KLASA: UP/I 034-03/20-01/007
URBROJ: 580-10/65-2020-004
Zagreb, 15. lipnja 2020.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09
i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika Glazbene usluge Kvirin d.o.o., sa sjedištem u
Sisku, Marijana Celjaka 26, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili
narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Gradska groblja Viktorovac, sa sjedištem
u Sisku, Antuna Grahovara 2, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u
sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica
predsjednika Vijeća, Denis Matić, dipl. iur., dr. sc. Mirta Kapural i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi
Vijeća, sa sjednice 24/2020., održane 15. lipnja 2020., donosi sljedeće
RJEŠENJE
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Obrazloženje
1. Inicijativa za pokretanje postupka
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 3. ožujka 2020., u smislu
članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje:
ZZTN), inicijativu poduzetnika Glazbene usluge Kvirin d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Marijana
Celjaka 26, zastupanog po Katarini Pavrlišak, direktorici (dalje u tekstu: GU Kvirin ili podnositelj
inicijative), za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja
tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Gradska groblja Viktorovac d.o.o., sa sjedištem u Sisku,
Antuna Grahovara 2 (dalje u tekstu: Gradska groblja Viktorovac).
U podnesenoj inicijativi GU Kvirin navodi kako je njegova pretežita djelatnost organizacija i
javno izvođenje glazbeno-scenskih djela, pri čemu je jedna od pretežitih usluga kojima se bavi
izvođenje prigodnih pjesama na pogrebima. S tim u vezi, GU Kvirin navodi kako je suočen s
nelojalnom konkurencijom na tržištu, i to zborskim skupinama koje po raznim osnovama krše
zakonske propise, što unatoč upozorenjima tolerira organizator pogreba na području grada
Siska, Gradska groblja Viktorovac, koji u svom sastavu ima centralno groblje u Sisku i 13
prigradskih groblja.
GU Kvirin dalje navodi kako Vokalni ansambl Benediktus Petrinja, sa sjedištem u Petrinji,
Matije Gupca 2 (dalje: Benediktus), koji je registriran kao udruga od 29. svibnja 2015. te je tek
nakon zadnje izmjene statuta od 31. prosinca 2019. registriran za gospodarsku djelatnost
(pjevanje na sprovodima, svadbama i društvenim manifestacijama), i skupina Glory, za koju
se očitovao da nije pravna osoba te da nije nigdje registrirana, ne mogu ravnopravno natjecati

na tržištu s njime jer obavljaju gospodarsku djelatnost protivno zakonskim propisima. GU Kvirin
navodi kako je na to upozorio Gradska groblja Viktorovac u podnesku zaprimljenom 18. travnja
2019., međutim ona nisu prihvatila vlastitu odgovornost za nepravilnosti koje proizlaze iz
obavljanja gospodarske djelatnosti navedenih skupina, čime stavljaju u nepovoljniji tržišni
položaj podnositelja inicijative.
Podnositelj inicijative zaključuje kako su Gradska groblja Viktorovac zbog činjenice što izdaju
odobrenje za javno izvođenje glazbenih djela na javnim površinama groblja na sprovodima i
ispraćajima pravnim osobama koje nisu bile ili nisu registrirane za tu gospodarsku djelatnost i
za to naplaćuju naknadu aktivan sudionik u narušavanju tržišnog natjecanja. Štoviše, GU Kirin
smatra kako su Gradska groblja Viktorovac sudionik zabranjenog sporazuma, budući da su
upozoreni na zakonske nepravilnosti, a nastavili su s jednakom praksom.
U privitku inicijative GU Kvirin dostavio je relevantnu dokumentaciju, između ostalog dopise
Gradskih groblja Viktorovac upućene podnositelju inicijative, od 9. ožujka 2018. i 3. lipnja 2019.
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu
Kako bi se utvrdile sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja postoje li u konkretnom
slučaju uvjeti za pokretanje postupka po predmetnoj inicijativi, sukladno odredbi članka 39.
