
Република  Србија  
КОМИСИЈА  ЗА  ЗАШТИТУ  

КОНКУРЕНЦИЈЕ  
Број  : 4/0-02-598/20 1 6-22 
Датум: 13.12.2016. године  

Београд  
Савска  бр. 25/IV 

На  основу  члана  члана  22 став  4, члана  38. став  5. и  39. став  2. Закона  о  заштити  конкуренције  
(„Службени  гласник  РС" бр. 51/2009 и  95/2013), а  у  вези  са  чланом  71. став  3. Закона  о  општем  
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  

ЗАКЈbУЧАК  
о  објављивању  Закључка  о  спајању  поступака  ради  достављања  странци  у  поступку  

I НАЛАЖЕ  СЕ  објава  Закључка  о  спајању  поступака  бр. 4/0-02-598/2016-20 од  05.12.2016. 
године, на  интернет  страници  Комисије  за  заштиту  конкуренције  у  оквиру  рубрике  
„актуелности", ради  достављања  странци  у  поступку  -„SPORTIKO" DOO Аранђеловац , 
матични  број  17013670, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Књаза  Милоша  бр. 86, 
Аранђеловац, кога  заступа  директор  Радосав  Вићентијевић. 

II НАЛАЖЕ  СЕ  овлашћеном  службеном  лицу, које  спроводи  испитни  поступак  у  овој  
управној  ствари, да  наложену  објаву  из  става  I диспозитива  овог  Закључка  спроведе  дана  
13.12.2016. године. 

III Протеком  рока  од  15 дана  од  дана  објаве  закључка  о  спајању  поступака  по  службеној  
дужности  у  складу  са  ставом  I диспозитива  овог  закљутпса, односно  дана  28.12.2016. године, 
сматраће  се  да  је  извршена  уредна  достава  закључка  бр. 4/0-02-598/2016-20 од  05.12.2016. 
године. 

IV Овај  закључак  се  објављује  на  интернет  страници  Комисије  за  заштиту  конкуренције, 
истовремено  са  објављивањем  Закључка  о  спајању  поступака  бр. 4/0-02-598/2016-20 од  
05.12.2016. године. 
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Образложење  

Закључком  председника  Комисије  бр. 4/0-02-626/2016-1 од  29.08.2016. године  покренут  је  
поступак  по  службеној  дужности  против  привредног  друштва  „N SPORT" друштво  са  
оrраниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, Београд  — Земун, матични  број  
17067648, са  седиштем  на  адреси  Аутопут  Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, чији  је  
законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, и  привредног  друштва  Предузе$е  за  трговину  на  
велико  и  мало  „SPORTIKO" DOO Аранђеловац , матични  број  17013670, са  седиштем  на  адреси  
Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац, кога  заступа  директор  Радосав  Вићентијевић, ради  
испитивања  повреде  конкуренције  из  члана  10. Закона  о  заштити  конкуренције  („Службени  
гласник  РС" бр. 51/2009 и  95/2013 у  даљем  тексту: Закон). 

Одредбом  члана  117. став  1. Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  лист  СРЈ" бр. 
33/97, 31/01 и  ,,Службени  гласник  РС" бр. 30/10), прописано  је  да  ако  се  права  или  обавезе  
странака  заснивају  на  истом, или  сличном  чињеничном  стању  и  на  истом  правном  основу  и  ако  
је  орган  који  води  поступак  у  погледу  свих  предмета  стварно  надлежан, може  се  покренути  и  
водити  један  поступак  и  онда  када  се  ради  о  правима  и  обавезама  више  странака. Ставом  3. 
истог  члана  прописано  је  да  ћe о  вођењу  једног  поступка  орган  донети  посебан  закључак, као  и  
да  се  против  тог  закључка  може  изјавити  жалба, осим  ако  је  закључак  донео  другостепени  
орган. 

Имајући  у  виду  да  је  Комисија  за  заштиту  конкуренције  (у  даљем  тексту: Комисија) покренула  
поступке  по  службеној  дужности  против  шеснаест  странака  у  поступку, ради  утврђивања  
повреде  конкуренције  из  члана  10. Закона, као  и  да  се  ради  о  истом  или  сличном  чињеничном  
стању, да  је  претпостављена  повреда  конкуренције  заснована  на  истом  правном  основу, као  и  да  
је  Комисија  у  погледу  свих  предмета  стварно  надлежна, Председник  Комисије  је  на  основу  
члана  117. Закона  о  општем  управном  поступку, у  складу  са  одредбама  чл. 7. и  14. истог  закона, 
односно  начелима  ефикасности  и  економичности  поступка, донео  Закључак  о  спајању  поступака  
бр. 4/0-02-598/2016-20 од  05.12.2016. године. 

У  складу  са  одредбом  члана  39. став  1. Закона, Комисија  је  покушала  доставу  Закључка  о  
спајању  поступака  бр. 4/0-02-598/2016-20 од  05.12.2016. године  на  адресу  регистрованог  
седишта  странке  у  поступку  у  Ул. Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац, путем  редовне  поште  
дана  05.12.2016. године, при  чему  је  пошиљка  враћена  Комисији  са  напоменом: „одсељен". 

Из  истих  разлога  достављање  Закључка  о  покретању  поступка  бр. 4/0-02-626/2016-1 од  
29.08.2016. године, као  и  Закључка  са  налогом  за  доставу  података  бр. 4/0-02-626/2016-13 од  
01.11.2016. године  извршено  је  објавом  на  интернет  страници  Комисије, сагласно  одредбама  
члана  39. став  2. Закона. 

Чланом  39. став  2. Закона, 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  извршена  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. 
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