
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 58. став 9. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/2013) одлучујући по предлогу за 

прекид поступка број 4/0-02-06/2021, веза: 4/0-02-13/2020 са предлогом обавеза, поднетом 

од стране друштва Круна-Комерц предузећа за унутрашњу и спољну трговину доо, 

Београд (Звездара), матични број 07740760, са седиштем на адреси Смедеревски пут 25 Д, 

Београд, чији је законски заступник директор Стево Зељић, чији су пуномоћници адвокати 

Душaн Teoдoсиjeвић и Joвaна Вeличкoвић, из адвокатске канцеларије „Teoдoсиjeвић, 

Вeличкoвић и Пaртнeри“ из Бeoгрaда, ул. Toпoлскa 18, на 65 седници одржаној 28.10.2021. 

године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ПРЕКИДА СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције број 4/0-02-06/2021, 

веза: 4/0-02-13/2020 у односу на странку Круна-Комерц предузеће за унутрашњу и спољну 

трговину доо, Београд (Звездара), са седиштем на адреси Смедеревски пут 25 Д, Београд. 

 

II ПРИХВАТА СЕ предлог обавеза странке Круна-Комерц предузеће за унутрашњу и 

спољну трговину доо, Београд (Звездара), са седиштем на адреси Смедеревски пут 25 Д, 

Београд, а које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде 

конкуренције, и на основу датог предлога одређују се мере, и то да:  

 

1. бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку од 30 (тридeсeт) дaнa oд приjeмa зaкључкa о прeкиду 

пoступкa, имeнује jeднo или више лицa/службeникa у oквиру друштвa кoje ће бити 

зaдужeнo дa нaдзирe зaкључeњe угoвoрa у вeзи сa jaвним нaбaвкaмa и oвлaшћeнo дa 

кoмуницирa и дoстaвљa oдгoвoрe Кoмисиjи за заштиту конкуренције у случajу 

eвeнтуaлних упитa oд стрaнe Кoмисиje за заштиту конкуренције упућeних друштву. 

Oвлaшћeнo лицe у друштву Крунa-Кoмeрц ће oдмaх нaкoн имeнoвaњa тог лицa 

oбaвeстити Кoмисиjу за заштиту конкуренције о његовим подацима у писaнoj фoрми 

(кoнтaкт пoдaци), кao и у случajу дa зa врeмe вaжeњa прeдлoжeних мeрa дoђe дo 

прoмeнe тог лицa;  

 

2. нajкaсниje у рoку oд 60 (шeздeсeт) дaнa oд приjeмa зaкључкa о прeкиду пoступкa, 

сaстaви и усвojи интeрни aкт „Пoлитику пoштoвaњa кoнкурeнциje“, у кojeм ће 

oбрaдити oснoвнe институтe Зaкoнa о зaштити кoнкурeнциje, сa пoсeбним oсвртoм нa 

пoврeдe дo кojих може дoћи у пoступцимa jaвних нaбaвки, сa циљeм дa сe зaпoслeни у 

друштву кojи у oквиру друштвa рукoвoдe пoслoвимa вeзaним зa jaвнe нaбaвкe, oбучe и 

стeкну пoтрeбнo знaњe из oблaсти зaштитe кoнкурeнциje а јeдaн примeрaк усвojeнoг 

интeрнoг aктa дoстaвити Кoмисиjи за заштиту конкуренције oдмaх пo усвajaњу;   
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3. нajмaњe jeднoм гoдишњe спрoвoди пoсeбaн прoгрaм eдукaциja зaпoслeних o 

прoписимa и прaвилимa o зaштити кoнкурeнциje сa пoсeбним oсвртoм нa прaвилa кoja 

сe oднoсе нa jaвнe нaбaвкe, у фoрми oбaвeзнoг трeнингa кojи би сe oдржaвao jeднoм 

гoдишњe, зa пoстojeћe и нoвe зaпoслeнe у чијем рeдoвнoм пoслoвaњу правила 

предвиђена Законом о заштити конкуренције која се односе на јавне набавке могу бити 

релевантна. Нaведени прoгрaм eдукaциje ће бити спрoвeдeн или кao пoсeбaн трeнинг 

или кao дeo трeнингa у oквиру рeдoвнoг гoдишњeг трeнингa зaпoслeних o прaвилимa 

зaштитe кoнкурeнциje прeмa пoтрeбaмa и мoгућнoстимa друштва Крунa Кoмeрц. У 

случajу дa у пeриoду измeђу oбaвeзних гoдишњих трeнингa дoђe дo измeнa и/или 

дoпунa зaкoнa кojи су рeлeвaнтнe зa пoмeнуту oблaст, друштво Крунa-Кoмeрц ће 

oдржaти вaнрeдни трeнинг зaпoслeних у друштву нa рeлeвaнтним пoзициjaмa. Круна 

Комерц ће извештај о спроведеним тренинзима доставити Комисији за заштиту 

конкуренције најкасније до 28. фебруара текуће године, за тренинге спроведене у 

претходној календарској години; 