ZZTN-a, a vezano uz članke 12. i 13. ZZTN-a, AZTN je tijekom prethodnog ispitivanja stanja
na mjerodavnom tržištu, na temelju odredbe članka 32. točke 1. a) ZZTN-a, dopisom od 20.
ožujka 2020. zatražio očitovanja, podatke i relevantnu dokumentaciju od Gradskih groblja
Viktorovac.
2.1. Očitovanje Gradskih groblja Viktorovac
Gradska groblja Viktorovac očitovala su se u podnesku zaprimljenom 16. travnja 2020., kako
na temelju Odluke o grobljima, od 20. veljače 2020. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije“, br. 4; dalje: Odluka o grobljima), Gradska groblja Viktorovac upravljaju sljedećim
grobljima na području Grada Siska: Viktorovac Sisak, Stara Drenčina, Sela, Palanjek,
Hrastelnica, Preloščica, Gušće, Kratečko, Lonja, Komarevo, Klobučak, Madžari, Staro Selo i
Blinski Kut.
Gradska groblja Viktorovac navode kako donose interne akte u svrhu upravljanja grobljima,
održavanja reda i dostojanstva pokojnika prilikom posljednjeg ispraćaja. Tako je člankom 7.
Pravila o ponašanju na groblju, URBROJ: 2176/05-28/2157-15, od 19. kolovoza 2015. (dalje:
Pravila o ponašanju na groblju) propisano kako za vrijeme posjeta i boravka na groblju nije
dozvoljeno galamiti, pjevati ili na bilo koji način narušavati mir na groblju, osim pjevanja i
sviranja koje je ugovoreno uz obred sahrane, ispraćaja pokojnika ili komemoracije.
Člankom 12. stavkom 6. Pravila o ponašanju na groblju određeno je kako je za obavljanje bilo
kakve djelatnosti ili obavljanja usluge prodaje, izvođenja glazbe i pjevanja na prostoru groblja
Grada Siska potrebno dobiti odobrenje Uprave groblja.
Sam postupak dobivanja odobrenja reguliran je Odlukom o postupku dobivanja Odobrenja za
izvođenje glazbe i pjevanja, URBROJ: 2176/05-28/2354-15 (dalje: Odluka), od 15. rujna 2015.
godine. Člankom 2. Odluke propisano kako su glazbeni izvođači za izvođenje glazbe i pjevanja
prilikom ispraćaja pokojnika dužni za svaki ispraćaj pokojnika prethodno zatražiti odobrenje za
korištenje prostora za izvođenje glazbenih djela u referadi pogrebnih poslova na Gradskim
grobljima Viktorovac u vremenu od 7:00 do 19:00 sati (ponedjeljak - petak) te od 7:00 do 12:00
sati (subota), dok je člankom 3. navedene Odluke propisano kako naknada za izdavanje
odobrenja iznosi 100,00 kuna.
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Cijena naknade za izvođenje glazbe i pjevanja određena je člankom 1. Odluke o korekciji
cijena usluga, URBROJ: 2176/05-28/2355-15, od 15. rujna 2015., i to u iznosu od 100,00 kuna
te se ona naplaćuje svima koji obavljaju navedene djelatnosti.
Gradska groblja Viktorovac očitovala su se da svima koji izvode djelatnosti izvođenja glazbe i
pjevanja izdaju Odobrenja za izvođenje glazbe i pjevanja pod jednakim uvjetima te nikoga ne
stavljaju u povoljniji položaj. Uvjeti koje treba ispuniti svaki izvođač obuhvaćaju ishođenje
Odobrenja za izvođenje glazbe i pjevanja na grobljima na području Grada Siska, i to prema
Pravilima ponašanja na groblju, odnosno Odluci.
