
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 учесника на тржишту DRUŠTVA ZA TRGOVINU I 
POSREDOVANJE U TRGOVINI VAILLANT DOO BEOGRAD, матични број 
20247487, са регистрованим седиштем на адреси: Радничка бр. 57, Београд (Чукарица), 
које заступају Марио Опачак и Зоран Бисерчић, директори, ради утврђивања постојања 
повреде конкуренције из 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 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) je анализирала цене 
производа бренда „Vaillant“ у Републици Србији, којом приликом је упоређивала цене 
производа поменутог бренда код малопродаваца који су на интернет страници DRUŠTVA ZA 
TRGOVINU I POSREDOVANJE U TRGOVINI VAILLANT DOO BEOGRAD, матични број 
20247487, са регистрованим седиштем на адреси: Радничка бр. 57, Београд (Чукарица) (у 
даљем тексту: Vaillant) назначени као овлашћени дистрибутери производа овог бренда1.  
 
Приликом упоређивања малопродајних цена гасних котлова бренда „Vaillant“, Комисија је 
утврдила да су цене истих, у посматраном периоду, биле готово идентичне код назначених 
малопродаваца (овлашћених дистрибутера), те да је разлика у цени код истих износила мање 
од 1,00 динар. Примера ради, цена некондензационог гасног котла turbo TEC pro VUW 242/5-
3 M-H је код сва три посматрана малопродавца износила од 121.705,00 динара до 121.706,00 
динара, цена зидног гасног комбинованог котла серије "PLUS" turbo TEC plus VUW  282/5-5-
H је износила од 175.316,00 динара до 175.317,00 динара, док је цена зидног гасног цирко 

                                                 
1 GAS LIDER DOO VRČIN, PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOMING DOO, ŠIMANOVCI и ENERGY 
NET DOO NOVI SAD 
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котла серије "PLUS" turbo TEC plus VU  242/5-5 H износила од 151.405,00 динара до 
151.406,00 динара. 
 
Накнадним увидом у интернет страницу друштва Vaillant, Комисија је утврдила да је на истој 
истакнут ценовник производа бренда „Vaillant“, који носи назив „јануар 2023.“. Увидом у 
овај ценовник, Комисија је утврдила да исти садржи велепродајне и малопродајне цене 
производа овог бренда. Имајући у виду наведено, Комисија је упоређивала малопродајне 
цене из овог ценовника са малопродајним ценама исказаним на интернет страницама 
посматраних овлашћених дистрибутера и утврдила да су идентичне, како међусобно код 
свих посматраних малопродаваца, тако и са ценама из ценовника доступног на интернет 
страници друштва Vaillant.  
 
Примера ради, малопродајна цена комбинованог гасног котла turboTEC PLUS VUW SOE 
322/5-5 H 32 КW је и у ценовнику друштва Vaillant као и на интернет страницама 
посматраних малопродаваца износила 204.552,00 динара, цена гасног котла за централно 
грејање turboTEC PLUS VU SOE 242/5-5 H 24 КW је износила 157.464,00 динара, а цена 
комбинованог гасног котла atmoTEC PRO VUW SOE 240/5-3 M-H 24 kW је износила 
109.572,00 динара.  
 
Комисија је упоређивала ицене осталих производа бренда „Vaillant“, те је и овде пронашла да 
су цене код посматраних малопродаваца потпуно идентичне. Примера ради, малопродајна 
цена дигиталног собног термостата са еБУС комуникацијом (модел calorMATIC 350) је 
износила 19.236,00 динара (16.030,00 динара код малопродавца који приказује цене без ПДВ-
а), цена електричне собне грејалице 2000W (модел eloMENT VER 200/5) је износила 
23.568,00 динара (19.640,00 динара код малопродавца који приказује цене без ПДВ-а), а цена 
електричног котла за централно грејање (модел ELOBLOCK VE21 /14 SEE) је износила 
115.728,00 динара (96.440,00 динара код малопродавца који приказује цене без ПДВ-а). 
 
С обзиром на то да је на интернет страници Vaillant групе2 наведено да је један од брендова 
ове групе и „Protherm“, Комисија је анализирала цене и производа бренда „Protherm“ у 
Републици Србији.  
 
Увидом у интернет страницу бренда „Protherm“3 утврђено је да се посматрани малопродавци 
означени као овлашћени дистрибутери производа бренда „Vaillant“ истовремено наводе и као 
малопродавци производа бренда „Protherm“4. Наиме, увидом у наведену интернет страницу, 
утврђено је да иста садржи рубрику „Где купити“ у којој су назначени називи и адресе 
малопродаваца код којих се могу купити производи бренда „Protherm“. Такође, увидом у 
наведену интернет страницу, утврђено да је на истој истакнут ценовник производа бренда 
„Protherm“ (у даљем тексту: Ценовник), у коме су исказане и малопродајне цене производа 
овог бренда.  
 
