
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

На основу чл. 35. ст. 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ 

брoj 51/09), чл. 210. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист 

СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) и одлуке Савета 

Комисије за заштиту конкуренције са 147. седнице одржане 10.6.2013. године, 

члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу Председникa 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-2 од 29.05.2013. године, 

у поступку који се води по службеној дужности против Јавно комуналног 

предузећа „Погребне услуге“, са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Рузвелтова  бр. 50, Београд, заступаног од стране законског заступника, 

директора Драгана Балтовског, преко пуномоћника, адвоката Бранислава 

Бјелице из Панчева, Максима Гроког 4/II, ради утврђивања постојања радње 

злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 16. Закона о заштити 

конкуренције, донео је  

 

ЗАКЉУЧАК 

o допуни Закључка бр. 5/0-02-831/2012-01 од 20.11.2012. године 

 

I ДОПУЊАВА се закључак Председника Комисије за заштиту конкуренције 

бр. 5/0-02-831/2012-01 од 20.11.2012. године тако што се основано 

претпоставља да Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, ул. Рузвелтова  

бр. 50, Београд злоупотребљава доминантан положај нарочито али не и 

искључиво и радњом учињеном на начин да ЈKП „Погребне услуге“ Београд, 

користећи овлашћење управљања гробљима као повереном делатношћу, везује 

две различите услуге, једну у чијем пружању ЈKП „Погребне услуге“ Београд 

нема конкуренцију (закуп гробног места) уз истовремену продају споменика 

које израђује и поставља на гробном месту (каменорезачка услуга) које затим 

издаје у закуп заједно са спомеником, при чему погодности положаја на 

тржишту без конкуренције преноси и на тржиште на коме конкуренција 

постоји. 

 

II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим 

релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног 

стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на 

адресу ул. Кнегиње Зорке бр. 7, Београд.   

 

    
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

            Број: 5/0-02-29/2013-57 

         Датум: 10.6.2013. године 

                    Београд 
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III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет 

страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 


