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Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. став 2. Закона о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и члана 101. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), 
одлучујући у поступку испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити 
конкуренције, који се води по службеној дужности против следећих учесника на тржишту: 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 
ПАДИНСКА СКЕЛА, матични број 07042701, са регистрованим седиштем на адреси: 
Индустријско насеље бб, Падинска Скела, Београд-Палилула, које заступа генерални 
директор, Бојан Радун, а чији су пуномоћници, Бојана Миљановић и други адвокати из 
адвокатске канцеларије Karanović&Partners o.a.d, из Београда, ул. Ресавска 23; DRUŠTVО SA 
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOMEX ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I 
USLUGE, ZRENJANIN, матични број 08652163, са регистрованим седиштем на адреси: 
Милетићева 27а, Зрењанин, које заступа директор, Горан Ковачевић; ДОМАЋИ 
ТРГОВАЧКИ ЛАНАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), матични број 20710268, са 
регистрованим седиштем на адреси: Милутина Миланковића 23, Београд, које заступа 
директор, Обрад Поповић; ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РИЧ ДОО ЗА ПРОМЕТ РОБА И 
УСЛУГА НА ВЕЛИКО И МАЛО, ПРОКУПЉЕ, матични број 07852568, са регистрованим 
седиштем на адреси: Нова Божурна бб, Прокупље, које заступају директори, Небојша 
Миљановић, Милена Анђић Миљановић и заменик директора, Радојко Анђић; ДОМАЋА 
ТРГОВИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД 
(РАКОВИЦА), матични број 20438819, са регистрованим седиштем на адреси: Патријарха 
Димитрија 12д, Београд, које заступа директор, Димитрије Стојановић, a чији су 
пуномоћници, Синиша Чолевић и Горан Станивуковић, адвокати из Новог Сада, ул. Сремска 
4/2; PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEROPOULOS DOO, 
BEOGRAD, матични број 17330012, са регистрованим седиштем на адреси: Милутина 
Миланковића 86/а, Београд, које заступају директори, Nikolaos Veropoulos, Marc Ernes 
Garofani и Лазар Гавран, а чији су пуномоћници, Жељка Мотика и други адвокати из 
адвокатске канцеларије Мотика, из Београда, ул. Краљице Наталије број 46/16; QVATTRO 
COMPANY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), матични број 17355724, са регистрованим 
седиштем на адреси: Виноградска 283б, Београд, које заступа директор, Славко Бошковић; 
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ЕXPORT IMPORT 
METLAKOMERC DOO, LESKOVAC, матични број 06462391, са регистрованим седиштем на 
адреси: Винарце, Лесковац, које заступа директор, Данило Стешевић; PREDUZEĆE ZA 
TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT MIKROMARKET NS DOO, NOVI SAD матични 
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број 20585480, са регистрованим седиштем на адреси: Мише Димитријевића 1, Нови Сад, 
које заступа директор, Александар Чокорило; АС Велпро д.о.о. Доњи Душник, матични број 
21267422, са регистрованим седиштем на адреси: Доњи Душник бб, Доњи Душник, Гаџин 
Хан, које заступа директор, Јовица Илић; PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I 
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN DOO SURČIN, матични број 06048064, са 
регистрованим седиштем на адреси: Виноградска 52а, Београд-Сурчин, које заступа 
директор, Немања Петровић; SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LONČAREVIĆ 
MILORAD LONČAREVIĆ PR, ČAČAK, матични број 60878510, са регистрованим седиштем 
на адреси: Николаја Велимировића бб, Чачак, које заступа предузетник, Милорад 
Лончаревић; AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO MIROČ, 
KLADOVO, матични број 07129661, са регистрованим седиштем на адреси: Краља 
Александра 1, Кладово, које заступа в.д. извршног директора, Марко Петровић; 
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO JELENA 2 TOŠIĆ ĐURO 
PREDUZETNIK, PANČEVO, матични број 52235901, са регистрованим седиштем на адреси: 
Светог Саве 24, Панчево, које заступа предузетник, Ђуро Тошић; PREDUZEĆE ZA 
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NS-BOMI DOO OBRENOVAC, матични број 
17136291, са регистрованим седиштем на адреси: Војводе Мишића 121, Обреновац, које 
заступа директор, Бојан Мијаиловић; PROIZVODNO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE DIS 
DOO KRNJEVO, матични број 07617003, са регистрованим седиштем на адреси: Булевар 
Ослобођења 1б, Крњево, Велика Плана, које заступа директор, Иван Шулеић и 
UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO NOVI SAD, матични број 08207259, са 
регистрованим седиштем на адреси: Сентандрејски Пут 165, Нови Сад, које заступа 
директор, Драгослав Вучуревић, a чији су пуномоћници, Синиша Чолевић и Горан 
Станивуковић, адвокати из Новог Сада, ул. Сремска 4/2, на 55. седници одржаној 15.06.2021. 
године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о 
заштити конкуренције покренут по службеној дужности против учесника на тржишту: 
- SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LONČAREVIĆ MILORAD LONČAREVIĆ PR, 

