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  Уп. бр.08-104 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 

136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Кока Кола Хеленик Ботлинг Компани-Србија, Индустрија безалкохолни пијалоци ДОО, Белград, 

со седиште на ул. Батајнички друм бр.14-16, Земун, Белград, Република Србија, поднесено преку 

Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје, на седницата одржана на ден 23.08.2022 година, го 

донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Власинка ДОО Белград, со седиште на ул. Батајнички 

друм бр.14-16, Земун, Белград, Република Србија се стекнува со директна контрола над 

Хомољска вода ДОО, Нересница со седиште на ул. Хомољска бр.2А, Кучево, Република Србија, 

по пат на купување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на 

конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или 

нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како 

резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во 

согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 

став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна 

такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 

30.000,оо ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 

100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 

3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

Образложение 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 25.07.2022 година (пратено по 

препорачана пошта а примено во архивата на 11.08.2022), а дополнето на 26.07.2022 година и 

04.08.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Кока Кола Хеленик 

Ботлинг Компани-Србија, Индустрија безалкохолни пијалоци ДОО, Белград, со седиште на ул. 

Батајнички друм бр.14-16, Земун, Белград, Република Србија, со која Власинка ДОО Белград, со 

седиште на ул. Батајнички друм бр.14-16, Земун, Белград, Република Србија се стекнува со 

директна контрола над Хомољска вода ДОО, Нересница со седиште на ул. Хомољска бр.2А, 

Кучево, Република Србија, по пат на купување на удели. 
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Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го 

утврди следното:  

Подносителот Кока Кола ХБЦ Србија е друштво кое е во крајна сопственост и контрола на Кока 

Кола ХБЦ АГ (Coca-Cola HBG AG). Кока Кола ХБЦ АГ е матичната компанија на Кока Кола 

ХЕЛЕНИК Група (Coca-Cola Hellenic Group – “CCH”) кое е регистрирано со седиште во 

Швајцарија.  

Кока Кола ХБЦ АГ е еден од петте најголеми независни партнери на Кока Кола Компанијата 

(The Coca-Cola Company – “TCCC” / “ТЦЦЦ“) од САД. Кока Кола Компанијата е сопственик на 

брендот и носител на правата на голем број трговски марки, за кои дава лиценци за користење за 

пласирање и продажба на безалкохолни пијалоци.  

Кока Кола Компанијата го има развиено најголемиот систем на дистрибуција на безалкохолни 

пијалаци во светот, кој вклучува мрежа на независни дистрибутери ширум светот. На основа на 

таканарачените „договори за полнење“ („Bottler’s agreements“), партнерите се здобиваат со 

овластување да подготвуваат, пакуваат, дистрибуираат и продаваат производи од портфолиото на 

Кока Кола Компанијата, при што потребните концентрати и сирупи кои служат како основа за 

производство на финалните производи ги купуваат од Кока Кола Компанијата или од овластени 

добавувачи.  

Кока Кола ХБЦ АГ произведува и дистрибуира пијалоци со овластување од страна на Кока Кола 

Компанијата, на 29 пазари во Европа, Евроазија и Африка. Кока Кола ХБЦ АГ е компанија која 

котира на лондонската берза, а главни акционери во компанијата се Кар-Тес Холдинг (Kar-Tess 

Holding) со 23% од акциите, Кока Кола Компанијата со 21% од акциите и останатите 56% од 

акциите се во слободна цирклулација. Ниту еден ентитет нема доволен удел во Кока Кола ХБЦ 

Србија за да може да ја контролира компанијата поединечно или заеднички. Нагласуваме дека 

како што е утврдено во текот на годините од страна на надлежните органи за конкуренција, Кока 

Кола ХБЦ АГ и Кока Кола Компанијата се посебни претпријатија 

Оттука, подносителот на оваа концентрација, како дел од Кока Кола ХБЦ АГ групацијата – која 

пак е во соработка и партнерство со Кока Кола Компанијата, е едно од друштвата кои го 

сочинуваат Кока Кола системот во Србија, кој на пазарот пласира различни продукти, 

вклучувајќи безалкохолни пијалоци, флаширана вода, енергетски пијалоци и др. 

