Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-89/2017-30
Датум: 08.09.2017. године
Београд

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 121. став. 4. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/2010), а у вези са чл. 213. став 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ брoj 18/2016), одлучујући у поступку испитивања повреде
конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, покренутом по службеној
дужности против привредних друштава: „N SPORT“ друштво са ограниченом
одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину, Београд – Земун, матични број
17067648, Ауто пут Београд - Нови Сад 150а, Београд – Земун, чији је законски заступник
директор Далибор Шарић, и које заступају пуномоћници адвокати Немања Васиљевић и
Рада Јанковић, из Београда, Теразије бр. 29/16, „PREDUZEĆE ĐAK“ ДОО Београд –
Земун, матични број 07512481, Милана Решетара бр. 5, Београд – Земун, чији је законски
заступник Ђока Ђачић, а које заступају пуномоћници адвокати Саво Радак и Благоје
Кондић из Београда, Кнеза Милоша 6/III, „OFFICE-SHOES“ ДОО за производњу и
трговину Суботица, матични број 08684464, Тук Угарнице б.б, Суботица, чији је законски
заступник директор Лајош Чакањ, које заступа пуномоћник адвокат Софија Илић из
Београда, Теразије бр. 29/16, „K... G... FASHION“ ДОО Чачак, матични број 20735902,
Булевар Ослобођења бр. 17, Чачак, чији је законски заступник директор Зоран Вучковић,
које заступају пуномоћници адвокати Немања Васиљевић и Рада Јанковић, из Београда,
Теразије бр. 29/16, предузетника “ZORAN VESIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA
RADNJA KOMISION SPORT ONE”, Параћин, матични број 54937474, Видовданска бр.
1/9, Параћин, у којем својство законског заступника има Зоран Весић, „TRIM“ предузеће
за промет робе на велико увоз - извоз ДОО Врбас, матични број 08241988, Маршала Тита
бр. 56, Врбас, чији је законски заступник директор Раде Сокановић, „CARVEL“
Предузеће за трговину и услуге друштво са ограниченом одговорношћу Београд, матични
број 07530986, Качаничка бр. 4, Београд-Савски Венац, чији је законски заступник
директор Мирослав Станојевић, које заступа пуномоћник адвокат Предраг Крунић из
Београда, Светогорска бр. 25/V, Друштво за трговину „EUROSTAR“ ДОО Шабац,
матични број 17110101, Карађорђева бр. 41, Шабац, чији је законски заступник директор
Јасмина Живковић, прeдузетника „STR FOKUS SNEŽANA ZLATKOVIĆ KOSTOV PR“
Пирот, матични број 50109593, Трг Ослободиоца Пирота бб, Пирот, у којем својство
законског заступника има Снежана Златковић-Костов, Предузеће за маркетинг, трговину
и услуге „ZVEZDA FOREVER“ ДОО Београд, матични број 20314125, Љутице Богдана
бр. 1а, Београд, чији је законски заступник директор Горан Броћић, Друштво са
ограниченом одговорношћу „SPORTMARKET“ Сомбор, матични број 21066729, Краља
Петра I бр. 16, Сомбор, чији је законски заступник директор Горан Грбић; Предузећа за
производњу, промет и пружање услуга „UNIVERS-CO“ ДОО Београд - Земун, матични
број 07926456, Милана Решетара бр. 9, Београд - Земун, чији је законски заступник

директор Драгослав Јоцић, „TOTAL SPORT“ ДОО Београд - Вождовац, матични број
20924462, Раде Кончара бр. 19, Београд - Вождовац, чији је законски заступник директор
Зоран Колаковић, „KOPELLI“ за производњу и трговину ДОО Купусина – у ликвидацији,
матични број 20911026, Сомборски пут бр. 9, Купусина, чији је ликвидациони управник
Борислав Аврамовић, Предузеће за трговину на велико и мало „SPORTIKO“ DOO
Аранђеловац, матични број 17013670, Kњаза Милоша бр. 86, Аранђеловац, чији је
законски заступник директор Радосав Вићентијевић и „PLANETA SPORT“ ДОО Београд Нови Београд, матични број 21019984, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69ђ, Нови
Београд, чији је законски заступник директор Зоран Бошковић, на 122. седници одржаној
08.09.2017. години, доноси
ЗАКЉУЧАК
Обуставља се поступак испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити
конкуренције покренут по службеној дужности против Предузећa за маркетинг, трговину
и услуге „ZVEZDA FOREVER“ ДОО Београд, матични број 20314125, Љутице Богдана
бр. 1а, Београд, чији је законски заступник директор Горан Броћић.
Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је, 29.08.2016. године
покренула поступак по службеној дужности против привредног друштва „N SPORT“
друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину, Београд –
Земун, матични број 17067648, са седиштем на адреси Аутопут Београд - Нови Сад 150а,
Београд – Земун, чији је законски заступник директор Далибор Шарић (у даљем тексту:
„N SPORT“) и привредног друштва Предузеће за маркетинг, трговину и услуге „ZVEZDA
FOREVER“ DOO Београд, матични број 20314125, са седиштем на адреси Љутице
Богдана бр. 1а, Београд, кога заступа директор Горан Броћић (у даљем тексту: „ZVEZDA
FOREVER“), ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 95/2013 – у даљем тексту: Закон).
Наиме, Комисија је дана 18.08.2016. године спровела ненајављени увиђај у просторијама
привредног друштва „N SPORT“, којом приликом је, између осталог, преузета копија
Уговора о купопродаји број 1/16 закљученог дана 14.01.2016. године између друштава „N
SPORT“ и „ZVEZDA FOREVER“, заведеног код друштва „N SPORT“ под бројем 0724 од
15.01.2016. године, а код друштва „ZVEZDA FOREVER“ под бројем 03/16 од 14.01.2016.
године, чија је примена уговорена од дана потписивања уговора до 31.12.2016. године (у
даљем тексту: Уговор).
Увидом у наведени Уговор, Комисија је утврдила да је одредбом члана 3. уговорена
обавеза „ZVEZDA FOREVER“, као купца, да ће се у даљој продаји производа из
продајног асортимана продавца који су предмет Уговора, а посебно производа робне
марке PUMA (спортска обућа, текстил и реквизити), на тржишту Републике Србије,
придржавати минималних малопродајних цена које одређује продавац - „N SPORT“, а
које су дефинисане и саставни су део ценовника продавца.
Истим чланом наведеног Уговора дефинисана је и обавеза „ZVEZDA FOREVER“ у
евентуалној даљој велепродаји, према којој мора да обезбеди да се и његови купци
предметних производа, у даљој продаји, придржавају истих минималних малопродајних
цена, које одређује и прописује својим ценовником „N SPORT“ као продавац.
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Такође, истим чланом предметног Уговора, уговорена је и забрана свих акцијских
продаја, и њима сличних продаја које спроводи купац, без претходног одобрења „N
SPORT“ као продавца.
На основу претходно наведеног, Комисија је основано претпоставила да члан 3.
предметног Уговора садржи, обострано усаглашену одредбу којом се непосредно или
посредно утврђују куповне или продајне цене или други услови трговине, која
представља рестриктивни споразум из члана 10. став 2. тачка 1) Закона, односно повреду
конкуренције.
С обзиром да је Комисија, приликом вршења ненајављеног увиђаја преузела и уговоре о
купопродаји које је друштво „N SPORT“ закључивало и са другим друштвима, против
којих су покренути поступци, председник Комисије је, у складу са чл. 7, 14. и чланом 117.
став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), дана 05.12.2016. године донео Закључак о спајању
поступака бр. 4/0-02-598/2016-20.
