


07926456, Ул. Милана  Решетара  бр. 9, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  
Драгослав  Јоцић, привредног  друштва  „ТОТАЛ  СПОРТ" ДОО  Београд  - Вождовац, матични  
број  20924462, Ул. Раде  Кончара  бр. 19, Београд  - Вождовац, чији  је  законски  заступник  
директор  Зоран  Колаковиli, кога  заступа  пуномоћник  адвокат  Дарко  Костовић  из  Београда, Ул. 
Савска  33/II, привредног  друштва  „KOPELLI" за  производњу  и  трговину  ДОО  Купусина  - у  
ликвидацији, матични  број  20911026, Ул. Сомборски  пут  бр. 9, Купусина, чији  је  законски  
заступник  директор  Борислав  Аврамовић, привредног  друштва  Предузеће  за  трговину  на  велико  
и  мало  „SPORTIKO" DOO Аранђеловац , матични  број  17013670, Ул. Књаза  Милоша  бр. 86, 
Аранђеловац, чији  је  законски  заступник  директор  Радосав  Вићентијевић  и  привредног  друштва  
„PLANETA SPORT" ДОО  Београд  - Нови  Београд, матични  број  21019984, Ул. Булевар  
Арсенија  Чарнојевића  бр. 69ђ, Нови  Београд, чији  је  законски  заступник  директор  Зоран  
Бошковић, доноси  