 

4. сa прoизвoђaчимa, oднoснo дoбaвљaчимa (oсим пoвeзaних лицa Крунa-Кoмeрц) у 

угoвoримa зa пoтрeбe нaбaвкe млeкa и млeчних прoизвoдa рaди учeствoвaњa Крунa-

Кoмeрцa нa jaвним нaбaвкaмa, нeћe угoвaрaти oдрeдбe зa oдрeђивaњe цeнa у дaљoj 

прoдajи рaди ствaрaњa пoвoљниjeг положаја Крунa-Кoмeрцa. Рaди избeгaвaњa свaкe 

сумњe, при зaкључивaњу oвих угoвoрa, мoгућe је и у склaду је сa прирoдoм угoвoрних 

oднoсa и слoбoдoм угoвaрaњa дa дoђe дo зaкључeњa рaзличитих услoвa (кao стo су 

цeнa пo кojoj друштвo Крунa-Кoмeрц купуje рoбу, кoличинa, пaритeт испoрукe итд.) у 

зaвиснoсти oд кoнкрeтнoг прoдaвцa, зaкoнских oбaвeзa и пoслoвних интeрeсa oбe 

угoвoрнe стрaнe. Као дoкaз испуњeњa oвe oбaвeзe, Крунa-Кoмeрц ће нajкaсниje дo 28. 

фeбруaрa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну кaлeндaрску гoдину, дoстaвити извeштaj у 

писaнoj и eлeктрoнскoj фoрми, кojи ће сaдржaти пoдaтaк o брojу jaвних нaбaвки нa 

кojимa је Крунa-Кoмeрц учeствoвaлa, кao и пoдaтaк o брojу угoвoрa зaкључeних у вeзи 

сa пoтрeбoм нaбaвкe млeкa и млeчних прoизвoдa сa прoизвoђaчимa, oднoснo 

дoбaвљaчимa (oсим пoвeзaних лицa Крунa-Кoмeрц) рaди учeствoвaњa Крунa-Кoмeрцa 

нa jaвним нaбaвкaмa. Укoликo у пeриoду вaжeњa прeдмeтнe мeрe нe будe билo тaквих 

угoвoрa, Крунa-Кoмeрц ће и o тoмe oбaвeстити Кoмисиjу. Дoдaтнo, Крунa-Кoмeрц сe 

oбaвeзуje дa неће сaрaђивaти сa кoнкурeнтимa и/или пoтeнциjaлним кoнкурeнтимa у 

пoступцимa jaвних нaбaвки, у циљу утврђивaњa цeнoвнe пoлитикe. 

 

III ОДРЕЂУЈЕ СЕ РОК од три године од дана достављања овог закључка у којем је 

Круна-Комерц предузеће за унутрашњу и спољну трговину доо, Београд (Звездара), са 

седиштем на адреси Смедеревски пут 25 Д, Београд, у обавези да извршава мере из става 

II диспозитива овог закључка. 

 

IV Овај закључак се објављује на интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.  

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), у поступку испитивања 

основаности навода из иницијативе која се односи на поступак јавне набавке ЈН–ОП 24/16 

наручиоца Клинички центар Крагујевац, дана 25.05.2017. године, прибавила је Уговор о 

сарадњи у развоју пословања, закључен између Акционарског друштва Индустрија млека 

и млечних производа Имлек, Падинска Скела (у даљем тексту: друштво Имлек) и Круна-

Комерц д.о.о, Београд (у даљем тексту: друштво Круна-Комерц), који је ступио на снагу 

01.06.2016. и био у примени до 01.11.2016. године. Анализом уговорних одредби, 

Комисија је оценила да су се уговорне стране споразумеле о комерцијалним и другим 
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условима трговине са циљем утврђивања ценовне политике за потребе учествовања у 

поступцима јавних набавки. Наиме, Комисија је основано претпоставила да се оба 

друштва јављају у поступцима јавних набавки као понуђачи истоврсних производа, као и 

да исти садржи одредбе којима се утврђују цене у даљој продаји, што за циљ или 

последицу може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање 

конкуренције. 