ČAČAK, матични број 60878510, са регистрованим седиштем на адреси: Николаја 
Велимировића бб, Чачак; 

- AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO MIROČ, KLADOVO, 
матични број 07129661, са регистрованим седиштем на адреси: Краља Александра 1, 
Кладово; 

- SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO JELENA 2 TOŠIĆ ĐURO 
PREDUZETNIK, PANČEVO, матични број 52235901, са регистрованим седиштем на 
адреси: Светог Саве 24, Панчево. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је на основу прикупљене 
документације основано претпоставила да су АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, матични број 
07042701, са регистрованим седиштем на адреси: Индустријско насеље бб, Падинска Скела, 
Београд-Палилула, које заступа генерални директор, Бојан Радун, а чији су пуномоћници, 
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Бојана Миљановић и други адвокати из адвокатске канцеларије Karanović&Partners o.a.d, из 
Београда, ул. Ресавска 23 (у даљем тексту: друштво Имлек) и остале странке у поступку 
наведене у уводу овог решења, као купци, закључивали уговоре и анексе уговора о продаји 
који су садржали одредбе које могу представљати одредбе којима се одређује цена испод 
које купац не може даље да продаје производ, на основу чега је основано претпостављено да 
ови уговори могу представљати рестриктивне споразуме којима се непосредно утврђују 
минималне продајне цене у даљој продаји.  
 
Услед испуњености услова из члана 35. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 
РС“, бр. 51/2009 и 95/2013, у даљем тексту: Закон), покренути су испитни поступци против 
16 друштава која су закључила уговоре о купопродаји са друштвом Имлек као продавцем, 
ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона, и то: 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-217/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOMEX ZA 
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN, матични број 08652163, 
са регистрованим седиштем на адреси: Милетићева 27а, Зрењанин, које заступа директор, 
Горан Ковачевић;  

− поступак покренут закључком број 4/0-01-218/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и друштва ДОМАЋИ ТРГОВАЧКИ ЛАНАЦ ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (НОВИ 
БЕОГРАД), матични број 20710268, са регистрованим седиштем на адреси: Милутина 
Миланковића 23, Београд, које заступа директор, Обрад Поповић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-219/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВA РИЧ ДОО ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА 
НА ВЕЛИКО И МАЛО, ПРОКУПЉЕ, матични број 07852568, са регистрованим 
седиштем на адреси: Нова Божурна бб, Прокупље, које заступају директори, Небојша 
Миљановић, Милена Анђић Миљановић и заменик директора, Радојко Анђић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-220/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и друштва ДОМАЋА ТРГОВИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (РАКОВИЦА), матични број 20438819, са регистрованим 
седиштем на адреси: Патријарха Димитрија 12 д, Београд, које заступа директор, 
Димитрије Стојановић, а чији су пуномоћници, адвокати Горан Станивуковић и Синиша 
Чолевић, Нови Сад, ул. Сремска 4/2; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-221/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VEROPOULOS 
DOO, BEOGRAD, матични број 17330012, са регистрованим седиштем на адреси: 
Милутина Миланковића 86/а, Београд, које заступају директори, Nikolaos Veropoulos, 
Marc Ernes Garofani и Лазар Гавран а чији су пуномоћници, Жељка Мотика и други 
адвокати из адвокатске канцеларије Мотика, из Београда, ул. Краљице Наталије број 
46/16; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-222/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и друштва QVATTРO COMPANY ДOO БEOГРAД (НOВИ БEOГРAД), 
матични број 17355724, са регистрованим седиштем на адреси: Виноградска 283 б, 
Београд, које заступа директор, Славко Бошковић;  

− поступак покренут закључком број 4/0-01-223/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ЕXPORT 
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IMPORT METLAKOMERC DOO, LESKOVAC, матични број 06462391, са регистрованим 
седиштем на адреси: Винарце, Лесковац, које заступа директор, Данило Стешевић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-224/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT - IMPORT 
MIKROMARKET NS DOO, NOVI SAD, матични број 20585480, са регистрованим 
седиштем на адреси: Мише Димитријевића 1, Нови Сад, које заступа директор, 
Александар Чокорило; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-225/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и друштва АС Велпро д.о.о. Доњи Душник, матични број 21267422, са 
регистрованим седиштем на адреси: Доњи Душник бб, Доњи Душник, Гаџин Хан, које 
заступа директор, Јовица Илић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-226/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I 
USLUGE AMAN DOO SURČIN, матични број 06048064, са регистрованим седиштем на 
адреси: Виноградска 52а, Београд-Сурчин, које заступа директор, Немања Петровић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-227/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и SAMOSTALNE TRGOVINSKE RADNJE LONČAREVIĆ MILORAD 
LONČAREVIĆ PR, ČAČAK, (у даљем тексту: СТР ЛОНЧАРЕВИЋ) матични број 
60878510, са регистрованим седиштем на адреси: Николаја Велимировића бб, Чачак, које 
заступа предузетник, Милорад Лончаревић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-228/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO 
MIROČ, KLADOVO, (у даљем тексту: МИРОЧ) матични број 07129661, са регистрованим 
седиштем на адреси: Краља Александра 1, Кладово, које заступа в.д. извршног директора, 
Марко Петровић, а чији је пуномоћник, Душан Матијашевић, адвокат из Београда, ул. 
Хомљска број 2/5; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-229/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и SAMOSTALNE TRGOVINSKE RADNJE NA VELIKO I MALO JELENA 
2 TOŠIĆ ĐURO PREDUZETNIK, PANČEVO, (у даљем тексту: СТР ЈЕЛЕНА 2) матични 
број 52235901, са регистрованим седиштем на адреси: Светог Саве 24, Панчево, које 
заступа предузетник, Ђуро Тошић;  