ЗАКЈbУЧАК  

I СПАЈАЈУ  СЕ  поступци  које  Комисија  за  заштиту  конкуренције  води  по  службеној  дужности, 
ради  испитивања  повреде  конкуренције  из  члана  10. Закона  о  заштити  конкуренције  и  то: 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-598/2016-1 од  18.08.2016. године, против  
привредних  друштава  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  
унутрашњу  трговину, Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  
адреси  Ауто  пут  Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  
Далибор  Шари$, и  које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  
Београда, Ул. Теразије  бр. 29/16, и  привредног  друштва  „PREDUZECE DAK" ДОО  Београд  - 
Земун, матични  број  07512481, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Милана  Решетара  бр. 5, 
Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  'fiока  Тiачиl-i, а  које  заступају  пуномоћници  
адвокати  Саво  Радак  и  Благоје  Кондић  из  Београда, Кнеза  Милоша  6/III ; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-6 ] 4/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16 и  привредног  друштва  „OFFICE-SHOES" ДОО  за  производњу  и  трговину  
Суботица, матични  број  08684464, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Тук  Угарнице  6.6, 
Суботица, чији  је  законски  заступник  директор  Лајош  Чакањ, које  заступа  пуномоћuик  адвокат  
Софија  Илић  из  Београда, Теразије  бр. 29/16, 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-615/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  
Шарић, и  које  заступају  пуномоl~iници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  
Београда, Ул. Теразије  бр. 29/16 и  привредног  друштва  „K...G...FASHION" ДОО  Чачак, матични  
број  20735902, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Булевар  Ослобођења  бр. 17, Чачак, чији  је  
законски  заступник  директор  Зоран  Вучковић, које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  
Васиљевић  и  Рада  ЈанковиБ, из  Београда, Теразије  бр. 29/16; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-616/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
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Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљеви$ и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16 и  предузетника  "ZORAN VESIC PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA 
KOMISION SPORT ONE", Параћин, матични  број  54937474, са  регистрованим  седиштем  на  
адреси  Видовданска  бр. 1/9, Параћин, у  којем  својство  законског  заступника  има  Зоран  Весић; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-617/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  — Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16 и  привредног  друштва  „TRIM" предузеће  за  промет  робе  на  велико  увоз  - 
извоз  ДОО  Врбас, матични  број  08241988, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Маршала  Тита  
бр. 56, Врбас, чији  је  законски  заступник  директор  Раде  Сокановић; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-618/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутратпњу  трговину, 
Београд  — Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  
Шарић, и  које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  
Београда, Ул. Теразије  бр. 29/16, и  привредног  друштва  „CARVEL" Предузеће  за  трговину  и  
услуге  друштво  са  ограниченом  одговорношћу  Београд, матични  број  07530986, са  
регистрованим  седиштем  на  адреси  Качаничка  бр. 4, Београд-Савски  Венац, чији  је  законски  
заступник  директор  Мирослав  Станојевић, које  заступа  адвокат  Предраг  Крунић  из  Београда, ул. 
Светогорска  бр. 25/V; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-619/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  — Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, =т-д?и  је  законски  заступник  директор  Далибор  
Шарић, и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  
Београда, Ул. Теразије  бр. 29/1 6, и  привредног  друштва  друштво  за  трговину  „EUROSTAR" 
ДОО  Шабац, матични  број  17110101, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Карађорђева  бр. 41, 
Шабац, чији  је  законски  заступник  директор  Јасмина  Живковић,; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-620/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  — Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, ул. 
Теразије  бр. 29/16, и  предузетника  „STR FOKUS SNEZANA ZLATKOVIC KOSTOV PR" Пирот, 
матични  број  50109593, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Трг  Ослободиоца  Пирота  66, 
Пирот, у  којем  својство  законског  заступника  има  Снежана  Златковић-Костов; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-621/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  — Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  — Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћuици  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16, и  привредног  друштва  Предузеће  за  маркетинг, трговину  и  ycnyre „ZVEZDA 
FOREVER" ДОО  Београд, матични  број  20314125, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  
Јbутице  Богдана  бр. 1 а, Београд, кога  заступа  директор  Горан  Броћuћ; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-622/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
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Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  1 50а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  
Шарић, и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  ЈанковиБ, из  
Београда, Ул. Теразије  бр. 29/16, и  привредног  друштва  друштво  са  ограниченом  одговорношћу  
„SPORTMARKET" Сомбор, матични  број  21066729, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  
Краља  Петра  I бр. 16, Сомбор, чији  је  законски  заступник  директор  Горан  Грбић; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-623/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  1 50а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16, и  привредног  друштва  Предузећа  за  производњу, промет  и  пружање  услуга  
„UNIVERS-CO" ДОО  Београд  - Земун, матични  број  07926456, са  регистрованим  седиштем  на  
адреси  Милана  Решетара  бр. 9, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Драгослав  
Јоцић; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-624/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  1 50а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Дапибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16 и  привредног  друштва  „ТОТАЛ  СПОРТ" ДОО  Београд  - Вождовац, матични  
број  20924462, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Раде  Кончара  бр. 19, Београд  - Вождовац, 
чији  је  законски  заступник  директор  Зоран  Колаковић, кога  заступа  пуномоћник  адвокат  Дарко  
Костовић  из  Београда, ул. Савска  33/II; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-625/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  1 50а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  
Шарић, и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  ВасиљевиБ  и  Рада  ЈанковиБ, из  
Београда, Ул. Теразије  бр. 29/16 и  привредног  друштва  „KOPELLI" за  производњу  и  трговину  
ДОО  Купусина, сада  - у  ликвидацији, матични  број  20911026, са  регистрованим  седиштем  на  
адреси  Сомборски  пут  бр. 9, Купусина, чији  је  законски  заступник  директор  Борислав  
Аврамовић; 
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-626/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  150а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16 и  привредног  друштва  Предузеће  за  трговину  на  велико  и  мало  „SPORTIKO" 
DOO Аранђеловац, матични  број  17013670, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Књаза  
Милоша  бр. 86, Аранђеловац, чији  је  законски  заступник  директор  Радосав  Вићентијевић  и  
- поступак  покренут  закључком  број  4/0-02-627/2016-1 од  29.08.2016. године, против  привредног  
друштва  „N SPORT" друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  спољну  и  унутрашњу  трговину, 
Београд  - Земун, матични  број  17067648, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Ауто  пут  
Београд  - Нови  Сад  1 50а, Београд  - Земун, чији  је  законски  заступник  директор  Далибор  Шарић, 
и  које  заступају  пуномоћници  адвокати  Немања  Васиљевић  и  Рада  Јанковић, из  Београда, Ул. 
Теразије  бр. 29/16, и  привредног  друштва  „PLANETA SPORT" ДОО  Београд  - Нови  Београд, 
матични  број  21019984, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Булевар  Арсенија  Чарнојевића  
бр. 69ђ, Нови  Београд, чији  је  законски  заступник  директор  Зоран  Бошковић. 
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II Поступци  наведени  у  ставу  I диспозитива  овог  Закључка, који  се  спајају, ради  вођења  једног  
поступка  иједновременог  одлучивања, водиће  се  под  бројем  4/0-02-598/2016. 

III Жалба  не  одлаже  извршење  закључка. 