Nadalje, navode da su svi izvođači obvezni dostaviti i dokaz o registraciji obavljanja djelatnosti,
a koje su povodom zahtjeva i dostavili, pri čemu je iz ispisa iz registra udruga za Vokalni
ansambl Benediktus Petrinja razvidno kako je navedena udruga registrirana za obavljanje
izvođenja prigodnih pjesama prilikom pogreba pokojnika, među kojima su i nastupi vezani za
sprovode, dok g. Zdenko Videc ima odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja izdano od
strane Odjela za gospodarstvo Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, u skladu
sa Zakonom o obrtu.
Gradska groblja Viktorovac ističu kako konačnu odluku o tome tko će pružiti usluge izvođenja
glazbe i pjevanja prilikom pogreba pokojnika donosi stranka - naručitelj usluge, odnosno druge
osobe koje samostalno angažiraju izvođače, koji prije samog pružanja usluge moraju imati
odobrenje Gradskih groblja Viktorovac.
Ponuda glazbenih sastava s njihovim brojevima nalazi se na oglasnoj ploči te se stranke
samostalno dogovaraju s izvođačima. Nakon dogovora stranaka i izvođača, a prije samog
izvođenja glazbe i pjevanja, Gradska groblja Viktorovac izdaju odobrenja izvođačima.
Gradska groblja Viktorovac ističu kako navedena praksa nije strana drugim pravnim osobama
koje održavaju groblja, što je razvidno iz prakse Komunalnih servisa Kutina d.o.o., sa sjedištem
u Kutini, Tržna 8, koji Cjenikom usluga iz komunalne djelatnosti predviđaju plaćanje naknade
za izvođenje glazbe, pod rednim brojem 3 OSTALE USLUGE - točka 13. i 14. (izvor:
https://ksk.hr/Djelatnosti/Groblje/Cjenik-usluga).
Nadalje su se očitovala da su izvođači koji su izvodili prigodne pjesme prilikom pogreba
pokojnika u razdoblju od 2019. do 2020., osim podnositelja inicijative, Benediktus te g. Zdenko
Videc. Iz dostavljenih računa proizlazi da je u 2020. godini Benediktus imao [...] pjevanja, g.
Zdenko Videc [...] pjevanja, dok je podnositelj inicijative imao [...] pjevanja. U 2019. godini
Benediktus je imao [...] pjevanja, g. Zdenko Videc [...] pjevanja, dok je podnositelj inicijative
imao [...] pjevanja, iz čega proizlazi kako je upravo podnositelj inicijative u razdoblju od 2019.
do 2020. u najvećem obujmu pružao usluge izvođenja prigodnih pjesama prilikom pogreba
pokojnika te da ni na koji način nije stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge izvođače
prigodnih pjesama.
Zaključno su Gradska groblja Viktorovac navela kako iz svega navedenoga proizlazi da nije
riječ o narušavanju tržišnog natjecanja te predlažu AZTN-u da sukladno članku 38. ZZTN-a
donese rješenje kojim utvrđuje da nema uvjeta za pokretanje postupka.
U privitku podneska dostavljeni su, između ostalog, Pravila o ponašanju na groblju; Odluka;
Odluka o korekciji cijena usluga, URBROJ: 2176/05-28/2355-15, od 15. rujna 2015.; rješenje
o upisu u sudski registar GU-a Kvirin; rješenje Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji, Službe za gospodarstvo, Odjela za gospodarstvo, od 28. srpnja 2015., kojim je g.
Zdenku Videcu odobreno obavljanje sporednog zanimanja - izvođačka djelatnost - glazbeno
izvođenje; izvod iz registra udruga za Benediktus te izdani računi i odobrenja za izvođenje
glazbe i pjevanja.
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3. Činjenice utvrđene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na tržištu
3.1. Pravni subjekti i posebni propisi
Gradska groblja Viktorovac upisana su u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod
matičnim brojem subjekta upisa: 080258122. Sukladno podacima sa službenih mrežnih
stranica Sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj (sudreg.pravosudje.hr),
njihov je osnivač Grad Sisak. Registrirana su za obavljanje niza djelatnosti, od kojih je za
potrebe predmetnog postupka važno istaknuti održavanje groblja i krematorija.
