
САОПШТЕЊЕ                   

 

Окончан поступак утврђивања повреде конкуренције – злоупотребе доминантног 

положаја од стране ЈКП „Погребне услуге“, Београд 

 

 

Комисија за заштиту конкуренције је донела решење, којим је утврдила да је ЈКП 

„Погребне услуге“, Београд, злоупотребило доминантан положај односно извршило 

повреду конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, бр. 51/09 и 95/2013).  

 
Наведено јавно предузеће је ограничило конкуренцију тиме што је налаћивало 

неправичну цену трошкова контроле постављања споменика на гробљима којима 

управља ово предузеће. Корисници гробног места, као потрошачи, нису имали 

могућност избора, с обзиром на то да је постављање споменика од стране 

каменорезачких радњи било омогућено само након уплате наведене обавезе, на који 

начин им је нанета штета.  

 

Такође, ЈКП „Погребне услуге“ је ограничило равноправан приступ конкурентима - 

каменорезачким радњама, у постављању споменика на гробљима којима управља ово 

предузеће, јер је унапред постављало споменике сопствене израде на одређена гробна 

места чију продају је везивало уз истовремено давање на коришћење тог гробног места. 

Затварање тржишта за конкуренте негативно се одражава на потрошаче кроз избор по 

цени, квалитету и сл. и за последицу има наплату више цене. Уколико би и на тим 

гробним местима корисници гробних места имали могућност избора извођача радова, 

могли би да бирају цену и квалитет. 

Сагласно законској обавези, за утврђену повреду конкуренције одређена је мера 

заштите конкуренције у виду обавезе плаћања новчаног износа у висини од 

19.253.088,00 динара. За плаћање овог износа одређен је рок од четири месеца. 

 

Поред мере заштите конкуренције, истим решењем одређене су и мере отклањања 

повреде конкуренције у виду мера понашања и рокова за њихово извршење. Прва мера 

представља утврђену обавезу јавног предузећа да донесе Одлуку о измени Ценовника 

осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” и трошкове контроле извођења каменорезачких 

радова одреди у складу са реалном економском вредношћу пружене услуге. Друга мера 

се састоји у обавези ЈКП „Погребне услуге” да сачини Oбавештење у коме ће изричито 

навести да корисник гробног места има право да изабере извођача радова постављања, 

преправке и уклањања споменика, као и других предмета на сваком гробном месту на 

гробљима којима управља и да исто Обавештење објави на почетној интернет 

страници, на видном месту у службеним просторијама, као и у непосредној близини 

сваког улаза у гробља. За извршење ових мера одређен је рок од 45 дана. 

 

 