Образложење  

Комисија  за  заштиту  конкуренције  (у  даљем  тексту: Комисија) је, у  току  спровођења  анализе  
услова  конкуренције  на  тржиштима  велепродаје  и  малопродаје  спортске  обуће, одеће, опреме  и  
аксесоара  на  територији  Републике  Србије, између  осталог, прибавила  и  уговоре  о  купопродаји  
који  су  дистрибутери  спортске  обуће, одеће, опреме  и  аксесоара  закључивали  са  својим  купцима  
у  периоду  од  2011. до  2016. године. 

Увидом  у  садржину  Уговора  о  купопродаји  01/14, закљученог  дана  15.01.2014. године, између  
друштва  „N SPORT", Београд  (у  даљем  тексту: „N SPORT") u ,,PREDUZECE DAK" ДОО, 
Београд  (у  даљем  тексту: „ DAK"), заведеног  код  „N SPORT" под  деловодним  бројем  0327 од  
15.01.2014. године, а  код  предузећа  DAK под  деловодним  бројем  201-1/14 од  16.01.2014. године, 
и  Уговора  о  купопродаји  бр. 01/15, закљученог  дана  01.02.2015. године  између  „N SPORT" и  
„DAK" заведеног  код  „N SPORT" под  деловодним  бројем  0553 од  30.01.2015. године, а  код  
предузећа  "DAK" под  деловодним  бројем  627/15 од  02.02.2015. године, Комисијаје  утврдила  да  
је  у  оба  уговора, одредбом  члана  3, купац  преузео  обавезу  да  ће  се, у  даљој  продаји  производа  
који  су  предмет  Уговора  — спортска  o6yћa, текстил  и  реквизити, на  тржишту  Републике  Србије, 
придржавати  минималних  малопродајних  цена  које  одређује  продавац  -„N SPORT", а  које  су  
саставни  део  ценовника  продавца, што  је  представљало  основну  претпоставку  Комисије  да  је  
извршена  повреда  конкуренције  из  члана  10. Закона  о  заштити  конкуренције  (у  даљем  тексту: 
Закон). 

С  обзиром  на  изнето, закључком  Председника  Комисије  4/0-02-598/2016-1 од  18.08.2016. године  
покренут  је  поступак  испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: 
привредног  друштва  „N SPORT" и  привредног  друштва  „DAK", ради  испитивања  повреда  
конкуренције  из  члана  10. Закона. 

Комисија  је, такође, основано  претпоставила  да  наведени  уговори  представљају  типске  уговоре  
које  је  продавац  -„N SPORT" примењивао  у  свом  пословању  и  са  другим  купцима  истих  
производа  у  периоду  2014, 2015. и  2016. године. С  тим  у  вези, Комисија  је  18.08.2016. године  
спровела  ненајављени  увиђај  у  просторијама  привредног  друштва  „N SPORT", којом  приликом  
су  преузете  копије  уговора  о  купопродаји , које  је  друштво  „N SPORT" закључило  са  другим  
привредним  друштвима, као  купцима  и  то: привредним  друштвом  „OFFICE-SHOES" ДОО  за  
производњу  и  трговину  Суботица, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Тук  Угарнице  6.6, 
Суботица  (у  даљем  тexcтy:,,OFFICE-SHOES"), „K...G...FASHION" ДОО  Чачак, са  регистрованим  
седиштем  на  адреси  Булевар  Ослобођења  бр. 17, Чачак  (у  даљем  тексту: „K...G...FASHION"), 
предузетником  "ZORAN VESIC PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KOMISION 
SPORT ONE", Параћин, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Видовданска  бр. 1/9, Параћин  (у  
даљем  тексту: "ZORAN VESIC PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KOMISION 
SPORT ONE"), друштвом  „TRIM" предузеће  за  промет  робе  на  велико  увоз  - извоз  ДОО  Врбас, 
са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Маршала  Тита  бр. 56, Врбас  (у  даљем  тексту: „TRIM"), 
„CARVEL" Предузеће  за  трговину  и  услуге  друштво  са  ограниченом  одговорношћу  Београд, са  
регистрованим  седиштем  на  адреси  Качаничка  бр. 4, Београд-Савски  Венац  (у  даљем  тексту: 
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„CARVEL"), Друштвом  за  трговину  „EUROSTAR” ДОО  Шабац, са  регистрованим  седиштем  на  
адреси  Карађорђева  бр. 41, Шабац  (у  даљем  тексту: „EUROSTAR"), предузетником  „STR 
FOKUS SNEZANA ZLATKOVIC KOSTOV PR" Пирот, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  
Трг  Ослободиоца  Пирота  66, Пирот  (у  даљем  тексту: „STR FOKUS SNEZANA ZLATKOVIC 
KOSTOV PR"), Предузећем  за  маркетинг, трговину  и  услуге  „ZVEZDA FOREVER" ДОО  
Београд, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Јbутице  Богдана  бр. 1 а, Београд  (у  даљем  тексту: 
„ZVEZDA FOREVER"), Друштвом  са  ограниченом  одговорношћу  „SPORTMARKET" Сомбор, 
са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Краља  Петра  I бр. 16, Сомбор  (у  даљем  тексту: 
„SPORTMARKET"), Предузећем  за  производњу, промет  и  пружање  услуга  „UNIVERS-CO" 
ДОО  Београд  - Земун, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Милана  Решетара  бр. 9, Београд  — 
Земун  (у  даљем  тексту: „UNIVERS-СО"), „ТОТАЛ  СПОРТ" ДОО  Београд  - Вождовац, са  
регистрованим  седиштем  на  адреси  Раде  Кончара  бр. 19, Београд  — Вождовац  (у  даљем  тексту: 
„ТОТАЛ  СПОРТ"), 	 з  за  производњу  и  трговину  ДОО  Купусина, матични  број  
20911026, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Сомборски  пут  бр. 9, Купусина  (у  даљем  
тексту: „KOPELLI"), Предузећем  за  трговину  на  велико  и  мало  „SPORTIKO" DOO Аранђеловац , 
са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Књаза  Милоша  бр. 86, Аранђеловац  (у  даљем  тексту: 
„SPORTIKO") u ,,PLANETA SPORT" ДОО  Београд  - Нови  Београд, са  регистрованим  седиштем  
на  адреси  Булевар  Арсенија  Чарнојевића  бр. 69ђ, Нови  Београд  (у  даљем  тексту: „PLANETA 
sPORт"). 

