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На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”
брoj 51/09), председница Комисије доноси

ЗАКЉУЧАК
I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против:

COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY-SRBIJA Industrija bezalkoholnih
pića A.D., са регистрованим седиштем на адреси Батајнички друм 14, Београд-Земун,
кога заступа генерални директор Sotirios Yannopoulos, ради утврђивања постојања
радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити
конкуренције.
II
Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни
Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење
У циљу праћења и анализирања услова конкуренције на тржишту дистрибуције
алкохолних и безалкохолних пића, Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) прикупљала јe податке и документацију од појединих учесника активних на
наведеном тржишту.
На основу прикупљених информација и других расположивих података Комисија је
дошла до сазнања која основано упућују да је Coca Cola Hellenic Bottling Company –
Srbija Industrija bezalkoholnih pića A.D. са регистрованим седиштем на адреси
Батајнички друм 14, Београд-Земун (даље: Кока Кола), у пословном односу са својим
купцима/“партнерима“ предузимала акте и радње који би могли бити противни
одредбама члана 16. Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009).
Наведено се односи нарочито, али не и искључиво, на уговорне одредбе којима се
утврђују врсте рабата, поступак, начин и услови за остваривање права на њихову
исплату.

На основу наведеног, Комисија је основано претпоставила могућност повреде
конкуренције у смислу члана 9. Закона, с обзиром на то да радњe Кока Коле могу
представљати забрањене радње из члана 16. Закона, те су се стекли услови за
покретање поступка по службеној дужности.
На основу члана 35. став 2. Закона, 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 на адресу
Кнегиње Зорке бр. 7, Београд.
У складу са ставом II диспозитива, а на основу члана 40. Закона, закључак о покретању
поступка по службеној дужности се објављује у „Службеном гласнику Републике
Србије” и на интернет страни Комисије.

Поука о правном леку:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.
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