен тако да се кретање цене рафинисаног уља VictoriaOil-а у паковању од
1 литар објашњава компонентом тренда и стохастичком компонентом. Пошто у кретању
серије посматраних цена постоји структурни лом у септембру 2012. године, када долази до
трајне промене нагиба функције тренда, уведена је вештачка променљива која је
дефинисана тако да поседује ненулту вредност 1 за период након структурног лома. На
тај начин оцењен је модел који солидно репродукује стварно кретање цене рафинисаног
уља VictoriaOil-а у паковању од 1 литар.
Претходно оцењени модел употребљен је за апроксимацију кретања произвођачке цене
јестивог рафинисаног уља VictoriaOil-а у паковању од 1 литар у периоду трајања
споразума, односно од септембра 2014. године до августа 2015. године. Добијени
резултати сугеришу како би се кретале посматране цене под утицајем тренда и
стохастичке компоненте у случају да није дошло до склапања предметног споразума.
На бази оцењене апроксимације кретања цене рафинисаног уља VictoriaOil-а у паковању
од 1 литар, урађено је поређење са стварним кретањем цене рафинисаног уља VictoriaOil-а
у паковању од 1 литар, које поред утицаја тренда и стохастичке компоненте укључује и
утицај ефеката предметног споразума.

18 Детаљан приказ модела, као и комплетну регресиону анализу, Комисија је странкама доставила у
Прилогу 1. Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку (бр.
4/0-02-25/2016-94), од 24. новембра 2016. године, са позивом на изјашњење.
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Aproksimacija kretanja VP cene 1L ulja Victoria Oil-a bez sporazuma
Stvarno kretanje VP cene 1L ulja Victoria Oil-a

Упоредна анализа апроксимације и стварног кретања цена јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које производи VictoriaOil у периоду трајања
предметног споразума, показује да су се стварне цене кретале на вишем нивоу у односу на
цене прогнозиране према моделу који претпоставља одсуство предметног споразума.
На бази анализе структуре цене коштања и регресионе анализе могуће је закључити
да је предметни споразум имао негативне ефекте на кретање цена јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар које производи VictoriaOil. С
обзиром на то да је предметним споразумом предвиђено да VictoriaOil поред
производње уља под сосптвеним брендом Iskon, производи и уље под брендом Vital за
потребе друштва Витал, може се закључити да је предметни споразум имао
негативне ефекте на кретање цена јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у
паковању од 1 литар оба бренда.
Имајући у виду одређене примедбе друштва Витал у Изјашњењу бр. 4/0-02-25/2016-88 од
31. августа 2016. године на Обавештење Комисије од 4/0-02-25/2016-52, а које се односе
на анализу коју је Комисија спровела за потребе овог поступка, укључујући и постављени
модел, Комисија истиче да је приликом израде регресионе анализе и постављања модела,
посматрана временска серија кретања продајне цене јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља које производи друштво VictoriaOil у периоду од јануара 2012. године
до августа 2014. године (укупно 32 опсервације).
Такође, Комисија истиче да је закључак, да оцењени регресиони модел на најбољи начин
репродукује кретање посматране временске серије података, извела на бази поређења
информационих критеријума и стандардне грешке регресије. Наиме, рапортиран модел
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који је изабран као најбољи јесте задовољавајући модел, при чему је битно
нагласити да када се каже задовољавајући, превасходно се мисли на то да модел
испуњава све статистичке и економетријске критеријуме. Другим речима,
задовољавајући модел подразумева да је све што је садржано у моделу статистички
значајно, да нема заостале аутокорелације у резидуалима, као и то да резидуали имају
нормалну расподелу.
Имајући у виду високе вредности одговарајућих параметара, као и то да су резидуали тзв.
бели шум19, рапортирани модел је оцењен као добар.
Потребно је такође нагласити да је у извештају интерпретирана вредност коефицијента
детерминације, превасходно из разлога што се он уобичајено користи као показатељ
квалитета модела. Комисија је приликом навођења коефицијента детерминације имала у
виду чињеницу да ово није увек добар показатељ, јер нарочито високе вредности овог
параметра могу указивати на постојање јединичног корена, што у изабраном моделу ипак
није био случај. Из наведеног разлога, приликом доношења одлуке да ли постоји бољи
модел, у обзир је узет и други показатељ квалитета модела, а то је стандардна грешка
регресије.
Поред ових показатеља квалитета модела, Комисија је имала у виду и прогнозистичке
моћи изабраног модела. Као показатељ прогнозистичке моћи модела коришћени су корен
средње квадратне грешке прогнозе, средња апсолутна грешка прогнозе и средња
апсолутна процентуална грешка прогнозе, при чему је изабрана прогноза која је имала
најмање вредности ових параметра.
Витал у Изјашњењу наводи да Комисија није утврдила да у моделу не постоји
хетероскедастичност, односно arch ефекти. С тим у вези, Комисија истиче да
хетероскедастичност није карактеристика временских серија, као и да примена
ауторегресионих модела условне хетероскедастичности (Arch/Garch) на месечним
подацима није смислена. Наиме, Arch/Garch модели своју примену налазе у случају
високофреквентних (дневних или недељних) финансијских серија берзанских података,
које су по својој природи волатилне, тј. чија је варијанса нестабилна.
Комисија напомиње да регресиони модел није коришћен као искључиви и једини
аргумент који указује на постојање негативних ефеката споразума, већ га треба
посматрати у функцији провере закључака до којих се дошло анализом кретања
произвођачке цене и цене коштања уља у паковању од 1 литар које производи Victoriaoil.
Комплетан опис коришћеног регресионог модела, достављен је странкама у прилогу
Обавештења бр. 4/0-02-25/2016-94 од 24. новембра 2016. године.
Комисија није могла да прихвати навод друштва Витал да је један од кључних фактора
који утичу на ниво и промене произвођачких цена јестивог рафинисаног уља, тржишно
кретање цене сировог уља од сунцокрета. При томе, у Изјашњењу своје ставове друштво
Витал базира на кретању извозних цена сировог уља у Мексику. Комисија је става да је
тешко утврдити стварни утицај извозних цена сировог уља у Мексику на цену јестивог
19 Бели шум представља стационарну временску серију, односно низ некорелисаних случајних промен
љивих са нултом средњом вредношћу и константном дисперзијом.
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равинисаног сунцокретовог уља које производи Victoriaoil. Комисија напомиње да је из
Напомена уз финансијске извештаје Victoriaoil на дан 31.12.2015. године, у тачки 7
поменутог Извештаја, могуће уочити да се трошкови утрошених сировина у производњи
највећим делом односе на сунцокрет, а не на набавку сировог сунцокретовог уља. Сходно
томе, Комисија не може да прихвати навод друштва Витал да цена сировог уља у Мексику
има значајан утицај на цену јестивог рафинисаног сунцокретовог уља које производи
Victoriaoil.
Као примедбу на извршену анализу, друштво Витал је истакло и чињеницу да Комисија
није рачунала произвођачку цену Витала. Комисија сматра да претходно није од значаја
имајући у виду тренутну ситуацију (која одговара карактеру споразуму о једностраној
специјализацији), при којој се друштво Витал уздржава од производње уља робне марке
„Vital“ и своје потребе намирују купујући уље робне марке „Vital“ од VictoriaOil. Сходно
томе, Комисија сматра да није било потребе за обрачуном произвођачке цене Витала,
имајући у виду да набавна цена јестивог рафинисаног сунцокретовог уља друштва Витал,
превасходно зависи од продајне цене друштва VictoriaOil. Стога, простим повећањем
продајне цене од стране друштва VictoriaOil према друштву Витал, нужно ће доћи и до
раста набавне цене Витала.
На основу претходног, Комисија закључује да је предметни споразум имао негативне
ефекте на цене.
Ефекат на произведене количине
Имајући у виду тренутак закључења предметног споразума, анализиране су и промене у
произведеним количинама привредних друштава-учесника у споразуму (Витал
и
Victoriaoil) и њихових повезаних друштава (Сунце) у једногодишњем периоду који
претходи закључењу споразума (септембар 2013 – август 2014. године) и у истом периоду
након закључења споразума (септембар 2014 – август 2015. године).
Табела 10: Производња пре и након закључења споразума
Period
IX/2013-VIII/2014
IX/2014-VIII/2015