GU Kvirin upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem
subjekta upisa: 080993170. Između ostalog, registriran je za pripremu i organizaciju te javno
izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela.
Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br.
68/18, 110/18 i 32/20; dalje: ZKG), komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje
komunalne infrastrukture, između ostalog, obuhvaćaju održavanje groblja i krematorija unutar
groblja. Prema odredbama članaka 22. i 23. ZKG-a, komunalna djelatnost održavanja groblja
i krematorija unutar groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja
i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Člancima 1. i 2. Zakona o grobljima („Narodne novine“, br. 19/98, 50/12 i 89/17; dalje: ZG)
propisano je kako su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
odnosno Grada Zagreba, na čijem se području nalaze. Groblje je ograđeni prostor zemljišta
na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine
(krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih).
Sukladno članku 3. stavku 1. i 2. Odluke o grobljima, donesene na temelju ZG-a i Statuta
Grada Siska, grobljima na području Grada Siska upravljaju Gradska groblja Viktorovac. Pod
upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta na korištenje, uređenje,
održavanje i rekonstrukcija groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.
Prema članku 36. stavku 1. Odluke o grobljima, uprava groblja dužna je propisati Pravila
ponašanja na groblju.
Člankom 7. točkom 1. Pravila ponašanja na groblju, propisano je da za vrijeme posjeta i
boravka na groblju nije dozvoljeno pjevati ili na bilo koji način narušavati mir na groblju, osim
pjevanja i sviranja koje je ugovoreno uz obred sahrane, ispraćaja pokojnika ili komemoracije.
Člankom 2. i 3. Odluke propisano je kako su glazbeni izvođači za izvođenje glazbe i pjevanja
prilikom ispraćaja pokojnika dužni za svaki ispraćaj pokojnika prethodno zatražiti odobrenje za
korištenje prostora za izvođenje glazbenih djela u referadi pogrebnih poslova na Gradskim
grobljima Viktorovac te da se naknada za izdavanje odobrenja naplaćuje u iznosu od 100,00
kuna s PDV-om za svako izvođenje glazbe i pjevanja prilikom ispraćaja pokojnika.
Člankom 4. Odluke propisano je da će Gradska groblja Viktorovac izdati Odobrenje za
korištenje prostora za izvođenje glazbe i pjevanja te uplatnicu (račun) koji je izvođač dužan
pokazati voditelju ispraćaja pokojnika.
3.2. Mjerodavno tržište i vladajući položaj
Mjerodavno tržište, u smislu članka 7. ZZTN-a, određuje se kao tržište određene robe i/ili
usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom
području.
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Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta
(„Narodne novine“, br. 9/11, dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), svrha utvrđivanja
mjerodavnog tržišta određivanje je robe i/ili usluga s kojima se poduzetnici tržišno natječu te
zemljopisnog područja na kojem se natječu.
Mjerodavno tržište, sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđuje se
na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu)
i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).
Prema članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu
obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na
njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača.
Kao mjerodavna tržišta u proizvodnom smislu AZTN je preliminarno promatrao dva
međusobno povezana tržišta, i to:
1. uzlazno tržište upravljanja grobljem i održavanja groblja i krematorija unutar groblja te
2. silazno tržište izvođenja glazbe i pjevanja na pogrebima, ispraćajima i
komemoracijama.
Sukladno članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu
obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi proizvoda.
Kako proizlazi iz članka 2. stavka 2. Odluke o grobljima, groblja kojima upravljaju Gradska
groblja Viktorovac nalaze se na području grada Siska te obuhvaćaju sljedeća groblja:
Viktorovac Sisak, Stara Drenčina, Sela, Palanjek, Hrastelnica, Preloščica, Gušće, Kratečko,
Lonja, Komarevo, Klobučak, Madžari, Staro Selo i Blinjski Kut.
