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Р е п у б л и к а  С р б и ја 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 

           Број: 5/0-02-329/2012-16 
           Веза: 5/0-02-211/2011 
           Веза: 5/0-02-360/2010 

              Датум: 19.11.2012. године 
 Београд                                    

  

 
Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. став 2,  члана 38. став 1., члана 57. 
ст. 1., 2. и 3.  и члана  68. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 
гласник РС“, бр. 51/09), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, 
бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) и чл. 3. и 4. Уредбе о критеријумима за 
одређивање висине износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног 
пенала, начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера („Службени 
гласник РС“, бр. 50/2010) и Одлуке Савета Комисије број: 1/0-07-826/2012-1 од 
19.11.2012.године, о избору лица које ће вршити овлашћења председника Комисије, одлучујући 
у поступку покренутом по службеној дужности ради испитивања постојања повреде 
конкуренције против Индустрије смрзнуте хране „Фриком“ АД, са регистрованим седиштем на 
адреси: Зрењанински пут бб, Београд, чији је законски заступник Гојко Ђошић, генерални 
директор, а које заступа адвокат Растко Петаковић и др. из Ортачког адвокатског друштва 
Карановић & Николић из Београда, ул. Ресавска број 23, на 116. седници  одржаној 19.11.2012. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ да друштво Индустрија смрзнуте хране „Фриком“АД, са регистрованим 
седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд, регистровано 03.03.2005. године у Агенцији 
за привредне регистре под матичним бројем  07042728, има доминантан положај на релевантном 
тржишту велепродаје индустријског сладоледа на територији Републике Србије. 
  
II. УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Индустрија смрзнуте хране „Фриком“АД, са регистрованим 
седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд, злоупотребило доминантан положај на тај 
начин што је у својим типским уговорима, које је закључивало са купцима-малопродавцима,  са 
применом  у периоду 2008-2010.године,  а  у једном броју уговора и после 2010. године: 

- Уносило, као битан елемент уговора, одредбе којима је наметало обавезу купаца-
малопродаваца да у даљој продаји, крајњим корисницима-потрошачима, у потпуности и 
доследно примењују малопродајне цене утврђене у ценовницима Фрикома, што се са 
истим ефектом наставило и у периоду када су у уговорима унете одредбе о 
препорученим ценама у даљој продаји; 
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- уносило, као битан елемент уговора, одредбе којима је  својим купцима-малопродавцима 
наметало обавезу ексклузивне куповине релевантног производа од Фрикома,  уз директну 
и/или индиректну забрану продаје конкурентских производa, при чему је уговаран 
ексклузивитет у расхладним уређајима и ексклузивитет у малопродајним објектима; 

- развијеним системом подстицаја и стимулација купаца-малопродаваца, одлучујуће 
утицало на пословне одлуке купаца да се определе за Фриком као јединог добављача 
релевантног производа; 