t

Victoriaoil
Indeks
[…]
100
[…]
[…]

Vital
t
[…]
[…]

Sunce
Indeks
100
[…]

t
[…]
[…]

Indeks
100
[…]

t

Dijamant
Indeks
[…]
100
[…]
[…]

Banat
t
[…]
[…]

Indeks
100
[…]

Ukupno
t
Indeks
183.916,70
100
180.629,22
98

Витал је у периоду након закључења споразума прекинуо производњу, док се производња
Сунца као повезаног друштва Витала више него преполовила, што је резултовало збирним
смањењем производње две групације (Victoriaoil и Инвеј) за [...]% након закључења
предметног споразума, чиме су створени услови за повећање цене рафинисаног
сунцокретовог уља на тржишту.
На основу претходног, Комисија закључује да је предметни споразум имао негативне
ефекте на произведене количине.
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Ефекат на квалитет производа
Чињеница да је Витал након раскида предметног споразума наставио, производњу у
својим постројењима, те да није унапређен квалитет производа, као и да је на основу списа
предмета могуће закључити да је у периоду важења споразума предметно уље било по
саставу исто уље као уље бренда Искон (члан 1. став 1 Уговора „на основу сопствене
рецептуре“) и да је само паковано у амбалажу Витал-а, упућује на закључак да предметни
споразум није допринео унапређењу квалитета производа. Напротив, предметни споразум
је довео до тога да се на тржишту уместо два различита производа, производе два
производа идентичног квалитета и састава, која се продају под два различита назива
(бренда). Комисија је при томе имала у виду чињеницу да је у питању једноставан
производ по саставу и технологији производње, који не оставља много простора за
иновације, те да је и квалитет јестивог рафинисаног сунцокретовог уља свих произвођача
на тржишту сличан.
Ефекти на разноврсност производа и иновације
Имајући у виду да предметни споразум није донео новине у погледу проширења
асортимана релевантног производа, већ је број понуђених врста производа остао исти,
може се закључити да је ефекат споразума на разноврсност производа неутралан. Такође,
нису уочени ни ефекти у погледу иновација на релевантном тржишту.
Ефекат споразума на кретање малопродајних цена сунцокретовог уља20
Како би испитала да ли су се, и у којој мери, негативни ефекти предметног споразума
„прелили“ на део тржишта малопродаје, Комисија се обратила највећим трговинским
ланцима и то: Delhaize доо, Mercator-S доо, Veropoulos доо, Gomex доо, Metro C&C, Аман
доо, Арома маркети доо, ПТП ДИС доо и Univerexport доо. Од трговинских ланаца је
затражено да доставе податке о продатим количинама јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља по робним маркама произвођача и за приватне робне марке, продајној
вредности и набавној вредности продате количине, као и о малопродајним ценама
литарског паковања, на месечном нивоу у периоду 2012-2015. година.
Комисија наглашава да је као релевантно тржиште у предметном поступку одређено
тржиште производње јестивог рафинисаног сунцокретовог уља. Ефекти повреде
конкуренције на тржишту производње јестивог рафинисаног сунцокретовог уља,
директно су се одразили на тржиште велепродаје, првенствено, али не искључиво, кроз
повећање произвођачке цене јестивог рафинисаног сунцокретовог уља странака у
поступку, на начин на који је то темељно образложено у претходном тексту. Из наведених
20 Подаци о продатим количинама јестивог сунцокретовог уља које је Комисија прикупила од девет
трговинских ланаца, као и подаци о малопродајним ценама робних марки произвођача и приватних робних
марки трговинских ланаца и о индексима раста тих цена, приказани су ради илустрације и нису стављани
у међусобни однос, нити су на основу њиховог упоређивања извођени закључци које би Комисија
сматрала релевантним за одлучивање у овој управној ствари.
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разлога Комисија је са посебном пажњом анализирала тржиште велепродаје јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља, посматрајући његову структуру, тржишне учеснике и
њихове уделе на тржишту, са и без укљученог увоза, као и произвођачке цене и њихову
динамику пре, у току и након престанка важења предметног споразума.
Тржиште малопродаје јестивог рафинисаног сунцокретовог уља не представља
релевантно тржиште у предметном поступку, а овакав став Комисија је засновала на
чињеници да трговина на мало није једини канал продаје амбалажираног сунцокретовог
уља, односно на чињеници да тржиште малопродаје представља само један сегмент
тржишта финалне потрошње јестивог сунцокретовог уља.
У Изјашњењу на прво Обавештење Комисије од 8. јула 2016. године Комисије, друштво
Витал наводи да је анализа малопродајних цена коју је извршила Комисија и доставила
странкама у оквиру Обавештења непотпуна, те да је пре извођења закључака о утицају
предметног уговора на малопродајне цене неопходно било узети у обзир и одговарајуће
податке за друге произвођаче и дистрибутере јестивог уља. Комисија је, прихватила
поменуте наводе Витала и у Обавештењу странкама од 24.11.2016. године доставила
допуњену анализу са одговарајућим параметрима, истичући притом да је иста дата
илустрације ради, и да није од значаја за другачије поступање Комисије у овој управној
ствари.
Промет јестивог сунцокретовог уља остварен кроз посматраних девет трговинских ланаца,
представља трећину укупне продаје сунцокретовог уља на домаћем тржишту, укључујући
и количине из увоза.
Обрађени подаци о укупним продатим количинама јестивог рафинисаног сунцокретовог
уља на годишњем нивоу, показују релативно стабилан тренд у посматраном
четворогодишњем периоду, уз изузетак 2014. године, када је код посматраних
трговинских ланаца дошло до повећања продаје за 15%21. Робне марке домаћих
произвођача (Витал, Искон, Сунце, Цвет Баната и Дијамант) и приватне робне марке
трговаца, скупа чине око 95% укупне продаје сунцокретовог уља у посматраним
трговинским ланцима. Удео приватних робних марки трговинских ланаца у укупној
продаји релативно је висок и износи између 30-35%, док код појединих трговинских
ланаца овај удео достиже и преко 60%. Овако висок удео приватних робних марки трговца
је очекиван и карактеристичан је за хомоген производ као што је јестиво сунцокретово
уље, код кога цена игра веома важну улогу приликом опредељења потрошача у куповини.
У табели која следи дат је упоредни приказ индекса раста набавне цене сунцокрета и
произвођачке цене и просечног индекса раста малопродајне цене 22 јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља у паковању од једног литра за посматране робне марке произвођача

