Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-417/2017-1
Датум: 31.05.2017. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13) доноси
ЗАКЉУЧАК
I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против:
 друштва „Предузеће Ауто Чачак доо Коњевићи, Чачак“, са седиштем у Чачку,
Ул. Коњевићи бб, матични број: 07649746, чији је законски заступник Радиша
Љујић;
 друштва „Ћиринац д.о.о. Београд“, са седиштем у Београду, Ул. Венизелосова
50, матични број: 17101072, чији је законски заступник Драган Живановић;
 друштва „Алпрос д.о.о. Београд“, са седиштем у Београду, Ул. Пилота Михаила
Петровића 77а, матични број: 17350897, чији је законски заступник Младен
Алексић;
 друштва „Ауто Кућа Самарџић д.о.о. Београд“, са седиштем у Београду, Ул.
Борска 92е, матични број: 17408283, чији је законски заступник Слободан
Самарџић;
 друштва „АБЦ-Тест д.о.о. Ваљево“, са седиштем у Ваљеву, Ул. Љубомира
Павловића 13, матични број: 07658796, чији је законски заступник Владан
Танасковић;
 друштва „Aуто Центар Цуне д.о.о Зрењанин“, са седиштем у Зрењанину, Ул.
Багљаш запад 7, матични број: 20662441, чији је законски заступник Светозар
Велемиров;
 друштва „Интерауто д.о.о. Чачак“, са седиштем у Чачку, Ул. Скадарска 7,
матични број: 07831005, чији је законски заступник Милија Костић;
 предузетника Бориса Кузмановског - „Сервис Euro Car“, са седиштем у
Сремској Митровици, Ул. Арсенија Чарнојевића 25, матични број: 55939713;
 друштва „Д.о.о. АЦ Интерсрем Ветерник“, са седиштем у Ветернику, Нови Сад,
Ул. Новосадски пут 112, матични број: 08231176; чији је законски заступник
Владимир Дивјак;
 друштва „GP Motors Auto д.о.о. Лазаревац“, са седиштем у Лазаревцу, Ул. Јанка
Стајчића 50, матични број: 06541887, чији је законски заступник Игор
Петковић;
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 друштва „Ауто Хермес д.о.о. Палић“, са седиштем у Палићу, Суботица, Ул.
Хоргошки пут 19а, матични број: 08297223, чији је законски заступник Тибор
Јелачик;
 предузетника Лаћарац Слободана – „АЦЛ – Аутоцентар Лаћарац“, са седиштем
у Бачкој Паланци, Ул. Милетићева 113, матични број: 50815790;
 предузетника Живице Русована – „СЗТР Аутосервис М&М Нови Сад“, са
седиштем у Новом Саду, Ул. Задружна 47, матични број: 50480119;
 предузетника Ненада Радуновића – „СЗТР Ауто-Аца Параћин“, са седиштем у
Параћину, Ул. Милована Глишића бб, матични број: 50525350;
 предузетника Драгана Трнавца – „Трговинско услужна радња Ауто Жоли
Пожаревац“, са седиштем у Пожаревцу, Ул. Цветка Павловића 11, матични број
50122913;
 друштва „Марковић Ауто д.о.о. Аранђеловац“, са седиштем у Аранђеловцу, Ул.
Орашачки пут бб, матични број: 20488166, чији је законски заступник Владан
Марковић;
 друштва „Ауто центар Стојановић д.о.о Београд“, са седиштем у Београду, Ул.
Јурија Гагарина 225, матични број: 17233564, чији је заступник Мирослав
Стојановић;
 друштва „Tомић ауто 034 д.о.о.“, са седиштем у Крагујевцу, Ул.
Горњомилановачка 82а, матични број: 21042471, чији је законски заступник
Драган Томић;
 друштва „АKS Drive д.о.о. Шабац“, са седиштем у Шапцу, Ул. Обилазни пут бб,
матични број: 20779071, чији је законски заступник Кристина Вукотић и
 предузетника Драгана Марчетића – „Занатска аутомеханичарска радња“ са
седиштем у Панчеву, Ул. Новосељански пут 157Ц, матични број: 50206149
ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције.
II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним
информацијама које могу допринети утврђивања чињеничног стања у овом поступку
да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу: улица Савска 25/IV,
Београд.
III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни
Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
На основу Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренцијe бр. 1/0-12-104/2016-7 од
20.04.2016. године, у складу са чланом 47. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13- у даљем тексту: Закон), спроведена је секторска анализа
стања конкуренције у сектору постпродајних услуга (aftermarkets), обухватајући
гаранцију, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и
најпродаваније производе беле технике.
