
 

   

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. став 2. Закона о 

заштити конкуренције („Службени гласник РС“ брoj 51/09, 95/13) и члана 44. 

став 2. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 

31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) и Одлуке Савета Комисије о 

избору председавајућег на седници Савета Комисије бр. 1/0-07-256/2014-1 од 

10.04.2014. године, у поступку који се води по службеној дужности против 

привредних друштава: „Amm Immovables“ д.о.о. Београд (Земун), Палмира 

Тољатија 68б II 4, Земун, „Beteco“ Предузеће за производњу, трговину и услуге 

д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б, Земун, „Sagoja“ д.о.о. за 

производњу, трговину, услуге Београд (Земун), Бранка Пешића 2а, Земун, 

„Advena line“ д.о.о. у ликвидацији Београд-Нови Београд, Грамшијева бр. 9, 

ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити 

конкуренције, на 177. седници одржаној дана 10.04.2014. године, доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак испитивања повреде конкуренције покренут по 

службеној дужности закључком Председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 4/0-02-517/2013-01 од 25.07.2013. године у односу на странку 

у поступку  „Advena line“ д.о.о. Београд, Грамшијева бр. 9 (пријем поште на 

адресу Бранка Пешића 2а, Земун). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закључком Председника Комисије за заштиту конкуренције о покретању 

поступка бр. 4/0-02-517/2013-01 од 25.07.2013. године покренут је поступак по 

службеној дужности против друштава и то: „Amm Immovables“ д.о.о. Београд 

(Земун), Палмира Тољатија 68б II 4, Земун, „Beteco“ Предузеће за производњу, 

трговину и услуге д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б, Земун, 

„Sagoja“ д.о.о. за производњу, трговину, услуге Београд (Земун), Бранка 

Пешића 2а, Земун, „Advena line“ д.о.о. у ликвидацији Београд-Нови Београд, 

Грамшијева бр. 9, ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. став 1. и 

2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ брoj 51/09, 

95/2013). 

    
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

            Број: 4/0-02-14/2014-15 

         Датум: 10.04.2014. године 

                    Београд 
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Дана 25.02.2014. године, Јелена Грубач из Београда, Краљице Наталије бр. 30, 

као члан друштва и ликвидациони управник „Advena line“ д.о.о. у ликвидацији 

Београд-Нови Београд, Грамшијева бр. 9, доставила је Комисији решење 

Агенције за привредне регистре бр. БД 14423/2014 од 24.02.2014. године, којим 

се из Регистра привредних субјеката брише „Advena line“ д.о.о. у ликвидацији 

Београд-Нови Београд, што одговара објављеном решењу у регистру Агенције 

за привредне регистре. 

Ценећи околност престанка правног лица и непостојање сукцесора странке а с 

обзиром на одредбе члана 44. Закона о општем управном поступку, према 

којима произлази да се због престанка правног лица поступак може обуставити 

или наставити, зависно од природе управне ствари која је предмет поступка, 

одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 

 

Упутство о правном средству: 

Овај закључак је коначан у управном поступку. 

Против овог закључка није допуштена жалба, али се може покренути управни 

спор тужбом која се подноси Управном суду у року од 30 дана од пријема 

закључка.  

 

 

Доставити: 
- Јелена Грубач 

Краљице Наталије бр. 30 

Београд; 

-„Advena line“ д.о.о. Београд 

Земун, Бранка Пешића 2а 

- Архива 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА 

Гордана Лукић, Члан Савета 

 


