
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 
51/2009 и 95/2013) и чл. 139. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), председник Комисије за 
заштиту конкуренције доноси 
 

ДОПУНСКИ ЗАКЉУЧАК 

 

I   ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној 
дужности против учесника на тржишту Atlantic Grand d.o.o. Beograd, матични број 
17173006, са регистрованим седиштем на адреси: Сурчинска 6а, Београд-Нови 
Београд, које заступа директор, Мате Штетић, ради утврђивања постојања повреде 
конкуренције из члана 10. став 2 тачка 1) Закона о заштити конкуренције. 
 

II Овим закључком допуњава се закључак председника Комисије за заштиту 
конкуренције број 4/0-01-644/2021-01 од 14.09.2021. године. 
 

III 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. 
 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и 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), закључком председника 
Комисије број 4/0-01-644/2021-1 од 14.09.2021. године, покренула је поступак по 
службеној дужности против ATLANTIC GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO ZA UNUTARNJU 
I VANJSKU TRGOVINU, матични број 080245039, са регистрованим седиштем на адреси: 
Мирамарска 23, Загреб, Република Хрватска, које заступа Emil Tedeschi, председник 
управе друштва, и повезаног друштва у Републици Србији, ATLANTIC BRANDS 
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE BEOGRAD 
(VOŽDOVAC), матични број 20699825, са регистрованим седиштем на адреси: Булевар 
Пека Дапчевића 29, Београд-Вождовац, које заступа директор, Драгомир Костић (у даљем 
тексту: Atlantic Grupa), са којим се, сходно члану 5. Закона о заштити конкуренције 
(„Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/2013 – у даљем тексту: Закон) сматра једним 
учесником на тржишту и STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI, матични број 
06299997, са регистрованим седиштем на адреси: Милоша Обилића 41, Шимановци, које 
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заступа директор, Синиша Даничић (у даљем тексту: Strauss Adriatic), ради испитивања 
повреде конкуренције из члана 10. став 2 тачка 1) Закона. 
 
У испитном поступку покренутом претходно наведеним закључком испитује се да ли 
друштва Atlantic Grupa и Strauss Adriatic, као два највећа учесника на тржишту велепродаје 
млевене кафе у Републици Србији, те тако и два највећа конкурента, у периоду од 2017. 
године до краја 2020. године, а могуће и касније, усаглашавају пословне стратегије у вези 
са ценама млевене кафе у Републици Србији, чиме би предметна друштва сарадњом 
заменила међусобну конкуренцију, при чему наведено понашање има за циљ или 
последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање, конкуренције на 
територији Републике Србије, у смислу члана 10. став 2 тачка 1) Закона. 
 
Увидом у пословну организацију друштава која послују у оквиру Atlantic Grupe констатује 
се да је друштво Atlantic Grand d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси: 
Сурчинска 6а, Београд-Нови Београд матично друштво друштва Atlantic Brands доо 
Београд и да се са друштвом Atlantic Grupa, сходно члану 5. Закона, сматра једним 
учесником на тржишту. У оквиру пословања Atlantic Grupе, друштво Atlantic Grand d.o.o. 
Beograd се бави производњом и прерадом кафе, чија даља продаја на територији Републике 
Србије је предмет овог поступка, а која се даље продаје преко друштва Atlantic Brands доо 
Београд. 
 
С обзиром на предмет овог поступка, претходно изнете околности, као и истоветност лица 
које обавља функцију генералног директора стратешког пословног подручја Кафа Atlantic 
Grupe и законског заступника друштва Atlantic Grand, Комисија је основано претпоставила 
да у доношењу пословних одлука у вези са предметом испитивања у покренутом испитном 
поступку учествује и друштво Atlantic Grand d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на 
адреси: Сурчинска 6а, Београд-Нови Београд (у даљем тексту: Atlantic Grand). 
 
У смислу изнетог, оцењено је да је потребно да и друштво Atlantic Grand d.o.o. Beograd 
буде странка у поступку, те је одлучено као у диспозитиву овог закључка. 
 
Поред наведеног, уочена је потреба да се поступак допуни односно прошири и у смислу 
почетног периода на који се односи испитивање у покренутом поступку. Наиме, након 
прелиминарног прегледа електронске комуникације претходног директора друштва 
Atlantic Grand прибављене током ненајaвљеног увиђаја и то по кључним речима „Strauss“ и 
„договор“, пронађена је електронска преписка из јануара 2015. године са предметом “Нови 
Дон ценовник” на основу које би могло основано да се претпостави постојање договора 
између странака у поступку у погледу повећања цена. Такође, у вези са овом променом 
цена пронађeна је и интерна преписка из септембра 2014. године размењена у оквиру 
Атлантик групе на основу које би могло основано да се претпостави да је дошло до 
размене информација о повећању цена са конкурентом у Србији. 
 
Садржине поменутих мејлова су у директној вези са основаном претпоставком да је 
постојало усаглашавања два највећа конкурента у погледу промена цена кафе, при чему 
основано указују на то да је усаглашавање постојало и пре иницијално посматраног 
периода (2017. година и надаље). 
 
Сходно наведеном, Комисија је основано претпоставила да су друштва у оквиру Atlantic 
Grupе (укључујући Atlantic Grand), и Strauss Adriatic, као два највећа учесника на тржишту 
велепродаје млевене кафе у Републици Србији, те тако и два највећа конкурента, најраније 
у периоду од 2014. године до дана покретања поступка (14.09.2021 године), усаглашавалa 
пословну стратегију у вези са ценама млевене кафе у Републици Србији.  
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Рестриктивни споразуми су, у складу са одредбом члана 10. Закона, споразуми између 
учесника на тржишту који имају за циљ или последицу значајно ограничавање, 
нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије. Чланом 10. 
став 2. Закона, прописано је да рестриктивни споразуми могу бити уговори, поједине 
одредбе уговора, изричити или прећутни договори, усаглашене праксе, као и одлуке 
облика удруживања учесника на тржишту, а којима се нарочито непосредно или посредно 
утврђују куповне или продајне цене или други услови трговине, као и другим радњама и 
актима наведеним у овој законској одредби.  
 

Чланом 35. став 1. 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.  
 
Одредбом члана 139. став 2. Закона о општем управном поступку, прописано је да када 
решењем није одлучено о свим питањима орган може, на захтев странке или по службеној 
дужности, донети решење о питањима о којима није одлучено (допунско решење). 
Одредбом члана 146. став 5. Закона о општем управном поступку, прописано је да се на 
закључак сходно примењују одредбе овог закона о решењу. 
 
Имајући у виду да се на основу свега претходно наведеног основано претпоставља 
постојање јединствене и продужене повреде конкуренције из члана 10. став 1 тачка 2) 
Закона уз учешће друштва Atlantic Grand, и то почев од периода 2014. године па до 
покретања поступка, закључак председника Комисије број 4/0-01-644/2021-1 од 14.09.2021. 
године допуњен је тако што је поступак покренут и против учесника на тржишту из става I 
диспозитива овог Закључка.  
 
На основу наведеног одлучено је као у ставу I и II диспозитива овог Закључка. 
 
Сагласно одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива овог 
Закључка. 
 
Сагласно члану 40. став 1. Закона одлучено је као у ставу IV диспозитива овог Закључка. 
 

Упутство о правном средству: 

 
Против овог закључка није допуштена посебна жалба, а исти се може оспоравати у 
управном спору покренутом тужбом против коначне одлуке Комисије у овој управној 
ствари. 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
Небојша Перић 

 