Власинка ДОО е под директна сопственост и контрола на Барлан ИНЦ и Кока Кола ХБЦ Србија, 

каде и двете компании имаат 50% учество во Власинка ДОО. Одовде произлегува дека Власинка 

ДОО е под крајна индиректна заедничка контрола од страна на Кока Кола Компанијата (под чија 

крајна контрола е Барлан ИНЦ) и Кока Кола ХБЦ АГ (под чија крајна контрола е Кока Кола ХБЦ 

Србија). Власинка ДОО е носител на дозвола за експлоатација на подземни води и соодветни 

водни дозволи (за одземање на вода), па така и стопанисува со природна изворска вода која ја 

продава на Аллиед Беверагес Адриатик ДОО Белград-Земун (АБА ДОО) – која е носител на 

трговската марка на брендот РОСА и носител на соодветните водни дозволи (за флаширање на 

вода).  



3 

 

Оттука, АБА ДОО го ангажира Кока Кола ХБЦ Србија за пакување и флаширање на водата 

етаблирана под брендот РОСА ВЛАСИНА. Па со договор за дистрибуција, АБА ДОО продава 

готов производ – флаширана природна изворска вода РОСА ВЛАСИНА на Кока Кола ХБЦ 

Србија, која ја пласира на пазарот преку својата развиена дистрибутивна мрежа.  

Кока Кола ХБЦ Србија, покрај територијата на Србија, го снабдува и извезува производи во 

скоро целиот регион, вклучувајќи ги Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Северна 

Македонија. Заради дистрибуција на производите во Република Северна Македонија, Кока Кола 

ХБЦ Србија ги продава производите на нејзината поврзана компанија - Трговското друштво за 

пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, со седиште 

на улица 808 бр.12, како локален дистрибутер. Пивара Скопје работи во производство, 

флаширање и продажба на безалкохолни пијалоци и алкохолни пијалоци, а производите 

вклучуваат газирани безалкохолни пијалоци и пиво. Пивара Скопје е регистрирано е во 

Трговскиот регистар со главна приходна шифра 11.07 – Производство на безалкохолни пијалоци, 

производство на минерална вода и друга вода во шишиња. Вклучено е во дистрибуција и на 

природна изворска вода РОСА на локалниот пазар. 

Хомољска вода ДОО Нересница е активно друштво кое дејствува на пазарот со минерална вода и 

тоа само на ниво на производство. Хомољска вода ДОО Нересница од почетокот на 2022 година 

не пласира на пазарот готов производ, туку продава непакувана вода на АБА ДОО.   

Во 2021 година Хомољска вода ДОО Нересница на пазарот ги пласираше производите под 

брендовите Duboka и Deep. Овие брендови не се релевантни за оваа предметна концентрација 

поради тоа што истите не се користат од почетокот на 2022 година, имајќи предвид дека водата 

која ја располага Хомољска вода ДОО Нересница ја продава на АБА ДОО за понатамошно 

флаширање и пласирање на пазарот како газирана природно минерална вода под брендот Роса 

Хомоља.  

Во овој момент, Хомољска вода ДОО Нересница е под сопственост и контрола на АБА ДОО, а 

под индиректна контрола на Барлан ИНЦ, Кока Кола Експорт Компанијата од САД и на крај 

мајка-компанијата Кока Кола Компанијата. 

По настанување на концентрацијата, Хомољска вода ДОО Нересница ќе биде под директна 

контрола на Власинка ДОО која се стекнува со 100% удел преку купопродажба. Консеквентно, се 

прави промена и во индиректната контролна структура со тоа што Барлан ИНЦ, Кока Кола 

Експорт Компанијата и крајно Кока Кола Компанијата ќе имаат заедничка индиректна контрола 

со Кока Кола ХБЦ АГ – која преку Кока Кола ХБЦ Србија која има 50% удел во Власинка ДОО, 

ќе стекне индиректна контрола над Хомољска вода.  

Власинка ДОО Белград и Хомољска вода ДОО Нересница немаат зависни друштва во Република 

Северна Македонија. 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита 

на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став 

(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.  
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Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за 

заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка 

на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека 

истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената 

концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во 

согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување 

или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено 

како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот 

на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор 

пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                            Проф. Д-р Владимир Наумовски 

 


