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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
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Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13) доноси
ЗАКЉУЧАК
I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној дужности
против Индустрије смрзнуте хране „Фриком“ д.о.о, Београд, матични број 07042728, са
седиштем у Београду, ул. Зрењанински пут бб, које заступа директор, Гојко Ђошић, ради
утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16.
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 РС“ и на интернет страни
Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), је у току испитивања
услова конкуренције на тржишту дистрибуције и продаје сладоледа, прикупила
документацију и обавила разговоре са појединим учесницима активним на поменутом
тржишту. Комисија је након анализе прибављених података дошла до сазнања да
Индустрија смрзнуте хране „Фриком“ д.о.о, Београд, матични број 07042728, са седиштем
у Београду, ул. Зрењанински пут бб, које заступа директор, Гојко Ђошић (у даљем тексту:
друштво „Фриком“) предузима радње које би се могле окарактерисати као радње којима
се врши утицај на поједине купце, а нарочито на оне који су истовремено купци и друштва
„Фриком“ и друштава која се баве дистрибуцијом конкурентских производа - сладоледа,
да сладолед набављају искључиво од друштва „Фриком“. Купци који су обухваћени
оваквом пословном политиком друштва „Фриком“ су углавном локални малопродајни
ланци, самосталне трговинске радње и киосци, и то на целокупној територији Републике
Србије.

Наиме, према сазнањима Комисије друштво „Фриком“, нарочито у периоду од 2014.
године па до данас, поменутим купцима нуди новчане погодности у виду додатних рабата
и/или новчаних исплата, у циљу онемогућавања или прекидања сарадње са конкурентским
произвођачима, односно дистрибутерима сладоледа. Понуђена сума могла би да
представља облик компензације којом се купцима надокнађују губици настали услед
одустанка од продаје конкурентских производа. Купци који одустају од сарадње са
конкурентским дистрибутерима сладоледа своје разлоге за то углавном им саопштавају
усмено.
Имајући у виду да је Комисија на основу прикупљених података и документације дошла
до сазнања на основу којих може основано да претпостави да понашање друштва
„Фриком“ може да доведе до истискивања постојећих конкурената са тржишта, односно
онемогућавања уласка нових, а што може представљати повреду конкуренције из члана
16. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13 – у даљем
тексту: Закон), односно злоупотребу доминантног положаја, оцењено је да су испуњени
услови из члана 35. Закона за покретање поступка по службеној дужности, те је одлучено
као у ставу I диспозитива закључка.
Сагласно одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива
закључка.
Сагласно одредбама члана 40. став 1. Закона, одлучено је као у ставу III диспозитива
закључка.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, а исти се може оспоравати тужбом
против коначног решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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