S obzirom na navedeno, AZTN je kao mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu odredio
područje Grada Siska, sa svim pripadajućim grobljima, a koje obuhvaća i sljedeća naselja:
Crnac, Novo Selo, Novo Pračno, Stara Drenčina, Vurot Sela, Odra Sisačka, Žabno, Staro
Pračno, Stupno, Jazvenik, Greda, Palanjek, Hrastelnica, Prelošćica, Topolovac, Budaševo,
Novo Selo Palanječko, Gušće, Lukavec Posavski, Veliko Svinjičko, Kratečko, Čigoć,
Mužilovčica, Lonja, Suvoj, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Klobučak, Madžari, Letovanci,
Staro Selo i Blinjski Kut.
Odlukom o grobljima, donesenom na temelju ZG-a i Statuta Grada Siska, određeno je da
grobljima na području Grada Siska upravljaju Gradska groblja Viktorovac.
Sukladno navedenom, Gradska groblja Viktorovac donijela su na temelju ZG-a i Odluke o
grobljima Pravila ponašanja na groblju. U članku 12. Pravila ponašanja na groblju, između
ostalog, navedeno je kako je za obavljanje bilo kakve djelatnosti ili obavljanja usluge prodaje,
izvođenja glazbe i pjevanja na prostoru groblja Grada Siska potrebno dobiti odobrenje uprave
groblja.
Iz navedenih propisa proizlazi kako Gradska groblja Viktorovac jedina upravljaju grobljima na
području Grada Siska te su odgovorna za donošenje pravila ponašanja za pružanje usluga na
groblju, između ostalog i izvođenja glazbe i pjevanja, za što je potrebno dobiti njihovo
odobrenje.
Stoga Gradska groblja Viktorovac imaju vladajući položaj na tržištu upravljanja grobljem i
održavanja groblja i krematorija unutar groblja na području Grada Siska, u smislu članka 12.
ZZTN-a, odnosno može se utvrditi da je riječ o zakonskom monopolu budući da predmetnu
uslugu obavljaju na temelju isključivih prava određenih propisom.
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Na silaznom tržištu izvođenja glazbe i pjevanja na pogrebima, ispraćajima i komemoracijama
djeluju glazbene skupine ili solo izvođači koji, u pravilu, izvode glazbu i pjevaju prema zahtjevu
pokojnikove obitelji. Sukladno prikupljenim podacima i očitovanjima, osim podnositelja
inicijative na tom su tržištu u 2020. predmetnu uslugu pružali Benediktus i g. Zdenko Videc.
No s obzirom na činjenicu da je za pružanje predmetne usluge potrebno samo dobiti odobrenje
od Gradskih groblja Viktorovac i platiti propisanu naknadu, nema zapreke da predmetnu
uslugu pruža i veći broj poduzetnika.
3.3. Postupanje Gradskih groblja Viktorovac
Prema Odluci Gradskih groblja Viktorovac, koja upravljaju grobljima na području Grada Siska,
glazbeni izvođači za izvođenje glazbe i pjevanja prilikom ispraćaja pokojnika dužni su za svaki
ispraćaj pokojnika prethodno zatražiti odobrenje za korištenje prostora za izvođenje glazbenih
djela u referadi pogrebnih poslova na Gradskim grobljima Viktorovac.
Gradska groblja Viktorovac nisu naručitelji usluge te ne biraju izvođača glazbe i pjevanja
prilikom sahrane na prostoru groblja Grada Siska.
Stranka, odnosno naručitelj usluge izabire izvođača glazbe i pjevanja, a izvođač od Gradskih
groblja Viktorovac pribavlja dozvolu za korištenje prostora za izvođenje glazbenih djela, za što
plaća 100,00 kuna.