Податак се односи на продају сунцокретовог уља робних марки домаћих произвођача (Витал, Искон,
Сунце, Цвет Баната и Дијамант) и приватних робних марки трговаца.
22 Просечно повећање малопродајне цене за сваку робну марку уља израчунато је као проста аритметичка
средина индекса раста цена те робне марке код свих малопродајних ланаца, који су доставили податке и
њихових продајних формата у посматраном периоду.
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јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, у периоду септембар 2014 – август 2015.
година.
Табела 11. Индекс раста набавне цене сунцокрета, произвођачке и малопродајне цене
сунцокретовог уља за период септембар 2014 – август 2015 (септембар 2014 = 100)

Индекс раста
Индекс раста набавне
цене сунцокрета
Индекс раста
произвођачке цене уља
у паковању од 1л
Просечан индекс раста
малопродајне цене

Victoriaoil
(Iskon)

Vital
(Vital)

Sunce
(Sunce)

Dijamant
(Dijamant)

Banat
(Cvet Banata)

[…]

n/a

n/a

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

119

120

114

123

123

У посматраном периоду произвођачке цене јестивог рафинисаног сунцокретовог уља
повећане су код свих учесника на тржишту, у распону од 17% ([...]) до 33% ([…]).
Посматрано у номиналном износу, произвођачке цене повећане су у распону од 18,00
([...]) до 21,00 ([...]) дин/лит, осим код […], где је повећање износило 36,00 дин/лит.
Уколико се узме у обзир да подаци о кретању набавне цене сунцокрета у посматраном
периоду нису били доступни за уљаре Витал и Сунце23, VictoriaOil је једини произвођач
чија је произвођачка цена повећана далеко више него што је износило повећање набавне
цене сунцокрета, док се код осталих произвођача за које су подаци били доступни, пораст
набавне цене сунцокрета није у потпуности „прелио“ на повећање произвођачке цене.
Малопродајне цене јестивог рафинисаног сунцокретовог уља такође су у посматраном
периоду повећане код свих посматраних робних марки. Малопродајне цене уља у
паковању од једног литра повећане су у периоду септембар 2014-август 2015. године у
просеку за 14% код уља „Сунце“24, за 19% код уља „Искон“, за 20% код уља „Витал“ и за
23% код уља „Цвет Баната“ и „Дијамант“. Просечно повећање малопродајне цене уља
приватних робних марки у посматраном периоду износило је 20%, а по трговинским
ланцима 10% („Aro”, Metro C&C), 17% („365”, Delhaize), 22% („Добро“, DIS), 25%
(Gomex) и 28% („Alloro”, Aman). Посматрано у номиналном износу, малопродајне цене
уља повећане су у просеку за 21,00-23,00 дин/лит, осим код уља „Дијамант“, где је
малопродајна цена повећана у просеку за 28,00 дин/лит.
-