− поступак покренут закључком број 4/0-01-230/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NS-BOMI 
DOO OBRENOVAC, матични број 17136291, са регистрованим седиштем на адреси: 
Војводе Мишића 121, Обреновац, које заступа директор, Бојан Мијаиловић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-231/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и PROIZVODNOG I TRGOVINSKOG PREDUZEĆA DIS DOO KRNJEVO, 
матични број 07617003, са регистрованим седиштем на адреси: Булевар Ослобођења 1б, 
Крњево, Велика Плана, које заступа директор, Иван Шулеић; 

− поступак покренут закључком број 4/0-01-232/2020-1 од 28.01.2020. године, против 
друштва Имлек и друштва UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO NOVI SAD, 
матични број 08207259, са регистрованим седиштем на адреси: Сентандрејски Пут 165, 
Нови Сад, које заступа директор, Драгослав Вучуревић а чији су пуномоћници, адвокати 
Горан Станивуковић и Синиша Чолевић, Нови Сад, ул. Сремска 4/2. 
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Дана 19.05.2020. године, наведени поступци су спојени у један поступак закључком о 
спајању поступака број 4/0-01-217/2020-21.  
 
Комисија је током поступка утврдила да нема услова да се поступак даље води против 
странака наведених у диспозитиву овог решења, а своју одлуку да се поступак против ових 
странака обустави, заснива на следећим чињеницама и околностима. 
 
Током поступка је утврђено да је основне и обавезне елементе уговора сачинило друштво 
Имлек као продавац, а странке обухваћене диспозитивом овог решења су као купци 
прихватале унапред одређене услове уговора, без могућности утицаја на садржину уговора, 
самим тим и на садржину спорних одрeдби. 
 
Наиме, Комисија је имала у виду чињеницу да странке у поступку против којих се поступак 
обуставља, сходно својој величини, значају у улози купца, тржишној и финансијској снази, 
појединачно нису имале адекватну преговарачку снагу, те тако ни могућност да утичу на 
измену уговорних одредби. Стога су једино биле у могућности да у потпуности одустану од 
сарадње са друштвом Имлек или да садржину спорних уговорних одредби прихвате. 
 
Према схватању Комисије одбијање сарадње, односно неприхватање закључења понуђеног 
уговора, не представља алтернативу могућности да се у току преговарања измене или 
изоставе уговором понуђени спорни услови. Евентуално одбијање да се закључи уговор, за 
уговорну страну са несразмерно слабијом преговарачком снагом, истовремено би могло 
значити значајно угрожавање њених пословних интереса и успешног пословања на тржишту.  
 
Предметни закључци изведени су из чињеничнe грађe утврђенe у поступку, укључујући и 
околност да су уговори закључивани на обрасцу Имлека, те је Комисија стога извела 
закључак да странке против којих се поступак обуставља нису иницирале спорне уговорне 
одредбе.  
 
Комисија, такође, оцењује да је појединачни допринос, странака у поступку обухваћених 
диспозитивом овог решења, настанку, трајању и обиму основано претпостављене повреде 
конкуренције, незнатан. Приликом доношења предметне одлуке, Комисија је, осим 
наведеног, узeла у обзир и тржишну и финансијску снагу, као и величину странака 
обухваћених овим решењем. 
 
Одредбом члана 101. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је да се поступак обуставља ако орган 
нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак настави. Ставом 3. 
истог члана закона прописано је да се поступак обуставља решењем. 
 
Комисија је стога, имајући у виду наведено, а руководећи се разлозима целисходности и 
правичности и уважавајући начело делотворности и економичности поступка, применом 
наведених одредби Закона о општем управном поступку, донела одлуку да се поступак 
против странака наведених у диспозитиву решења обустави.     
 

Упутство о правном средству: 

 

Против овог решења није дозвољена жалба, али се против истог може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од достављања решења. 
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За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390,00 динара прописана Законом о 
судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 
9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 
95/2018). 
 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
Небојша Перић 

 
 

 