-  уносило одредбе којима је својим купцима-малопродавцима наметало обавезу да 
Фрикому, у неоправдано високим износима, надокнаде штету у случају да се не 
придржавају свих уговором преузетих обавеза, при чему су одредбе у погледу цена у 
даљој продаји, ексклузивитета робе у расхладним уређајима и у малопродајном објекту – 
битне одредбе уговора чијим се кршењем ствара ова обавеза на страни купаца према 
Фрикому, и то у: члану 3. Анекса бр. 1. који је Фриком закључио 10.03.2009. године са 
Абади д.о.о. Београд, којим се допуњује основни уговор о продаји од 23.03.2007. године: 
„Уколико Купац не испуни преузету обавезу из члана 2. овог Анекса, као и остале 
уговорене обавезе дужан је да Продавцу на име накнаде штете исплати износ од 
4.000.000.00 динара“; члану 5. став 2. Анекса бр. 1 Уговора о продаји закљученог 
23.07.2009.г. са Аман д.о.о. Сурчин, Београд: „Достављено средство обезбеђења Фриком 
може активирати само у случају да купац не испуни овим Анексом преузете обавезе или 
да кривицом Купца буде раскинут уговор, а Купац је сагласан да у том случају Фриком 
може од њега, на име накнаде штете и изгубљене добити због непоштовања одредби овог 
анекса, меницом наплатити износ од 2.400.000.00 динара. Ова одредба је битан елемент 
уговора“; члану 7. Уговора о пословно-техничкој сарадњи закљученог  01.04.2009.г. са 
BB TRADE AD, Житиште:“Уколико купац самовољно, без сагласности Фрикома прекине 
извршење обавеза из члана 2 и члана 3 овог Уговора, Фриком задржава право да путем 
менице која је достављена уз Уговор о продаји, наплати износ од 1.000.000.00 динара као 
накнаду за изгубљену добит и претрпљену штету; члану 3. Уговора о продаји 
закљученог 14.09.2009.г. са Абади д.о.о. Београд: „Купац добија додатни рабат из чл. 2.2. 
јер продаје искључиво сладолед Фрикома, а Фриком задржава право да накнадно 
фактурише одобрен рабат ако се купац не придржава уговора“; члану 10. Уговора о 
купопродаји закљученог 10.04.2009.г. са Здравом Алијансом д.о.о. Београд, која уговор 
закључује у својству купца у име и за рачун седам својих чланица: “Купац је сагласан да 
током важења овог уговора неће дозволити постављање других расхладних уређаја за 
продају сладоледа, мимо броја, који је поставио у договору са продавцем. Уколико 
поступи супротно овој одредби, Купац је у обавези да Продавцу надокнади сву насталу 
штету и изгубљену добит.“; члану 12. став 2. Уговора о продаји закљученог 29.04.2010.г. 
са Традиционалном Трговином д.о.о.Београд, која уговор закључује у својству купца у 
име и за рачун пет својих чланица: „ПРОДАВАЦ има право да средством обезбеђења из 
члана 7. овог уговора наплати од КУПЦА-Регионалог центра износ додатно одобрених 
рабата из члана 6. овог уговора у случају да КУПАЦ-Регионални центар не испоштује 
обавезе из овог уговора, а нарочито обавезу обезбеђења уговореног простора у својим 
МП објектим, предвиђену чланом 3. овог уговора; члану 6. Уговора о пословно-
техничкој сарадњи закљученог 07.03.2007.г. са РИЧ д.о.о. Прокупље:„Ако не поштује 
обавезе, Рич враћа уплаћена средства увећана за износ затезне камате“, члану 3. Уговора 
закљученог 01.12.2008. године са СТАР Кића д.о.о. Уб: „Купац користи додатни рабат из 
чл. 2.2. овог уговора јер у својим трговинама продаје искључиво сладолед, тесто, поврће, 
воће и рибу „ФРИКОМ“ производње. „Фриком“ а.д. задржава право да накнадно терети 
купца за додатно одобрени рабат од почетка склапања уговора, уколико се купац не буде 



3 
 

придржавао одредби овог уговора“; члану 7. Уговора о пословно-техничкој сарадњи 
закљученог 11.03.2009.г. са ALFA  д.о.о. Јагодина: „У случају непоштовања обавеза из 
овог уговора, ALFA  је у обавези да Фикому надокнади стварну штету насталу због 
изгубљене добити а Фриком задржава право да по истеку текуће године једнострано 
раскине уговор без последица“;  

- уговарало непримерене и неоправдано кратке рокове у којима је Фриком могао 
остварити своје право на једнострани раскид уговора у случају да купац-малопродавац не 
извршава своје уговорне обавезе, а нарочито оне дефинисане битним одредбама у 
погледу примене цена у даљој продаји и ексклузвитета у расхладним уређајима и у 
малопродајним објектима, и то у члану 9.3. односно члану 10.3. који је наведен у више 
језичких варијанти, али са недвосмислено истоветним значењем: “Отказни рок овог 
уговора је три дана, а уколико купац не извршава или неуредно извршава овим уговором 
преузете обавезе, Фриком задржава право једностраног раскида уговора са отказним 
роком од три дана“, или:“Фриком задржава право једностраног раскида уговора са 
отказним роком од 3 дана уколико купац не извршава или неуредно извршава овим 
уговором преузете обавезе“ (Уговори о продаји закључени 26.01.2009.г. и 26.01.2010.г. са  
Аура Комерц д.о.о. Борча; Уговор  о продаји закључен 20.08.2009.г. и Уговор  о продаји 
закључен 06.12.2010.г. са Приманова д.о.о. Лесковац; Уговори о продаји закључени 
20.04.2010 и 30.04.2010.г. са РИЧ д.о.о. Прокупље; Уговор о продаји закључен 
04.03.2010.г. са СТАР Кића д.о.о. Уб), или: „Отказни рок овог уговора је 30 дана а 
уколико купац не извршава или неуредно извршава овим уговором преузете обавезе, 
Фриком задржава право једностраног раскида уговора са отказним роком од 3 дана“ 
(Уговор о купопродаји закључен 17.02.2010.г. са Fortuna Market д.о.о. Аранђеловац; 
Уговор о продаји закључен 25.02.2010.г. са Мегамаркет д.о.о. Смедеревска Паланка; 
Уговор о продаји закључен 29.03.2010.г. са Novitas д.о.о. Шабац; Уговор о продаји  
закључен 02.03.2010.г.  са  Метеор д.о.о. Шимановци), или :„Отказни рок овог уговора је 
____дана, а уколико купац не извршава или неуредно извршава овим уговором преузете 
обавезе, продавац задржава право једностраног раскида уговора са отказним роком од 3 
дана“ (Уговор о продаји закључен 25.12.2010.г. са РИЧ д.о.о. Прокупље; Уговор о 
продаји  закључен 25.06.2010.г. са Real Extra д.о.о. Петровац; Уговор о продаји закључен 
07.04.2010.г. са СТР Кића, Жагубица; члан 13. Уговора о продаји закљученог 29.04.2010.г 
са Традиционалном трговином д.о.о. Београд); 