Малопродајне цене јестивог сунцокретовог уља робних марки Искон и Витал

23 С обзиром на предметни споразум, VictoriaOil је у посматраном периоду вршила набавку сировина за
производњу уља Витал, док је уљара Сунце у априлу 2015. години обуставила набавку сировине.
24 Малопродајну цену уља Сунце у посматраном периоду приказали су само […] и […].
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Имајући у виду да су се ефекти повреде конкуренције на тржишту производње јестивог
рафинисаног сунцокретовог уља, одразили на кретање произвођачке (велепродајне) цене,
Комисија је анализирала и кретање малопродајних цена јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља робних марки странака у поступку.
Малопродајна цена јестивог сунцокретовог уља „Искон“ у паковању од 1 литар које
производи VictoriaOil, је у периоду важења споразума повећана у просеку за 19%, док је
малопродајна цена уља „Витал“, које је такође производило друштво VictoriaOil, повећана
у просеку за 20%, што је у номиналном износу представљало просечно повећање
малопродајне цене од приближно 21,00 дин/лит код обе посматране робне марке.
Узрочно-последичну везу између предметног споразума и раста произвођачких и
последично, малопродајних цена, потврђује и чињеница да се након престанка важења
споразума, како произвођачке, тако и малопродајне цене уља нису битније мењале, упркос
порасту набавне цене сунцокрета.
Произвођачка цена VictoriaOil је након вишемесечног растућег тренда, у септембру
месецу 2015. године смањена са [...] на [...] дин/лит и на том нивоу се задржала до краја
године. У истом периоду, набавна цена сунцокрета уљаре Victoriaoil повећана је за [...]%.
Малопродајна цена уља „Искон“ повећана је у децембру 2015. године у односу на август у
просеку за свега 2%, те је у номиналном износу незнатно промењена, док се малопродајна
цена уља „Витал“ задржала на нивоу из августа месеца.
Пораст набавне цене сунцокрета није довео до повећања произвођачких (и
малопродајних) цена уља ни у периоду који је претходио потписивању споразума. У
једногодишњем периоду који претходи потписивању споразума (септембар 2013 – август
2014. године), набавна цена сунцокрета друштва VictoriaOil повећана је за [...]%, док је
произвођачка цена смањена за [...]%, колико је у просеку износило и смањење
малопродајне цене уља „Искон“.
На основу упоредног приказа набавне цене сунцокрета, произвођачке цене и просечне
малопродајне цене јестивог сунцокретовог уља робних марки „Искон“ и „Витал“, може се
извести закључак да је предметни споразум имао не само негативне ефекте на кретање
произвођачке цене учесника у споразуму, с обзиром на дефинисано релевантно тржиште у
овом поступку, чије је процентуално повећање надмашило пораст набавне цене
сунцокрета као основне сировине, већ се исти негативно одразио и на крајње потрошаче,
кроз пораст малопродајних цена сунцокретовог уља робних марки „Искон“ и „Витал“.
Друштво Витал је такође навело да није могло да утиче на висину цене уља сопствене
робне марке у малопродаји, коју слободно формирају трговински ланци, те је неправилан
закључак Комисије да је предметни уговор имао за последицу усклађени раст цена
јестивог уља оба произвођача у малопродаји.
Наглашава се да тржиште малопродаје јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, као
последња карика у производно-прометном ланцу, не представља релевантно тржиште у
предметном поступку. Релевантно тржиште у предметном поступку, односно тржиште
35