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Током спровођења анализе од друштва „Предузеће Ауто Чачак доо Коњевићи, Чачак“
(у даљем тексту: „Ауто Чачак“) прибављени су Уговори о сервисирању и одржавању за
2016. годину, које је „Ауто Чачак“ закључивао са осталим странкама у овом поступку,
и то:






















„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 4, закључен између
„Ауто Чачка“ и „Ћиринац д.о.о. Београд“ (у даљем тексту: „Ћиринац“),
заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1729 дана 14.03.2016. године, и код
„Ћиринца“ под бројем 67 дана 14.03.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 15, закључен између
„Ауто Чачка“ и предузетника Бориса Кузмановског - „Сервис Euro Car“ (у
даљем тексту: „Еuro Car Сервис“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем
4110 дана 03.06. при чему није видљива година на отиску штамбиљ-печата;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 6, закључен између
„Ауто Чачка“ и „АБЦ-Тест д.о.о. Ваљево“ (у даљем тексту: „АБЦ-Тест“);
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 5, закључен између
„Ауто Чачка“ и „Алпрос д.о.о. Београд“ (у даљем тексту: „Алпрос“), заведен
код „Ауто Чачка“ под бројем 1730 дана 14.03.2016. године, и под бројем
60/16 дана 15.03.2016. године при чему није јасно видљив отисак штамбиљпечата;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 12, закључен између
„Ауто Чачка“ и „Интерауто д.о.о. Чачак“ (у даљем тексту: „Интерауто“),
огранак „Продајно сервисни центар Крушевац Глободер“, заведен код „Ауто
Чачка“ под бројем 1737 дана 14.03.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 1, закључен између
„Ауто Чачка“ и „Д.о.о. АЦ Интерсрем Ветерник“ (у даљем тексту: „АЦ
Интерсрем“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1726 дана 14.03.2016.
године, и код „АЦ Интерсрем“ под бројем 840 дана 17.03.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 2, закључен између
„Ауто Чачка“ и „Ауто Кућа Самарџић д.о.о. Београд“ (у даљем тексту: „АК
Самарџић“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1727 дана 14.03.2016.
године, и код „АК Самарџић“ под бројем 11/16 дана 08.01.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 2, закључен између
„Ауто Чачка“ и „GP Motors Auto д.о.о. Лазаревац“ (у даљем тексту: „GP
Motors Auto“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1736 дана 14.03.2016.
године, и код „GP Motors Auto“ под бројем 01/2016 дана 28.03.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 2, закључен између
„Ауто Чачка“ и „Aуто Центар Цуне д.о.о Зрењанин“ (у даљем тексту: „АЦ
Цуне“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1733 дана 14.03.2016. године;
Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 7 закључен
између„Ауто Чачка“ и друштва „Ауто Хермес д.о.о. Палић“ (у даљем тексту:
„Ауто Хермес“) заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1732 од 14.03.2016.
године и код „Ауто Хермес“ под бројем 236-2/16 од 19.03. 2016. године;
Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 13 закључен
између„Ауто Чачка“ и предузетника Лаћарац Слободана – „АЦЛ –
Аутоцентар Лаћарац“ (у даљем тексту: „АЦЛ“), заведен код „Ауто Чачка“
под бројем 3946 од 30.05.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 16 закључен
између„Ауто Чачка“ и предузетника Живице Русована – „СЗТР Аутосервис
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М&М Нови Сад“ (у даљем тексту: „Аутосервис М&М“), заведен код „Ауто
Чачка“ под бројем 4109 од 03.06.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2015. год.“ број 16 закључен
између„Ауто Чачка“ и предузетника Ненада Радуновића – „СЗТР Ауто-Аца
Параћин“ (у даљем тексту: „Ауто-Аца“), заведен код „Ауто Чачка“ под
бројем 363 од 25.02.2015. године, а за који је „Ауто Чачак“ изјавио у допису
заведеним у Комисији под бројем 4/0-06-398/2017-2 од 29.05.2017. године,
да је примењиван и у 2016. години;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 20 закључен
између„Ауто Чачка“ и предузетника Драгана Трнавца – „Трговинско
услужна радња Ауто Жоли Пожаревац“ (у даљем тексту: „Ауто Жоли“),
заведен код „Ауто Чачак“ под бројем 4108 од 03.06.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 18 закључен
између„Ауто Чачка“ и друштва „Марковић Ауто д.о.о. Аранђеловац“ (у
даљем тексту „Марковић ауто“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 3944
од 30.05.2016. године, и код „Марковић ауто“ под бројем 01/16 од
07.04.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 3 закључен
између„Ауто Чачка“ и друштва „Ауто центар Стојановић д.о.о Београд“ (у
даљем тексту: „АЦ Стојановић“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1728
од 14.03.2016. године, и код „АЦ Стојановић“ под бројем 23/2016 од
15.03.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 10 закључен
између„Ауто Чачка“ и друштва „Tомић ауто 034 д.о.о.“ (у даљем тексту:
„Томић ауто 034“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1735 од 14.03.2016.