Увидом  у  наведене  копије  уговора, чија  је  примена, у  зависности  од  уговора, уговорена  у  
периоду  2014, 2015. и  2016. године, Комисија  је  утврдила  да  предметни  уговори  садрже  
обострано  усаглашене  обавезе  којима  се, посредно  или  непосредно, утврђују  куповне  или  
продајне  цене  или  други  услови  трговине, односно  који  имају  за  циљ  или  последицу  значајно  
ограничавање, нарушавање  или  спречавање  конкуренције  на  територији  Републике  Србије, што  
представља  повреду  конкуренције, сагласно  члану  10. Закона. 

Чланом  35. став  1. Закона  прописано  је  да  Комисија  покреће  поступак  испитивања  повреде  
конкуренције  по  службеној  дужности, када  на  основу  достављених  иницијатива, информација  и  
других  расположивих  података, основано  претпостави  постојање  повреде  конкуренције. 

Имајући  у  виду  наведено, Комисија  је  покренула  испитне  поступке  против  наведених  
привредних  друштава, сагласно  члану  41. Закона, а  у  циљу  правилног  утврђивања  чињеничног  
стања. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-614/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" и  привредног  друштва  „OFFICE-SHOES", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  
члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-615/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" и  привредног  друштва  ,,К...О...FАЅНјО№, ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  
члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-616/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" и  предузетника  „ZORAN VESIC PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA 
KOMISION SPORT ONE", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  члана  10. Закона. 
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Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-617/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „TRIM", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  члана  10. 
Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-618/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „CARVEL", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  члана  10. 
Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-619/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „EUROSTAR ", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  члана  
10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-620/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u предузетника  „STR FOKUS SNEZANA ZLATKOVIC KOSTOV PR", ради  испитивања  
повреда  конкуренције  из  члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-621/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „ZVEZDA FOREVER", ради  испитивања  повреда  конкуренције  
из  члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-622/2016-1 од, 29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „SPORTMARKET", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  
члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-623/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „UNIVERS-CO", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  
члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-624/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „ТОТАЛ  СПОРТ", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  
члана  10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-625/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
SPORT" u привредног  друштва  „KOPELLI", ради  испитивања  повреда  конкуренције  из  члана  
10. Закона. 

Закључком  Председника  Комисије  4/0-02-626/2016-1 од  29.08.2016. године  покренутје  поступак  
испитивања  повреде  конкуренције  по  службеној  дужности  против: привредног  друштва  „N 
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