Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 4/0-02-305/2018-1
Датум: 28.03.2018. године
На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник
РС“, бр. 51/2009 и 95/2013) председник Комисије за заштиту конкуренције доноси
ЗАКЉУЧАК
I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по
службеној дужности против друштава:
 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ ГР СПОРТ
ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, матични број 20021292, са
регистрованим седиштем у Сремској Митровици, Ул. Милице
Стојадиновић 7, чији је заступник Дуња Спајић, и
 POLANIK Sp. z o. o.,Spółka Komandytowa VAT No PL7712875632
KRS 0000406336 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział KRS, ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Trybunalski, Пољска,
ради утврђивања постојања рестриктивног споразума, у смислу члана 10.
Закона о заштити конкуренције.

II

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим
релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање
чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту
конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.

III

Друштву POLANIK Sp. z o. o. се оставља рок од 30 (тридесет) дана од дана
пријема овог закључка, да достави Комисији за заштиту конкуренције
доказ о постојању пуномоћника у Републици Србији, или да одреди
пуномоћника за пријем обавештења у Републици Србији, уз упозорење да
ће у случају пропуштања пуномоћник за пријем обавештења бити
постављен од стране Комисије за заштиту конкуренције о трошку друштва
POLANIK Sp. z o. o..

IV

Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и
на интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), примила је
иницијативу BMA Trading доо Београд, Ул. Светозара Папића 3а за испитивање
повреде конкуренције од стране привредног друштва „ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ ГР СПОРТ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
са седиштем у Сремској Митровици, Ул. Антона Смаженка бр. 7 (у даљем тексту:
ГР Спорт), и POLANIK Sp. z o. o.,Spółka Komandytowa VAT No PL7712875632
KRS 0000406336 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, ul.
Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Trybunalski, Пољска, (у даљем тексту Поланик), на
тржишту јавне набавке атлетске опреме и реквизита за Европско првенство у
атлетици 2017. године, бр. ЈН ОП 4/2016, коју је спроводило привредно друштво
Атлетика 2017 доо са седиштем у Београду, Ул. Страхињића Бана бр. 73а.
Иницијатива је заведена под бројем 4/0-04-215/2017-1.
Испитујући основаност иницијативе за покретање поступка испитивања повреде
конкуренције на наведеном тржишту јавне набавке, Комисија је од ГР Спорта
прибавила сертификат о ексклузивној дистрибуцији додељен од друштва Поланик,
а који је важио до 31.12.2016. године.
Према наводима ГР Спорта, заведеним код Комисије под бројем 4/0-04-215/201710 од 03.10.2017. године, ГР Спорт је екслузивни дистрибутер компаније Поланик
непрекидно од 2005. године до данашњег дана. Ексклузивна дистрибуција је била
уређена у форми уговора једино за 2005. годину, након чега је накнадно од стране
компаније Поланик издаван сертификат на одређени период. ГР Спорт је доставио
и потврду Поланика да је ГР Спорт ексклузивни дистрибутер компаније Поланик
на територији Републике Србије у периоду 2005-2016. године.
ГР Спорт је у обраћању Комисији истакао да се сарадња одвија по следећем
обрасцу: ГР Спорт мејлом затражи понуду, и када ту понуду прихвати онда
Поланик започиње производњу. Пред слање робе, ГР Спорт уплати део укупног
износа, а остатак се плати по приспећу робе односно по наплати посла.
Пословање се врши на принципу међусобног поверења и подршке засноване на 12
година квалитетне сарадње, па Поланик не тражи ни менице ни банкарске
гаранције, без обзира на висину новчане вредности испоруке. Поланик упућује
потенцијалне купце, који му се обрате, на своје дистрибутере као своје сигурне и
проверене купце, чиме се истовремено пребацују на дистрибутера и евентуалне
обавезе одржавања те поправке/замене за време трајања гаранције.
Из мејла Поланика привредном друштву Атлетика 2017 доо Београд, достављеног
Комисији као прилог иницијативе, утврђено је да је Поланик истакао да за
територију Србије има само једног ексклузивног дистрибутера – ГР Спорт.
Увидом на интернет презентацију Поланика1 утврђено је да је ГР Спорт означен
као ексклузивни дистрибутер опреме, обуће и општих стадионских конструкција
за Републику Србију, те да нема других означених дистрибутера за Републику
Србију.
http://polanik.info/english/foreign-distributors/europe/serbia, са последњим приступом на дан
14.03.2018. године.
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Осим наведеног ГР Спорт је у допису заведеном код Комисије под бројем 4/0-04215/2017-16 од 15.12.2017. године, самостално проценио свој удео на тржишту на
око 30%.
Испитујући наводе ГР Спорт, везане за тржишни удео, Комисија је кроз анализу
тржишта велепродаје атлетске опреме и реквизита оценила да би тржишни удео
ГР Спорта, на тржишту велепродаје атлетске опреме (без одеће и обуће) могао
бити већи од 25%.
Одредбом члана 10. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник
РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 - у даљем тексту: Закон) прописано је следеће:
„Рестриктивни споразуми су споразуми између учесника на тржишту који имају
за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање
конкуренције на територији Републике Србије.“
Одредбом става 3. истог члана Закона прописано је да су рестриктивни
споразуми забрањени и ништави, осим у случајевима изузећа од забране у складу
са овим законом.
Уредбом о споразумима између учесника на тржишту који послују на различитом
нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2010; у даљем тексту: Уредба) одређују се категорије споразума о
продаји, куповини или дистрибуцији робе и услуга и ближе се прописују услови
под којима ти споразуми могу бити изузети од забране.
Чланом 4. став 1. Уредбе прописано је да се вертикални споразуми изузимају од
забране под условом да тржишни удео сваког од учесника у споразуму на
релевантном тржишту није већи од 25%.
Наведени рестриктивни споразум није пријављен Комисији са захтевом за
изузеће, односно није изузет у складу са Законом.
Узимајући у обзир претходно наведено, Комисија је основано претпоставила
постојање повреде конкуренције која за циљ или последицу има или може имати
значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Ексклузивна
дистрибуција атлетске опреме произвођача Поланик од стране дистрибутера ГР
Спорт може представљати радњу повреде конкуренције из члана 10. Закона, чије
ће постојање Комисија испитати и утврдити у свему у складу са чланом 41.
Закона.
С обзиром на то да је оцењено да су испуњени услови из члана 35. став 1. Закона
за покретање поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности,
сагласно одредби члана 35. став 2. Закона, одлучено је као у ст. I и II диспозитива.
Сагласно одредби члана 69. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016), којим је прописано да странка или законски заступник
странке који се налазе у иностранству, а који немају пуномоћника у Републици
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Србији, морају да имају пуномоћника за пријем обавештења у Републици Србијим
одлучено је као у ставу III диспозитива.
Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о
покретању поступка по службеној дужности објављује у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу IV
диспозитива.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може
оспоравати у управном спору тужбом против коначне одлуке Комисије.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
др Милоје Обрадовић
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