на коме је утврђено постојање повреде конкуренције, јесте тржиште производње
јестивог рафинисаног сунцокретовог уља. Негативни ефекти повреде конкуренције на
тржишту производње јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, директно су се одразили
на тржиште велепродаје релевантног производа, првенствено, али не искључиво, кроз
повећање произвођачке цене јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, на начин на који је
то темељно образложено у претходном тексту.
Навод друштва Витал да као произвођач нема утицај на висину цене уља сопствене робне
марке у малопродаји је само делимично тачан. Наиме, јестиво рафинисано сунцокретово
уље је финални производ који се, амбалажиран од стране произвођача, испоручује у
малопродајне објекте трговинских ланаца. Произвођачка, односно велепродајна цена
финалног производа је набавна цена трговца на мало, која, уз трговачку маржу и порез на
додату вредност, предстваља саставни елемент коначне малопродајне цене. Сходно томе,
одређујући произвођачку, односно велепродајну цену производа, произвођач
„индиректно“ утиче на формирање крајње цене за потрошача. Чињеница да се у
конкретном случају ради о једном произвођачу (Victoriaoil), који у сопственим
производним погонима производи две и више робних марки јестивог рафинисаног
сунцокретовог уља (Iskon, Vital и приватне робне марке), додатно говори у прилог
констатацији да је предметни уговор имао за последицу усклађени раст цена јестивог уља
оба произвођача (Victoriaoil и Витал) у малопродаји.
Уговор(и) као оквир за размену пословно осетљивих података
Сходно појединим уговорним одредбама, као једна од последица предметног уговора јесте
чињеница да је њиме успостављен оквир за размену пословно осетљивих информација.
Тим поводом, приликом анализе уговорних одредби, Комисија је узела у обзир и
околности које су претходиле закључењу наведеног уговора, односно његовом
спровођењу.
Под поверљивим пословним подацима25, нарочито, али не изричито, подразумевају се
информације које се односе на техничке и/или финансијске податке који се односе на
know-how, методе процене трошкова, тајне производње и других процеса, извори
снабдевања, произведене и продате количине, листе купаца и дистрибутера, рабатна
политика, маркетинг планови, трошкови и структура цена, продајна стратегија и др.
Откривањем осетљивих података, привредни субјекти често могу да трпе штетне
последице, због чега се и опредељују да исте подведу под режим пословне тајне. Такве
информације нису јавно доступне, нити постоји интерес јавности за њиховим
објављивањем. Достављањем таквих информација трећем лицу или објављивањем у
јавности може се озбиљно нашкодити економским интересима учесника на тржишту на
кога се предметна информација односи. Стога, код размене осетљивих података,
конкурентски притисак се значајно смањује, већ због саме чињенице да привредно
друштво располаже подацима о продајном успеху, трендовима продаје и производње свог
25 Под поверљивим подацима, не сматрају се историјски подаци, односно подаци који су протеком времена
изгубили свој комерцијални значај и употребну вредност.
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конкурента и др, што му омогућава да лакше и брже доноси своје пословне и
комерцијалне одлуке, стварајући на такав начин предност у односу на остале учеснике.
Сходно претходном, Комисија је анализирала следеће чињеничне околности:
[...]
Ради правилног и потпуног утврђивања свих чињеница и околности које су од значаја за
доношење законитог и правилног решења, приликом анализе Уговора о пословној
сарадњи (између друштва Витал и друштва Victoriaoil), који је предмет овог поступка,
Комисија је ценила и одговоре из Захтева за изузеће рестриктивног споразума од
забране – Уговор о пословној сарадњи између Витала и Victoria food (као повезаног
лица Victoriaoil) број 4/0-03-15/2015 веза бр. 4/0-03-539/2014, чији је предмет производња
и продаја финалних производа, и то: биљне масти, биљне мрси, маргарини, мајонез,
томато кечап, рен, индустријски маргарин и индустријски маргарин без трансмасних
киселина.
[...]
У складу са наведеним, евидентно је да је друштво Victoria food (као повезано лице
друштва Victoriaoil) било у потпуности упознато са осетљивим пословним подацима
друге уговорне стране, односно да му је, на овај начин омогућен детаљан увид у
пословање друштва Витал. У питању су подаци који нису опште познати, нити су
лако доступни трећим лицима и у односу на које не постоји обавеза јавног
објављивања.
У измењеном захтеву, који је припремљен након састанка у Комисији, одржаног 16.
септембра 2014. године и измене Уговора о пословној сарадњи, наведено је [...]. Такође, у
одговору Витала на захтев Комисије за доставу података дел. бр. 4/0-03-539/2014-9
примљеног у Комисији дана 3. октобра 2014. године, наведено је [...]. Све наведено је
значајно из разлога што је Уговор о пословној сарадњи између Victoriaoil и Витал, који је
предмет испитивања у овом поступку, већ био закључен 4. септембра 2014. године,
односно пре подношења измењеног захтева, о чему Комисија није била исправно
информисана.
Узимајући у обзир претходне наводе, представници Комисије су одржали састанак 17.
новембра 2014. године, са представницима подносилаца захтева, где су странке упућене
да, имајући у виду свеобухватне околности наведене у захтеву за појединчано изузеће
рестриктивног споразума од забране, пред Комисијом покрену поступак пријаве
концентрације према члану 17. Закона, односно да предметни захтев не испуњава
услове прописане за појединачно изузеће.
Обавештењем дел. бр. 4/0-03-15/2015-2 од 30. јануара 2015. године, на које се странке
нису изјасниле, Комисија је изразила забринутост у погледу потенцијалног утицаја тог
споразума на тржиште јестивог сунцокретовог уља. Наиме, иако јестиво сунцокретово
уље није било предмет конкретног Уговора о сарадњи, односно захтева за изузеће
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рестриктивног споразума од забране, у Обавештењу је оцењено да би успостављање
такве сарадње између подносилаца захтева имало утицај и на тржиште јестивог
сунцокретовог уља и силосних капацитета. У току поступка по захтеву странака за
појединачним изузећем, Комисија није била обавештена од странака у поступку да је
Уговор, који је предмет ове управне ствари, заправо закључен и да се спроводи. Странке у
поступку (Витал и Victoria food) су наставиле да спроводе предметни Уговор без обзира
на забринутост коју је Комисија истакла у Обавештењу бр. 4/0-03-15/2015-2 (из поступка
појединачног изузећа рестриктивног споразума од забране).
[...]
У прилогу изјашњења друштва Витал на првобитно Обавештење Комисије о битним
чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку бр.4/0-02-538/2015-01
од 8. јула 2016. године, достављени су рачуни Виталових добављача делова и услуга, као
доказ да је у периоду важења уговора вршен ремонт дела постројења. Увидом у исте,
може се констатовати да је већина услуга и роба (за потребе ремонта) прибављена од
стране друштва Victoria food, односно да су извођачи радова првобитно фактурисали
изведене радове (робу и услуге) друштву Victoria food, које је даље фактурисало Виталу.
Сходно претходном, Victoria food је била упозната са стањем опреме, потребама и
неопходностима за појединачна улагања, а самим тим и са расположивим капацитетом
производње од стране друштва Витал. Такође, друштво Victoria food доо, као повезано
друштво Victoriaoil, је истовремено и најзначајнији купац уља Витал, са уделом у
