
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” 
брoj 51/09), председница Комисије доноси 
 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против: 
 
Јавно комунално предузеће „Градска гробља“, са регистрованим седиштем на 
адреси Јовановачки пут бб, Крагујевац, кога заступа генерални директор Драган 
Радовић, ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја, у 
смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције. 
 
II Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни 
Комисије за заштиту конкуренције. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је на основу 
достављених информација и других расположивих података дошла до сазнања да 
Јавно комунално предузеће „Градска гробља“ (у даљем тексту ЈКП „Градска 
гробља“), са регистрованим седиштем на адреси Јовановачки пут бб, Крагујевац 
условљава издавање гробних места на издвојеним парцелама, односно деловима 
парцела, обавезом закупаца да израду и постављање надгробних обележја (споменика) 
повере искључиво ЈКП „Градска гробља“. 
 
ЈКП „Градска гробља“, чији је оснивач Скупштина града Крагујевца, одржава и уређује 
четири гробља на територији града Крагујевца. Уређивање и одржавање гробаља на 
територији града, као и рад ЈКП „Градска гробља“ регулисан је Одлуком о 
сахрањивању и гробљима („Службени лист Града Крагујевца“ 5/94 и 5/98). Комисија је 
располагала Одлукама Управног одбора ЈКП „Градска гробља“ бр.1406 од 30.06.2005. 
године, односно бр.265 од 10.03.2010. године  о  издвајању и стављању под посебан 
режим парцела, односно делове парцела на Бозман гробљу, при чему посебан режим 
подразумева уговарање обавезе корисника услуга да израду и постављање надгробних 
обележја (споменика) повере искључиво ЈКП „Градска гробља“. На основу тих одлука, 
а приликом закључивања уговора о закупу гробног места закупци су упозорени да ће 
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морати да прихвате обавезу да гробно место из предмета уговора, а које се налази на 
парцелама наведеним у Одлуци Управног одбора ЈКП „Градска гробља“, уреде по 
плану и уређењу градских гробаља, тако што ће, приликом постављања надгробног 
обележја (споменика), израду и монтажу поверити искључиво ЈКП „Градска гробља“, 
иако ове услуге нису у вези са предметом уговора о закупу гробног места. Комисија је 
располагала уговором о закупу гробног места бр. 095/10 и уговором о извођењу радова 
бр.142/20 и од 09.04.2010. године које је ЈКП „Градска гробља“ закључило са 
корисником услуга и на основу којих се посебно уговарају закуп гробног места и 
извођење радова, али се у уговору о извођењу радова чланом 3. обавезује закупац 
гробног места да израду надгробног споменика повери искључиво ЈКП „Градска 
гробља“. 
 
На основу наведеног, Комисија је основано претпоставила постојање повреде 
конкуренције у смислу члана 9. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: 
Закон), која за циљ или последицу има или може имати значајно ограничавање, 
нарушавање или спречавање конкуренције, с обзиром на то да радња ЈКП „Градска 
гробља“ може да представља радњу злоупотребе доминантног положаја из члана 16 
Закона.  
  
На основу члана 35. став 2. Закона, позивају се сва лица која располажу подацима, 
исправама или другим релевантним информацијама, које могу бити од значаја за 
утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији на адресу 
Кнегиње Зорке бр. 7, Београд.  
 
У складу са ставом II диспозитива, а на основу члана 40. Закона, закључак о покретању 
поступка по службеној дужности се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и на интернет страни Комисије. 
 
 
Поука о правном леку: 
 
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 
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- Јавно комунално предузеће „Градска 
гробља“, Јовановачки пут бб, 
34 000 Крагујевац 

- Архива   

 

 