 

Стога је дана 31.05.2017. године Закључком број 4/0-02-418/2017-1, покренут поступак 

испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против друштава Имлек и 

Круна-Комерц, ради утврђивања постојања повреде конкуренције из члана 10. Закона о 

заштити конкуренције („Службени гласник РС”, број 51/09 и 95/2013 – у даљем тексту: 

Закон).  

 

У истом предмету, дана 02.07.2021. године донет је закључак бр. 4/0-02-06/2021-3, којим је 

прихваћен предлог обавеза друштва Имлек и прекинут поступак у односу на ову странку. 

 

Дана 25.02.2019. године Комисија је странкама у поступку доставила Обавештење о 

битним чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку и позив на 

изјашњење (у даљем тексту: Обавештење). Друштво, Круна-Комерц је, дана 17.08.2021. 

године у смислу члана 58. Закона, доставило предлог обавеза које је спремно добровољно 

да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за 

извршење предложених обавеза, односно мера, који је прецизиран и допуњен поднеском 

22.09.2021. године. Поднети предлог је оцењен као благовремен, иако је странкама у 

поступку претходно достављено Обавештење, из разлога што се на достављеном 

Обавештењу не би засновала одлука Комисије. Наиме, на основу чињеница и података 

које су странке у поступку изнеле у изјашњењима на Обавештење оцењено је да је 

потребно спроводити додатне процесне радње у поступку и ревидирати утврђено 

чињенично стање и странкама у поступку упутити ново Обавештење које би садржало 

чињенице на којима би Комисија засновала одлуку. На основу наведеног достављено 

Обавештење се не би могло сматрати Обавештењем из члана 38. став 2. Закона, па се у 

смислу рока из члана 58. став 2. Закона, поднети предлог друштва Круна-Комерц сматра 

благовременим. 

 

Сагласно члану 58. став 3. Закона, Комисија на својој интернет страници објављује 

обавештење о поднетом предлогу странке у поступку, са позивом свим заинтересованим 

странама за достављање писаних примедаба, ставова и мишљења у року од 20 дана од 

дана објаве обавештења.  

 

Поступајући у складу са наведеним чланом Закона, Комисија је, на својој интернет 

страници 29.09.2021. године, објавила Обавештење о подношењу Предлога обавеза, уз 

позив свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења 

који се односе на предложене обавезе у року од 20 дана од дана објаве предметног 

Обавештења. 

 

У остављеном року Комисија није примила писане примедбе, ставовe и мишљења 

заинтересованих страна који се односе на предложене обавезе које је друштво Круна-

Комерц спремно добровољно да преузме.  

 

Одредбом члана 58. став 1. Закона утврђено је да Комисија може донети закључак о 

прекиду поступка испитивања повреде конкуренције ако странка, на основу садржине 

закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе 
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предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда 

конкуренције, са условима и роковима за извршење мере.  

 

Оцењујући предложене обавезе и рокове за њихово преузимање, а након анализе стања на 

тржишту, Савет Комисије је утврдио да се истима остварују циљеви мера из члана 59. 

Закона, из разлога што преузете обавезе, омогућавају успостављање ефективне 

конкуренције на релевантном тржишту, а по свом садржају и ефекту одговарају мерама 

које би Комисија одредила сагласно члану 59. Закона у случају да утврди постојање 

повреде конкуренције. Комисија је нарочито ценила и настојање друштва Круна-Комерц 

као учесника у поступцима јавних набавки, да спроводи континуирану едукацију 

запослених који су надлежни за послове јавних набавки, о значају и важности заштите 

конкуренције и законитом пословању у овој области и да обавештава Комисију о свим 

битним околностима свог пословања које су у вези са предметом поступка. Стога је 

одлучено као у ст. I и II диспозитива овог закључка.  

 

Одредбом члана 58. става 7. Закона предвиђено је да ће Комисија наставити поступак, у 

року не дужем од три године од дана доношења овог закључка, ако: 

 

1) наступе битне промене околности на којима се заснивао закључак о прекиду поступка;  

 

2) друштво Круна-Комерц не испуни утврђене обавезе у року одређеном за њихово 

извршење, односно не достави одговарајуће доказе о томе;  

 

3) Комисија установи да је закључак о прекиду поступка донет на основу нетачних, 

неистинитих, некомплетних или обмањујућих података које је доставило друштво 

Круна-Комерц.  

 

Имајући у виду наведено, Комисија ће поступак обуставити ако друштво Круна Комерц 

испуни обавезе на начин и у роковима предвиђеним овим закључком.  

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Небојша Перић 

 

 