укупној продаји од [...]% у периоду јануар-август 2015. године, када је споразум био
на снази. На основу прикупљених података о конкуренту, друштво Victoriaoil је
могло да изврши процену сопственог, али и будућег пословање конкурента,
укључујући и стратешко планирање.
Наведено доводи до ситуације да је Victoriaoil имала несметан увид у пословање Витал на
тржишту производње и продаје предметних производа, тако што су јој, између осталог,
биле доступне и пословно осетљиве информације друге странке у поступку. Конкурентски
притисак се значајно смањује и због саме чињенице да друштво Victoriaoil располаже
подацима о продајном успеху и трендовима продаје производа конкурената, те лакше и
брже доноси своје пословне и комерцијалне одлуке.
Свеобухватни ефекти
На бази спроведене анализе у погледу ефеката предметног споразума, закључено је да је
предметни споразум имао негативне ефекте на цене и количину производње, док је ефекат
на остале параметре конкуренције (квалитет производа, разноврсност производа и
иновације) неутралан. Стога се може закључити да су укупни ефекти предметног
споразума на конкуренцију у оквиру релевантног тржишта негативни.
Закључивање и спровођење споразума између директних конкурената је значајно утицало
на размену нарочито пословних осетљивих података, до којих у супротном не би дошло.
На основу наведеног, оцењено је да предметни Уговор о сарадњи представља
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рестриктивни споразум који за последицу има значајно ограничавање, нарушавање и
спречавање конкуренције на територији Републике Србије.
Примена одредби о изузећу рестриктивног споразума од забране
Као што у претходном делу истакнуто, предметни споразум представља споразум између
директних конкурената, тим поводом Комисија је у доброј вери, а у складу са
позитивноправним прописима из области заштите конкуренције, испитивала могућност
изузећа рестриктивног споразума од забране.
Закон уређује могућност изузећа рестриктивног споразума од забране на неколико начина.
Најпре, Законом је уређен поступак појединачног изузећа рестриктивног споразума од
забране, који се покређе захтевом странке. Учесници у споразуму могу Комисији поднети
захтев за појединачно изузеће у складу са одредбом чл. 12. и 60. Закона, достављајући,
између осталог, доказе које упућују на то да споразум испуњава услове за изузеће
дефинисане чланом 11. Закона. Након спроведеног поступка, Комисија може донети
решење којим се тај споразум изузима од забране на одређени временски период. Други
начин изузећа је предвиђен чланом 14. Закона, којим се изузимају од забране споразуми
малог значаја (de minimis). Коначно, чланом 13. Закона се уређује изузеће рестриктивних
споразума од забране по категоријама споразума. Изузеће по категоријама споразума се
односи на рестриктивне споразуме који испуњавају услове из члана 11. Закона и друге
посебне услове, који се односе на врсту и садржину споразума, које Влада ближе одређује
подзаконским актима.
Примена члана 13. Закона
На основу члана 13. Закона, Влада је донела два подзаконска акта која се односе на
изузеће хоризонталних споразума од забране и то: Уредбу о споразумима о
специјализацији између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње
или дистрибуције који се изузимају од забране („Службени гласник РС“ бр. 11/2010) и
Уредбу о споразумима о истраживању и развоју између учесника на тржишту који послују
на истом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране („Службени
гласник РС“ бр. 11/2010).
Имајући у виду природу уговорног односа, а како је предметни споразум закључен између
два независна учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње, предметни
споразум поседује сва обележја споразума о једностраној специјализацији у производњи,
којим се један учесник у споразуму обавезује да обустави производњу релевантног
производа или да се уздржава од производње тог производа, и да тај производ купује од
другог учесника у споразуму, а други учесник у споразуму се обавезује да тај производ
производи и продаје другом учеснику у споразуму. Стога, иако се странке нису
експлицитно изјасниле, нити у самом тексту Уговора, као ни у поступку пред Комисијом,
да предметни споразум представља споразум о специјализацији, у смислу правила о
заштити конкуренције, Комисија је ипак ценила испуњеност услова за примену Уредбе о
споразумима о специјализацији између учесника на тржишту који послују на истом нивоу
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производње или дистрибуције који се изузимају од забране („Службени гласник РС“ бр.
11/2010, у даљем тексту: Уредба).
Споразум о специјализацији, у смислу одредби члана 3. Уредбе, између осталог,
подразумева „споразум о једностраној специјализацији којим се један учесник у
споразуму обавезује да обустави производњу релевантних производа или да се уздржава
од производње тих производа и да те производе купује од другог учесника у споразуму, а
други учесник у споразуму се обавезује да те производе производи и продаје“. У тексту
Уговора о сарадњи, није изричито наведено да ће Витал обуставити производњу.
Међутим, Комисија је узела у обзир наводе друштва Victoria food, који су изнети у
поступку који се водио пред Комисијом под бројем 4/0-03-15/2015, веза: 4/0-03-539/2014,
да ће Витал обуставити производњу у својој фабрици (односно да је обустављена, имајући
у виду да је Уговор тада већ био закључен), као и да ће производњу свог бренда уље Витал
поверити некој домаћој уљари, што је и учињено за време трајања споразума.
Такође, према подацима достављеним Комисији у предметном поступку, утврђено је да је
предметним уговором обухваћена укупна количина дотадашње производње уља Витал, па
је сходно томе закључено да је Витал обуставио производњу. С друге стране,Victoriaoil се
уговором обавезао да производи уље бренда Витал и да га продаје Виталу. На основу
наведеног, Комисија оцењује да предметни споразум поседује сва обележја споразума о
специјализацији и да је потребно испитати могућу примену наведене Уредбе.
Чланом 4. Уредбе су прописани посебни услови које споразум о специјализацији мора да
испуни, како би био изузет по основу ове Уредбе. Један од посебних услова је да
заједнички удео учесника у споразуму на релевантном тржишту није већи од 20%. Такође,
Комисија је узела у обзир чињеницу да друштво Сунце, као повезано друштво Витала, и
даље (може да) производи јестиво сунцокретово уље. Имајући у виду да је у поступку
утврђено да је заједнички тржишни удео учесника у споразуму, на тржишту производње
рафинисаног сунцокретовог уља у Републици Србији, у 2014. години износио /50-60/%, а у
2013. години, која је претходила години закључења споразума /50-60/%, нису испуњени
услови за примену ове Уредбе и изузеће предметног споразума на основу члана 13.
Закона.
Примена члана 14. Закона
Чланом 14. Закона је предвиђена могућност изузећа споразума мањег значаја од забране, у
случају да укупни тржишни удео учесника у споразуму на релевантном тржишту није
већи од прагова који су дефинисани у тачкама 1-4. става 1. овог члана. С обзиром на то да
је предметни споразум о сарадњи оцењен као хоризонтални споразум, а да је тачком 1. ст.
1. члана 14. Закона прописано да је за хоризонталне споразуме праг укупног тржишног
учешћа 10%, оцењено је да предметни споразум не представља споразум мањег значаја, из
разлога што је укупни удео уговорних страна на релевантном тржишту у 2014. години
износио /50-60/%, а у 2013. години, која је претходила години закључења споразума /5060/%.