Прегледом интернет страница посматраних друштава која су означена као малопродавци 
производа бренда „Protherm“, Комисија је констатовала да су малопродајне цене појединих 
гасних котлова бренда „Protherm“ у Републици Србији код свих посматраних друштава 
уједначене. Такође, поређењем њихових малопродајних цена са ценама наведеним као 
малопродајне цене у Ценовнику доступном на интернет страници бренда „Protherm“, 
Комисија је утврдила да су посматране цене идентичне.  
 
Примера ради, током периода у коме је Комисија посматрала цене, је као цена гасног зидног 
котла за централно грејање (комбинованог) 24 kW - модел Lynx 24 у Ценовнику био 

                                                 
2 https://www.vaillant-group.com/en/ 
3 https://www.protherm.rs/ 
4 GAS LIDER DOO VRČIN, PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOMING DOO, ŠIMANOVCI и ENERGY 
NET DOO NOVI SAD 
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назначен износ од 72.960,00 динара, док је на интернет страницама посматраних друштава 
који су означени као малопродавци производа бренда „Protherm“, такође била назначена 
идентична малопродајна цена од 72.960,00 динара. Тачније, код појединих малопродаваца је 
заправо била исказана велепродајна цена наведеног модела котла, односно цена без 
урачунатог ПДВ-а, те је иста износила 60.800,00 динара, али када се том износу дода ПДВ од 
20%, добија се износ од 72.960,00 динара. Када је у питању гасни зидни котао за централно 
грејање (комбиновани) 28 KW - модел Lynx 28, на интернет страници посматраних 
малопродаваца овог бренда, као и у Ценовнику, је била исказана цена од 91.200,00 динара, 
односно 76.000,00 код малопродаваца који приказују цене без ПДВ-а (91.200,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом). 
 
Након што су на интернет страници бренда „Protherm“ измењене цене посматраних гасних 
котлова, Комисија је исте поново анализирала и упоређивала са ценама код назначених 
малопродаваца. Тако је утврђено да цена гасног зидног котла за централно грејање 
(комбинованог) 24 KW - модел Lynx 24 износи 63.240,00 динара, а цена гасног зидног котла 
за централно грејање (комбинованог) 28 KW - модел Lynx 28 79.040,00 динара. Уочено је и 
да се из података и информација јавно доступних на интернет страници овог бренда не може 
утврдити да ли је цена наведених гасних котлова малопродајна или велепродајна, односно да 
ли је иста садржи ПДВ или не. Међутим, уколико се на наведене цене урачуна ПДВ од 20%, 
добијају се износи од 75.888,00 динара за модел Lynx 24, односно 94.848,00 динара за модел 
Lynx 28. Увидом у интернет странице посматраних друштава који су означени као 
малопродавци производа бренда „Protherm“, Комисија је утврдила да су малопродајне цене 
посматраних гасних котлова управо 75.888,00 динара за модел Lynx 24, односно 94.848,00 
динара за модел Lynx 28, до којих цена се долази тако што се на цене са интернет странице 
бренда „Protherm“ за поменуте врсте котлова „дода“ износ ПДВ-а. 
 
Имајући у виду све наведено, а услед чињенице да су цене производа брендова „Vaillant“ и 
„Protherm“ уједначене у малопродаји код посматраних малопродаваца на територији 
Републике Србије, а истовремено и идентичне ценама приказаним у ценовницима производа 
ових брендова на њиховим интернет страницама, Комисија је основано претпоставила да су 
исте резултат радње повреде конкуренције у виду одређивања цена у даљој продаји. Наиме, 
како је друштво Vaillant дистрибутер производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“, те како су 
малопродавци бренда „Vaillant“ истовремено и малопродавци бренда „Protherm“ , на основу 
анализе и оцене прикупљених података, Комисија је основано претпоставила постојање 
повреде конкуренције у смислу члана 10. Закона, односно да друштво Vaillant одређује цене 
производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ у даљој продаји. Имајући у виду да на интернет 
страницама друштва Vaillant и бренда „Protherm“, у рубрикама у којима се упућује на 
малопродајне објекте где се могу купити производи ова два бренда, нема назначених 
малопродајних објеката друштва Vaillant, као и да на интернет страницама друштва и бренда 
не постоји „online“ продавница, може се закључити да друштво Vaillant није присутно на 
тржишту малопродаје производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“. 
 
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.  
 
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. Како је на основу свега претходно наведеног основано претпостављено 
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постојање повреде конкуренције из члана 10. Закона, одлучено је као у ставу I диспозитива 
овог Закључка. 
 
Комисија ће у испитном поступку, сагласно члану 41. Закона, предузети све потребне 
доказне радње у циљу правилног утврђивања чињеничног стања, испитати постојање 
повреде конкуренције, а по окончању поступка донети коначну одлуку о постојању повреде 
конкуренције. 
 
Сагласно одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива овог 
Закључка. 
 
Сагласно члану 40. став 1. Закона одлучено је као у ставу III 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 
 

 