-  уговарало и примењивало различите услове пословања на исте послове са различитим 
купцима-малопродавцима, а нарочито у погледу рокова плаћања, који су уговарани у 
распону од: једног дана (Уговор о продаји закључен 02.03.2010.г. са Метеор д.о.о. 
Шимановци; Уговор о продаји закључен 10.03.2010.г. са Васиљевић и син д.о.о. 
Панчево), преко 15 дана (Уговор о продаји закључен14.09.2009.г. са Абади д.о.о. 
Београд; Уговор о продаји закључен  31.01.2010.г. са Луки Комерц д.о.о. Пећинци), 25 
дана (Уговор о продаји закључен 09.02.2010.г. са Аура Комерц д.о.о. Борча), 30 дана 
(Уговор о продаји закључен 20.04.2010.г. са РИЧ д.о.о. Прокупље;Уговор о продаји 
закључен  10.03.2010.г. са Васиљевић и син д.о.о.  Панчево), 40 дана  (Уговор о продаји 
закључен 16.03.2004.г. са ДИС д.о.о. Крњево, у примени до 12.01.2010.г.), 45 дана 
(Уговор о продаји закључен 25.02.2010.г. са Мегамаркет д.о.о. Смедервска Паланка; 
Уговор о продаји закључен 06.12.2010.г. са Прима Нова д.о.о. Лесковац; Уговор о 
продаји закључен 07.04.2010.г. са СТР Кића, Жагубица), 60 дана (Уговори о продаји 
закључени са РИЧ д.о.о. Прокупље 30.04.2010.г. и 25.12.2010.г.;Уговор о продаји 
закључен 04.03.2010.г. са СТАР Кића д.о.о. Уб; Уговор о продаји закључен 14.04.2010.г. 
са Валди д.о.о. Суботица;), 80 дана (Уговори о продаји закључени 17.03.2009.г.и 
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07.04.2011.г.са Рекић д.о.о. Нови Пазар; Уговор о продаји закључен 23.07.2009.г. са Аман 
д.о.о. Сурчин), до 120 дана (Уговор о купопродаји закључен 31.01.2010.г. са Луки 
Комерц д.о.о. Пећинци), повраћаја робе у случају лоших резултата продаје и/или 
истека рока употребе (Уговор о купопродаји закључен 10.04.2009.г. са Здравом 
Алијансом д.о.о. Београд; Уговор о продаји закључен 29.04.2010.г. са Традиционалном 
трговином д.о.о. Београд; Уговор о  продаји  закључен 31.01.2010.г. са Луки Комерц 
д.о.о. Пећинци; Анекс Уговора о продаји закључен 29.03.2010.г. са Новитас д.о.о. 
Шабац;Уговор о пословној сарадњи закључен 13.04.2010.г. са TUŠ TRADE д.о.о. Нови 
Сад), као и отказних рокова уговора, и то: 3 дана (Уговор о продаји закључен 
20.04.2010.г. са РИЧ д.о.о. Прокупље), 5 дана (Уговор о продajи закључен 14.04.2010.г. 
са Валди д.о.о. Суботица), 7 дана (Уговор о продаји закључен 06.12.2010.г. са Прима 
Нова д.о.о. Лесковац; Уговор о продаји закључен 30.04.2010.г. са РИЧ д.о.о. Прокупље; 
Уговор о продаји закључен 28.10.2010.г. са TIM M&J д.о.о. Београд), 10 дана (Уговор о 
продаји закључен 10.03.2010.г. са Васиљевић и син д.о.о.Панчево), 15 дана (Уговор о 
продаји закључен  14.09.2009.г. са Абади д.о.о. Београд; Уговор о купопродаји закључен 
31.01.2010.г. са Луки Комерц д.о.о. Пећинци), 30 дана (Уговор о продаји закључен 
26.01.2009.г. са Аура Комерц д.о.о. Борча; Уговор о продаји закључен 17.02.2010.г. са 
Фортуна Маркет д.о.о. Аранђеловац; Уговор о купопродаји закључен 10.04.2009.г. са 
Здравом Алијансом д.о.о. Београд; Уговор о продаји закључен 02.03.2010.г. са Метеор 
д.о.о. Шимановци; Уговори о продаји закључени 17.03.2009.г. и 07.04.2011.г. са Рекић 
д.о.о. Нови Пазар). 