40

Поред претходно наведених критеријума за изузимање рестриктивног споразума од
забране, Комисија је ценила и друге околности под којима је Уговор закључен и
производи дејство. Предметни рестриктивни споразум, као што је већ описано, не
испуњава услове за ex lege изузеће од забране.
Налаз и оцена Комисије
У складу са наведеним, а према свим утврђеним чињеницама, доказима и осталим
околностима, закључено је да Уговор о пословној сарадњи, закључен између Victoriaoil
АД и Витал дана 4.09.2014. године, представља рестриктивни споразум чиме је учињена
повреда конкуренције из члана 10. став 2. тачка 2) Закона.
Анализрајући и оцењујући одредбе Уговора, у односу на правни и економски оквир којем
припадају, Комисија је утврдила да оне не садрже изричита и најтежа ограничења по
циљу, након чега је приступила анализи последице (ефеката) предметног уговора. Тим
поводом, Комисија је узела у обзир околности које су преовлађивале пре закључења
споразума, за време његовог трајања и након престанка његовог важења, те анализирала
ефекте у односу на параметре конкуренције, као што су цене, количина, квалитет
производа, разноврсност производа или иновације.
У поступку је утврђено да је у посматраном периоду тржишни удео највећег домаћег
произвођача уља, Victoriaoil, на тржишту производње повећан са око /40-50/%, колико је
износио у периоду 2012-2014. година, на /40-50/% у 2015. години, док је на тржишту
домаће продаје (са укљученим увозом) раст тржишног удела овог друштва још
израженији, те је са /20-30/% у 2012. години повећан на /40-50/% у 2015. години. Збирни
тржишни удео уговорних страна и њихових повезаних друштава на тржишту производње
је висок и стабилан и износи између /50-60/%, уз изузетак 2015. године, када је смањен на
/50-60/%, док на тржишту домаће продаје њихов збирни удео износи око /50-60/%, уз
изузетак 2014. године, када је достигао /50-60/%. Наведено указује да је предметни
споразум уговорним странама омогућио да, збирно посматрано, одрже своју претходно
стечену тржишну моћ, при чему је друштву Victoriaoil, као лидеру на тржишту
производње, омогућено да стечену тржишну моћ ојача, што је последично довело и до
повећања степена концентрисаности тржишта након потписивања споразума.
Како је уговорни производ по саставу истоветан уљу бренда Искон (члан 1. став 1 Уговора
„на основу сопствене рецептуре“), те је само пакован у амбалажу Витала, Комисија
закључује да предметни споразум није допринео унапређењу квалитета производа.
Такође, предметни споразум није донео новине ни у погледу асортимана релевантног
производа, већ је број понуђених врста производа остао исти (укључујући и садржину).
На основу анализе коју је Комисија спровела, утврђено је да произвођачка цена
рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од 1 литар, које производи Victoriaoil, као и
уље робне марке Витал, порасла за 21 динар. Предуслови које је предметни споразум
омогућио, а који се односе на могућност повећања цене, су искоришћени услед чега је
произвођачка цена расла много брже од објективне потребе за растом, односно много
брже од раста цене коштања. Стога, Комисија закључује да је предметни споразум имао
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негативне ефекте на кретање цена јестивог рафинисаног сунцокретовог уља у паковању од
1 литар оба бренда.
На основу свега претходног Комисија закључује да смањење конкурентског притиска
узроковано потписивањем и спровођењем предметног Уговора, није подстакнуто
оправданим разлозима, као што су, на пример, увођење новог производа на тржиште,
смањење цене производа услед подизања нивоа ефикасности производних капацитета, или
значајније унапређење квалитета производа, што би свакако било узето у обзир приликом
разматрања ефеката предметног споразума. Ово је нарочито релевантно, имајући у виду да
у току спровођења предметног уговора, а услед недостатка сировине, од марта 2015.
године друштво Сунце као повезано лице странке у поступку Витал, није вршило
производњу јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, иако је у складу са инсталисаним
капацитетом од [...] тона месечно, у потпуности могало да надомести потребе повезаног
друштва Витал.
Полазећи од чињенице да је, у случајевима постојања алтернатива приликом
успостављања елемената рестриктивности при склапању споразума, потребно одабрати
ону која је неопходна да би се споразум реализовао, а која најмање ограничава, спречава
или нарушава конкуренцију на тржишту, Комисија закључује да је друштво Витал могло
да повери послове пуњења свом повезаном лицу, друштву Сунце. На такав начин,
друштво Витал је могло да избегне стављање на увид поверљивих података који се односе
на тренутне технолошке и финансијске капацитете уљаре директном конкуренту,
друштву Victoriaoil. Стога, ценећи сву доступну документацију, Комисија сматра да
предметни споразум није био неопходан ради настављања обављања основне делатности
друштва Витал.
Споразум је рестриктивног карактера када за циљ или последицу има негативан ефекат на
макар један од параметара конкуренције на тржишту, као што су цена, количина
производа-услуге, квалитет производа, разноврсност или иновација. Такав ефекат могу
имати споразуми којима се жели умањити конкуренција између учесника у споразуму,
односно када се њима ограничава и контролише производња, тржиште, технички развој
или инвестиције. У условима у којима не постоје ограничења конкуренције, цена
производа би могла да буде и нижа, квалитет производа виши, а потрошачима би се
оставила и могућност већег избора између различитих робих марки.
Сагласно изнетом, правни основ за поступање Комисије произлази из члана 21. став 1.
тачке 1) и 2) и члана 10. Закона, с обзиром на околности које су довеле до закључења и
спровођења Уговора о пословној сарадњи, који одговара дефиницији рестриктивног
споразума из члана 10. став 2. тачка 2) Закона.
Умањујући, или елиминишући неизвесност, а нарочито кроз размену осетљивих
информација, коју са собом носи тржишна утакмица, укључујући 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
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погледу реакције конкурената на тржишту, те да у складу са тим делују и усаглашавају
будуће планове.
На основу свега претходно изнетог оцењено је:
да су у овој управној ствари, у испитном поступку, изведени сви потребни докази,
утврђене све одлучне чињенице и околности настале приликом закључивања и
спровођења Уговора о пословној сарадњи;
да је извршена свестрана и детаљна анализа циља, а нарочито последица уговорних
одредби;
да су анализиране околности које су пратиле закључивање предметног уговора,
имајући у виду поступање странака и у контексту поступка бр. 4/0-03-15/2015 веза:
4/0-03-539/2014, који је Комисија водила по захтеву за појединачно изузеће
споразума о пословној сарадњи између Victoria food и Витал, укључујући и начин
размене осетљивих података између странака у поступку;
да укупни резултати спроведеног испитног поступка указују да у конкретном
случају постоји повреда конкуренције из члана 10. став 2. тачка 2) Закона о заштити
конкуренције.
У складу са наведеним, а према свим утврђеним чињеницама, доказима и осталим
околностима, закључено је да Уговор о пословној сарадњи, закључен између
Victoriaoil АД и Витал дана 4.09.2014. године заједно са свим околностима које су
пратиле закључење уговора, представља рестриктивни споразум, чиме је учињена
повреда конкуренције из члана 10. став 2. тачка 2) Закона. На основу изложеног
одлучено је као у ставу I, диспозитива овог решења.
У циљу отклањања утврђене повреде конкуренције, односно спречавања могућности
настанка исте или сличне повреде одлучено је као у ставу II диспозитива овог решења.
Мера заштите конкуренције
Чланом 38. став 3. Закона прописано је да је саставни део решења којим је утврђена
повреда конкуренције одлука о мери заштите конкуренције, односно друга управна мера,
коју одређује Комисија у складу са Законом.
Комисија је у поступку одређивања мере заштите конкуренције применио одредбе чл. 57.
и 68. Закона и „Уредбу о критеријумима за одређивање висине износа који се плаћа на
основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима њиховог
плаћања и условима за одређивање тих мера“ („Службени гласник РС“ бр.50/2010 - у
даљем тексту: Уредба о критеријумима), као и методологију за утврђивање висине
новчаног износа мере заштите конкуренције дефинисану Смерницама за примену Уредбе
о критеријумима, а које су донете и у примени од 19.05.2011. године (објављене и
доступне на званичној интернет страници Комисије www.kzk.gov.rs).
Члaном 68. Законa је прописано да ће се учеснику на тржишту одредити мера заштите
конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 10 % од
укупног годишњег прихода оствареног на територији Републике Србије, обрачунатог у
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складу са чланом 7. Закона, ако закључи или изврши рестриктивни споразум у смислу
члана 10. Закона, односно рестриктивни споразум који није изузет у смислу члана 60.
Закона.
Сходно члану 57. став 2. Закона, приликом одређивања висине новчаног износа који се
плаћа на основу мере заштите конкуренције, узимају се у обзир намера, тежина,
последице и трајање утврђене повреде конкуренције.
Према члану 7. став 1. Закона, годишњи приход учесника на тржишту утврђује се у
висини укупног годишњег прихода оствареног на територији Републике Србије пре
опорезивања, за обрачунску годину која претходи години у којој је покренут поступак.
Година која је претходила покретању поступка је 2014. година. Имајући у виду претходно:
-