године у код „Томић ауто 034“ под бројем 85/16 од 14.03.2016. године;
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 9 закључен између
„Ауто Чачка“ и друштва „АKS Drive д.о.о. Шабац“ (у даљем тексту „AKS
Drive“), заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 1734 од 14.03.2016. године, и
код „AKS Drive“ под бројем 031 од 17.03.2016. године и
„Уговор о сервисирању и одржавању за 2016. год.“ број 17 закључен између
„Ауто Чачка“ и предузетника Драгана Марчетића – „Занатска
аутомеханичарска радња“ (у даљем тексту: „Марчетић Аутосервис“),
заведен код „Ауто Чачка“ под бројем 4107 од 03.06.2016. године.

(у даљем тексту: Уговори).
На основу детаљног увида у сву расположиву документацију, Комисија за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је утврдила следеће:
 Уговори су типски и „по приступу”, и у њима је „Ауто Чачак“ означен као
Импортер, а остале странке у постуку као „Дилер/Сервисер“;
 предмет Уговора је „пословна сарадња коју чини одржавање и сервисирање
возила из производног програма Шкода коју обавља друга уговорна страна
Дилер/Сервисер, у гарантном року и ван гарантног рока, под условима и на
начин који захтева произвођач, односно Импортер као генерални заступник
произвођача, као и под условима прописаним Уговорима“;
 у члану 3. став 1. Уговора одређено је да када се даје понуда за јавне позиве
(тендере) где се тражи овлашћен Дилер/Сервисер Шкода бренда, цена услуга и
резервних делова и додатне опреме мора бити из званичног ценовника умањена
за највише 20% рабата, који се одобрава путем писане сагланости Импортера;
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 прилогом 2а. прописано је да ће се, због неиспуњавања обавеза из члана 3.
Уговора, Дилеру/Сервисеру "процентуални износ од 3% одузети од укупне
реализоване суме за резервне делове без рабата и ПДВ-а са књижним
задужењем“;
 прилогом 2а. предвиђен је бонус од 2%, за који је потребно да Дилер/Сервисер
испуни план набавке резервних делова, има тачност плаћања на кварталном
нивоу, и да испуни све обавезе прописане чланом 3. Уговора.
Након детаљне анализе достављених уговора Комисија је основано претпоставила да
су „Ауто Чачак“ са једне стране, и „Ћиринац“, „Еuro Car Сервис“, „АБЦ-Тест“,
„Алпрос“, „Интерауто“, „АЦ Интерсрем“, „АК Самарџић“, „GP Motors Auto“, „АЦ
Цуне“, „Ауто Хермес“, „АЦЛ“, „Аутосервис М&М“, „Ауто-Аца“, „Ауто Жоли“,
„Марковић ауто“, „АЦ Стојановић“, „Томић ауто 034“, „AKS Drive“, и „Марчетић
Аутосервис“ са друге стране, у појединачним уговорима, утврдили продајне цене и
друге услове трговине на тржишту јавних набавки, односно јавних позива (тендера) на
територији Републике Србије. Основана претпоставка се заснива на чињеници да је
одређен проценат умањења цене у односу на званични ценовник, када је реч о
наступању на тржишту јавних набавки, односно јавних позива (тендера). Поред
наведеног, основана претпоставка је додатно заснована и на чињеницама да је
предвиђена финансијска санкција за неиспуњење наведеног ограничења, те
финансијска награда за испуњење тог ограничења заједно са тачношћу плаћања и
испуњењем плана набавке резервних делова.
На основу члана 10. Закона, такви уговори су рестриктивни споразуми, који не могу
бити изузети од забранe у складу са Законом, па је као такав ништав и забрањен.
Одредбом члана 5. став 1. тачка 1. Уредбе о споразумима између учесника на тржишту
који послују на различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од
забране („Сл. гласник РС“ бр. 117/2010) прописано је да се вертикални споразуми не
изузимају од забране ако непосредно или посредно, самостално или заједно са другим
чиниоцима под контролом уговорних страна садрже ограничења која имају за циљ
непосредно или посредно ограничавање права купца да слободно одређује цену
производа у даљој продаји, што не искључује право продавца да одреди максималну
или препоручену продајну цену, под условом да се на тај начин не омогућава
утврђивање фиксних или минималних продајних цена принудом, условљавањем
пословања или пружањем погодности.
Чланом 35. Закона прописано је да Комисија покреће поступак испитивања повреде
конкуренције по службеној дужности када на основу достављених иницијатива,
информација и других расположивих података, основано претпостави постојање
повреде конкуренције.
Како је на основу наведеног оцењено да су испуњени услови из члана 35. Закона за
покретање поступка по службеној дужности, одлучено је као у ставу I диспозитива
закључка.
Сагласно одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива
закључка.
Сагласно одредбама члана 40. став 1. Закона, одлучено је као у ставу III диспозитива
закључка.

5

Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, а исти се може оспоравати
тужбом против коначног решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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