
Република  Србија  
КОМIIСИЈА  ЗА  ЗАШТИТУ  

КОНКУРЕНЦИЈЕ  
Број: 4/0-02-598/20 1 6-3 1 
Датум: 28.12.2016. године  

Београд  
Савска  бр. 25/IV 

На  основу  члана  22. став  4. и  39. став  2. Закона  о  заштити  конкуренције  („Службени  гласник  РС" 
бр. 51/2009 и  95/2013), а  у  вези  са  чланом  71. став  З. Закона  о  опттем  управном  поступку  
(„Службени  лист  СРЈ" бр. 33/97 и  бр. 31/01 и  ,,Службени  гласник  РС.бр.30/10), председник  
Комисије  за  заштиту  конкуренције  доноси  

3АКЈbУЧАК  
о  објављивању  Решења  којим  се  одређује  мера  процесног  пенала  ради  достављања  странци  у  

поступку  

I IiAJIAЖE СЕ  објава  Решења  којим  се  одређује  мера  процесног  пенала  бр. 4/0-02-598/2016-25 од  
19.12.2016. године, на  интернет  страници  Комисије  за  заштиту  конкуренције  у  оквиру  рубрике  
„актуелности", ради  достављања  странци  у  поступку  - Предузеfiiу  за  трговину  на  велико  и  мало  
„SPORTIKO" DOO Аранђеловац , матични  број  17013670, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  
Књаза  Милоша  бр. 86, Аракђеловац, чији  је  законски  заступник  директор  Радосав  Вићентијевић. 

II НАЛАЖЕ  СЕ  овлашЈiеном  службеном  лицу, које  спроводи  испитни  поступак  у  овој  управној  
ствари, да  наложену  објаву  из  става  I диспоsитива  овог  Закључка  спроведе  дана  29.12.2016. 
године. 

III Протеком  рока  од  15 дана  од  дана  објаве  Решења  којим  се  одређује  мера  процесног  пенала  бр. 
4/0-02-598/2016-25 од  19.12.2016. године  у  складу  са  ставом  I диспозитива  овог  закључка, односно  
дана  13.01.2017. године, сматраТiе  се  да  је  извршена  уредна  достава  Решења  бр. 4/0-02-598/2016-25 
од  19.12.2016. године. 

IV Овај  закључак  се  објављује  на  интернет  страници  Комисије  за  заштиту  конкуренције, 
истовремено  са  објављивањем  Решења  којим  се  одређује  мера  процесног  пенала  бр. 4/0-02- 
598/2016-25 од  19.12.2016. године. 
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Образложење  

Комисија  за  заштиту  конкуренције  (у  даљем  тексту: Комисија) је  два  пута  покушала  да  достави  
Закључак  о  покретању  поступка  по  службеној  дужности  бр. 4/0-02-626/2016-1 од  29.08.2016. 

године  странци  у  поступку  - привредном  друштву  Предузећу  за  трговину  на  велико  и  мало  
„SPORTIKO" ДОО  Аранђеловац, матични  број  17013670, на  адресу  регистрованог  седишта  у  Ул. 
Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац  (у  даљем  тексту: „SPORTIKO" или  странка  у  поступку), али  је  
пошиљка  враТiена  Комисији  са  напоменом: „непоsнат  на  адреси". 

Чланом  39. став  2. Закона  о  заштити  конкуренције  („Службени  гласник  РС" бр. 51/2009 и  95/2013 у  
даљем  тексту: Закон) прописано  је  да  се  изузетно, у  случају  поновљене  доставе, односно  код  
доставе  путем  јавног  саопштења, садржај  писмена  објављује  на  интернет  страни  Комисије  и  
сматра  се  да  је  иsвршена  достава  протеком  15 дана  од  дана  објављивања, а  чланом  71. став  3. 

Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  лист  СРЈ" бр. 33/97 и  31/2001 и  ,,Службени  
гласник  РС" бр. 30/2010), прописано  је  да  начин  достављања  одређује  орган  чије  се  писмено  
доставља. 

Из  наведеног  разлога  достављање  Закључка  о  покретању  поступка  бр. 4/0-02-626/20 1 6- 1 од  
29.08.2016. године, Закључка  са  налогом  за  доставу  података  бр. 4/0-02-626/20 1 6-1 3 од  01.11.2016. 

године, као  и  Закључка  о  спајању  поступака  бр. 4/0-02-598/2016-20 од  05.12.2016. године  извршено  
је  објавом  на  интернет  страници  Комисије, сагласно  одредбама  члана  39. став  2. Закона. 

Имајуfiи  у  виду  да  странка  у  поступку  није  поступила  у  складry са  Закључком  којим  је  наложена  
достава  података  бр. 4/0-02-626/20 1 6-1 3 од  01.11.2016. године, који  је  објављен  на  интернет  
страници  Комисије  дана  01.1 1.2016.године, а  који  се, сагласно  члану  39. став  2. Закона  сматра  
уредно  достављеним  дана  16.11.2016. године, Савет  Комисије  је  дана  19.12.2016. године  донео  
Решење  којим  се  одређује  мера  процесног  пенала  учеснику  на  тржишту  „SPORTIKO" у  износу  од  
од  14.000,00 евра, сагласно  одредбама  члана  70. став  1. тачка  1) и  став  3. Закона. 

Комисија  је  покушanа  да  изврши  доставу  наведеног  Решења  којим  се  одређује  мера  процесног  
пенала  бр. 4/0-02-598/2016-25 од  19.12.2016. године, на  адресу  регистрованог  седишта  странке  у  
поступку  у  Ул. Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац, али  је  поднесак  враћен  Комисији  са  
напоменом  „одсељен". 

Имајуfiiи  у  виду  све  наведено , председник  Комисије, је  одлучио  као  у  ставу  I и  II диспозитива  овог  
закључка. 

Упутство  о  лравном  средству: 

Против  овог  закључка  uuje допуштена  посебна  жалба, а  исти  се  може  оспоравати  у  управном  
спору  тужбом  против  коначне  одлуке  Комисије  у  овој  управној  ствари. 
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