 
чиме је извршило повреду конкуренције из члана 16.Закона о заштити конкуренције („Службени 
гласник РС“, бр. 51/09), а са циљем слабљења и истискивања са тржишта постојеће 
конкуренције, као и стварања значајне баријере за улазак на тржиште нових конкурената, уз 
истовремено јачање сопственог доминантног положаја на тржишту, што је за ефекат имало 
значајно ограничавање и нарушавање конкуренције на релевантном тржишту.  
 
III. ОДРЕЂУЈЕ СЕ мера заштите конкуренције друштву Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ 
АД, са регистрованим седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд, у облику обавезе 
плаћања новчаног износа у висини  4% од укупног годишњег прихода оствареног у 2009. години 
што износи 301.950.520,00 РСД (словима: тристотинеједанмилион деветстотинапедесетхиљада 
петстотинадвадесет динара). 
 

IV. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ друштву Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ АД, са регистрованим 
седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд, свако будуће поступање, односно 
закључивање уговора са купцима-малопродавцима, који би садржали одредбе о одређивању 
цена у даљој продаји, ексклузивитету у расхладним уређајима и малопродајним објектима, 
одредбе којима се намећу неправични услови пословања у односу на тржишно и преговарачки 
слабије пословне партнере, као и одредбе којима би се примењивали неједнаки услови 
пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, са циљем да се поједини 
учесници на тржишту доведу у неповољнији положај у односу на конкуренте. 
 

V. НАЛАЖЕ СЕ друштву Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ АД, са регистрованим 
седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд, да меру заштите конкуренције из става III. 
овог диспозитива изврши уплатом новчаног износа од 301.950.520,00 РСД (словима: тристотине 
једанмилион деветстотинапедесетхиљада петстотинадвадесетдинара) у корист буџета Републике 
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Србије, на рачун број: 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни 
број по моделу 97 -троцифрени број општине, града односно територије -број овог решења. 
 
VI. НАЛАЖЕ СЕ друштву Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ АД, са регистрованим 
седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд, да у року од 5 дана од дана пријема овог 
решења на својој званичној интернет страници, са ознаком „Важно обавештење“, објави 
обавештење свим својим купцима-малопродавцима да се одредбе у закљученим уговорима, који 
су у примени на дан доношења овог решења, а којима је уговорена обавеза купаца у погледу 
цена у даљој продаји, ексклузивитета у расхладним уређајима или у малопродајним објектима, 
надаље не примењују све до истека рока на који су уговори закључени, под претњом примене 
члана 68. став 1. тачка 3) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ број 51/09);  
  
VII. УТВРЂУЈЕ СЕ РОК од шест (6) месеци од дана пријема овог решења за извршење 
обавезе из става V.  овог диспозитива, под претњом принудног извршења. 
 

VIII. НАЛАЖЕ СЕ друштву Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ АД, са регистрованим 
седиштем на адреси: Зрењанински пут бб, Београд да, одмах по извршењу налога из става V. 
овог диспозитива, Комисији за заштиту конкуренције достави доказ о извршеној уплати. 
 

 IX. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни 
Комисије за заштиту конкуренције: www.kzk.gov.rs . 
 


