Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Ул. Савска 25/IV, Београд
Број: 4/0-02-41/2019-12
Веза 4/0-02-305/2018
Датум: 11.07.2019. године

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. став 2. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 101. став 1. и члана 137.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење), те одлуке Одлуку о избору председавајућег Савета 215. седнице
Савета бр. 1/0-05-622/2019-2, одлучујући у поступку испитивања повреде конкуренције из
члана 10. Закона о заштити конкуренције, покренутом по службеној дужности против
привредних друштава: Друштво за трговину, туризам и услуге ГР Спорт доо Сремска
Митровица, матични број 20021292, са регистрованим седиштем у Сремској Митровици,
Ул. Милице Стојадиновић 7, чији је законски заступник Дуња Спајић, и POLANIK Sp. z o.
o., Spółka Komandytowa VAT No PL7712875632 KRS 0000406336 Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Trybunalski,
Пољскa, чији је законски заступник Dariusz Szczepanik, директор управног одбора Polanik
Sp. z o. o. VAR No PL7712594181, а чији је заједнички пуномоћник Никола Спајић,
адвокат из Новог Сада, Ул. Алексе Шантића бр. 68/7, на 215. седници одржаној
11.07.2019. години, доноси

РЕШЕЊЕ

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о
заштити конкуренције покренут по службеној дужности закључком председника Комисије
за заштиту конкуренције бр. 4/0-02-305/2018-1 од 28.03.2018. године против друштава:
Друштво за трговину, туризам и услуге ГР Спорт доо Сремска Митровица, матични број
20021292, са регистрованим седиштем у Сремској Митровици, Ул. Милице Стојадиновић
7 и POLANIK Sp. z o. o., Spółka Komandytowa VAT No PL7712875632 KRS 0000406336 Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków
Trybunalski, Пољскa.
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Образложење

Закључком председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 4/0-02-305/2018-1 од
28.03.2018. године покренут је поступак по службеној дужности против странака у
поступку Друштво за трговину, туризам и услуге ГР Спорт доо Сремска Митровица,
матични број 20021292, са регистрованим седиштем у Сремској Митровици, Ул. Милице
Стојадиновић 7, чији је законски заступник Дуња Спајић (у даљем тексту: ГР Спорт), и
POLANIK Sp. z o. o., Spółka Komandytowa VAT No PL7712875632 KRS 0000406336 Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków
Trybunalski, Пољскa, чији је законски заступник Dariusz Szczepanik, директор управног
одбора Polanik Sp. z o. o. VAR No PL7712594181 (у даљем тексту: Поланик), ради
испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон).
Комисија је основано претпоставила да су ГР Спорт и Поланик, 2014. године, закључили
рестриктивни споразум, и то споразум о ексклузивној дистрибуцији, за који Комисији није
поднет захтев за изузеће, тј. који није изузет у складу са Законом, односно са Уредбом о
споразумима између учесника на тржишту који послују на различитом нивоу производње
или дистрибуције који се изузимају од забране („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010 - у даљем
тексту: Уредба). Комисија је основано претпоставила да је тржишни удео ГР Спорта већи
од 25%, због чега се у смислу одредбе члана 4. став 1. Уредбе не би могао сматрати
изузетим по Уредби.
Комисија је анализом тржишта током поступка дошла до додатних сазнања да је у 2013.
години, као години која претходи закључењу рестриктивног споразума, ГР Спорт
поседовао више од 25% удела на тржишту велепродаје атлетске опреме и реквизита.
Стављајући у однос приходе које је остварио ГР Спорт са укупним приходима свих
обухваћених учесника, а на основу података које су доставили ГР Спорт и други учесници
на тржишту који нису странке у поступку, утврђено је да је тржишни удео ГР Спорта 28%.
Након послатог Обавештења о битним чињеницама, доказима и осталим елементима
утврђеним у поступку, Комисија је примила изјашњење странака у поступку број 4/0-0241/2019-7 од 13.05.2019. године, у ком је прецизирано да је ГР Спорт у обрачун својих
прихода од продаје атлетске опреме и реквизита укалкулисао и приход настао на име
продаје материјала и уградње атлетске подлоге од мобилних гумених трака у Хали
спортова – Кристална дворана Зрењанин, купцу Јавна установа Спортски објекти
Зрењанин, за шта је достављена и фактура, као и приход остварен продајом општих
стадионских конструкција, а што би се све могло сврстати у тржиште општих стадионских
конструкција, а не у тржиште атлетске опреме и реквизита.
Имајући у виду наводе странке у поступку, а чију истинитост је Комисија проверила
прибављањем релевантне документације од купаца ГР Спорта наведеним у изјашњењу,
приступљено је поновном одређивању висине тржишних удела на релевантном тржишту у
2013. години, и закључено је да се на основу расположивих доказа не може утврдити да је
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удео ГР Спорта на релевантном тржишту био већи од 25%. За тржишни удео Поланика
Комисија је закључила да не може бити већи од 25%, будући да му је ГР Спорт
ексклузивни дистрибутер за територију Републике Србије.
Сходно наведеном, Комисија је оценила да је предметни споразум о ексклузивној
дистрибуцији изузет по Уредби, тако да нема основа за даље вођење поступка.
На основу изнетог, а имајући у виду да закон не налаже да се поступак настави, на основу
члана 22. став 2. Закона, те чл. 101. ст. 1. и чл. 137. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) одлучено као у диспозитиву.
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 пријема решења.
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 и
106/2015).
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА
Марко Обрадовић, члан Савета
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