Испитни поступак
У току трајања испитног поступка, Комисија је предузела доказне радње које су биле од
значаја за правилно утврђивање чињеничног стања. С тим у вези, Комисија је закључцима
заведеним у Комисији под бр. 4/0-02-621/2016-3 од 07.09.2016. године, бр. 4/0-02-89/201725 од 13.07.2017. године и бр. 4/0-02-89/2017-28 од 27.07.2017. године, странци у
поступку „ZVEZDA FOREVER“ наложила доставу информација, изјашњења и података,
који се, између осталог, односе и на околности закључења уговора, његовог трајања и
примене, а све у циљу утврђивања чињеница које су од значаја за правилну оцену
постојања повреде конкуренције (у даљем тексту: Закључак за доставу информација,
изјашњења и података).
Поступајући по Закључку за доставу информација, изјашњења и података бр. 4/0-02621/2016-3 од 07.09.2016. године странка у поступку „ZVEZDA FOREVER“ доставила је
поднесак који је заведен у Комисији под бр. 4/0-02-621/2016-4 од 30.09.2016. године у
којем је навела да је „ZVEZDA FOREVER“ зависно предузеће Фудбалског клуба Црвена
Звезда, који има потписан спонзорски уговор са компанијом Puma из Аустрије, као и да је
роба која је купована од друштва „N SPORT“, које је локални дистрибутер наведене
марке за територију Србије, купована искључиво за потребе првог тима Фудбалског
клуба Црвена звезда, односно опреме која је неопходна клубу за одигравање сезоне. У
изјашњењу се даље наводи да роба купљена од „N SPORT“ није даље продавана, јер је
била искључиво намењена за потребе спортског клуба. Према датој изјави, све PUMA
производе са обележјима ФК Црвена звезда, друштво „ZVEZDA FOREVER“ купује
искључиво од PUMA AG Аустрија са седиштем у Салцбургу, а не од „N SPORT“.
Из достављеног аналитичког прегледа за 2014. и 2015. годину, констатовано је да је
друштво „ZVEZDA FOREVER“ куповало робу од друштва „N SPORT“ за сопствене
потребе клуба, а не за даљу продају. У прилог достављеној аналитици је и изјава
директора друштва да, осим купаца наведених у аналитичкој картици, није било других
купаца.
Увидом у аналитичку картицу за период 01.01.2016 – 31.12.2016. године, констатовано је
да није било продаје по купцима за робу чији је добављач „N SPORT“.
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Анализа и закључна оцена Комисије
Након што је прикупљена релевантна чињенична грађа, Комисија је анализирала
достављену документацију и изјашњења странке у поступку „ZVEZDA FOREVER“.
Приликом одлучивања у овој управној ствари, Комисија је нарочито ценила изјашњење и
документацију достављену од стране „ZVEZDA FOREVER“, која потврђује наводе да се
наведено друштво није бавило велепродајом, односно малопродајом производа купљених
од „N SPORT“ на територији Републике Србије. Расположива документација и
изјашњење указују на чињеницу да је „ZVEZDA FOREVER“ наведене производе
куповала искључиво за потребе играча Фудбалског клуба Црвена звезда, које је већински
власник „ZVEZDA FOREVER“, односно за сопствене потребе.
У смислу претходног, Комисија је оценила да странка у поступку није учесник на
тржишту велепродаје, односно малопродаје производа из продајног асортимана продавца
„N SPORT“ и то спортске обуће, текстила и реквизита на територији Републике Србије.
Имајући у виду наведено, Комисија није прецизније анализирала нити вршила даље
сегменације тржишта у смислу његовог дефинисања.
На основу свега претходно изнетог, оцењено је да нема основа за вођење поступка против
странке у поступку „ZVEZDA FOREVER“, нити за даље поступање Комисије у овој
управној ствари, а с обзиром на то да је поступак покренут по службеној дужности,
одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Упутство о правном средству:
Овај Закључак је коначан у управном поступку.
Против овог Закључка није допуштена жалба, али се може покренути управни спор
тужбом која се подноси Управном суду у року од 30 дана од пријема Закључка.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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