-

Годишњи приход друштва Витал, у смислу Закона, за 2014. годину (пословни,
финансијски и остали приходи), према редовном годишњем финансијском извештају
за 2014 годину, који је доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре Републике Србије, утврђен је у износу од 2.672.224.000,00
Годишњи приход друштва Victoriaoil у смислу Закона, за 2014. годину (пословни,
финансијски и остали приходи), према редовном годишњем финансијском извештају
за 2014 годину, који је доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре Републике Србије, утврђен је у износу од 7.015.059.000,00динара.

Наведени податак о утврђеном износу годишњег прихода у смислу Закона, слаже се са
информацијом које су странке доставиле у складу са захтевом за изјашњење из
Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у
поступку бр. 4/0-02-25/2016-94, од 24. новембра 2016. године које је упућено странкама у
поступку. Стога, Комисија овај износ користи приликом одмеравања износа мере заштите
конкуренције и сматра га неспорним.
У погледу тежине повреде конкуренције, Комисија је оценила да хоризонтални
рестриктивни споразум којим се ограничава и контролише производња и тржиште
представља тешку повреду конкуренције.
У погледу трајања повреде, Комисија је утврдила да је повреда конкуренције трајала 11
месеци и 10 дана, односно од 04.09.2014. године до 15.08.2015. године. Наиме, Уговор о
пословној сарадњи између странака у поступку је закључен дана 04.09.2014. године.
Комисија је дана 28.08.2015. године од друштва Victoriaoil примила Обавештење о
споразумном раскиду Уговора о пословној сарадњи, наводећи да је друштво Victoriaoil,
одмах након пријема Закључка о покретању поступка, дана 01.08.2015. године закључило
Споразум о раскиду уговора о пословној сарадњи са друштвом Витал, који је ступио на
снагу дана 15.08.2015. године.
Применом методологије дефинисане смерницама, Комисија је приступила одређивању
основног износа мере. Поред оцене законских критеријума за изрицање мере заштите
конкуренције, Комисија на основу Уредбе о критеријумима, односно Смерница за
примену поменуте Уредбе, утврђује постојање евентуалних осталих критеријума за
увећање, односно смањење основног износа мере заштите конкуренције.
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Комисија у конкретном случају није утврдила постајање „отежавајућих“ околности које
би утицале на увећање основног износа мере заштите конкуренције.
Приликом одређивања висине износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције,
Комисија је имала у виду, као олакшавајуће околности, чињеницу да учесници на
тржишту нису били свесни да својом радњом могу повредити конкуренцију, али су према
околностима по којима су радњу предузели и с обзиром на своја својства, били дужни и
могли бити свесни те могућности. Такође, Комисија је нарочито ценила околност да су
странке у поступку по покретању поступка обуставиле све радње које представљају
повреду конкуренције одмах након прве процесне радње коју је предузела Комисија, те су
приступили и отклањању последица истих. Коначно, странке у поступку су у току његовог
трајања, добровољно сарађивале са Комисијом у циљу бржег, ефикаснијег и
економичнијег окончања поступка.
Примењујући све раније наведене критеријуме и имајући у виду одредбе члана 57. став 2.
Закона, Комисија је странкама у поступку одредио меру заштите конкуренције у висини
0.33 % од укупног годишњег прихода оствареног на територији Републике Србије у 2014.
години обрачунатог у складу са чланом 7. Закона, односно утврдио следећу обавезу
плаћања новчаног износа:
-

друштву „Victoriaoil“ 23.149.695,00 РСД (словима: двадесеттри
сточетрдесетидевет хиљада шестотинадеведесетипет динара),

милиона

-

друштву „Витал“ 8.601.942.00 РСД (словима: осам милиона шестстотинаједна
хиљада деветсточетрдесетидва динара).

У складу са чл. 38. став 3. и 68. став 1. одлучено је као у ставу III диспозитива решења.
Сагласно претходном, као и на основу одредбе члана 57. став 3. Закона, којом је
прописано да се наплата новчаног износа одређене управне мере врши у корист буџета
Републике Србије, одлучено је као у ставу IV диспозитива овог решења.
Рок за поступање по налогу утврђеном у ставу V диспозитива, одређен је на основу члана
68. став 2. Закона и члана 4. Уредбе о критеријумима за одређивање висине износа који се
плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима
њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера. Оцењујући финансијску снагу
учесника на тржишту коме је одређена мера заштите конкуренције, према јавно
доступним подацима који потврђују његову финансијску способност у моменту
одређивања мере заштите конкуренције, а нарочито имајући у виду висину новчаног
износа одређене мере, Комисија налази да је разуман и оправдан рок за поступање утврђен
у ставу V диспозитива овог решења, као и за достављање доказа Комисији о извршеној
уплати, предвиђен ставом VI диспозитива.
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Одредбом члана 40. став 1. Закона, прописано је да се решење којим је утврђена повреда
конкуренције објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страни
Комисије, те је стога одлучено као у ставу VII диспозитива овог решења.
Упутство о правном средству:
Ово решење је 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.
Председник Комисије
Др Милоје Обрадовић
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