Vezano uz navod podnositelja inicijative da g. Zdenko Videc i Benediktus nisu bili registrirani
za obavljanje gospodarske djelatnosti, o čemu je obavijestio Gradska groblja Viktorovac, koja
u vezi s tim nisu ništa poduzela, te da mu zbog toga navedeni poduzetnici predstavljaju
nelojalnu konkurenciju pri izvođenju glazbe i pjevanja na grobljima kojima upravljaju Gradska
groblja Viktorovac, za što smatra odgovornim i Gradska groblja Viktorovac, treba naglasiti da
pitanje jesu li navedeni izvođači glazbe i pjevanja registrirani na temelju posebnih propisa za
obavljanje gospodarske djelatnosti nije u nadležnosti AZTN-a. Riječ je o primjeni Zakona o
zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti („Narodne novine“, br. 61/11 i
66/19), nad čijom provedbom, prema članku 8. tog zakona, nadzor vrši Državni inspektorat.
Ono što je važno naglasiti jest da su Gradska groblja Viktorovac prema svim izvođačima
glazbenih djela primjenjivala jednake uvjete za korištenje prostora za izvođenje glazbenih djela
te ne postoje indicije o tome da bi ona stavljala podnositelja inicijative u nepovoljniji tržišni
položaj, kako to u podnesenoj inicijativi navodi GU Kvirin.
Iz dostavljenih očitovanja proizlazi da je upravo podnositelj inicijative u 2019. i 2020. najviše
puta na sahranama bio izvođač glazbe i pjevanja. Naime, prema računima i odobrenjima za
izvođenje glazbe i pjevanja koje su dostavila Gradska groblja Viktorovac proizlazi da je u 2020.
godini Benediktus imao [...] pjevanja, g. Zdenko Videc [...] pjevanja, dok je podnositelj inicijative
imao [...] pjevanja. U 2019. godini Benediktus je imao [...] pjevanja, g. Zdenko Videc [...]
pjevanja, dok je podnositelj inicijative imao [...] pjevanja.
4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće),
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 24/2020., održanoj 15. lipnja
2020., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa poduzetnika GU
Kvirin, u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a, odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje
postupka AZTN-a po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili
narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Gradska groblja Viktorovac, u smislu
članka 39. ZZTN-a, a primjenom članaka 8. i 13. ZZTN-a.
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Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi.
U odnosu na navode podnositelja inicijative kako g. Zdenko Videc i Benediktus nisu bili
registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti izvođenja glazbe i pjevanja na pogrebima,
ispraćajima i komemoracijama, utvrđeno je da je riječ o primjeni posebnih propisa za koje
AZTN nije nadležan.
Vezano uz postupanje Gradskog groblja Viktorovac prilikom izdavanja odobrenja za javno
izvođenje glazbenih djela na javnim površinama groblja na sprovodima, ispraćajima i
komemoracijama, utvrđeno je kako su Gradska groblja Viktorovac prema svim izvođačima
glazbenih djela primjenjivala jednake uvjete za korištenje prostora za izvođenje glazbenih djela
te ne postoje indicije o tome da bi ona stavljala podnositelja inicijative u nepovoljniji tržišni
položaj. Naime, Gradska groblja Viktorovac nisu naručitelji usluge te ne biraju izvođača glazbe
i pjevanja prilikom pogreba, ispraćaja i komemoracija na prostoru groblja Grada Siska, već
stranka, odnosno naručitelj usluge izabire izvođača glazbe i pjevanja, a izvođač od Gradskih
groblja Viktorovac pribavlja dozvolu za korištenje prostora za izvođenje glazbenih djela, za što
svi izvođači plaćaju jednaku naknadu od 100,00 kuna.
Također, utvrđeno je kako je GU Kvirin u 2019. i 2020. godini na grobljima kojima upravljaju
Gradska groblja Viktorovac imao značajno veći broj pjevanja u odnosu na ostale izvođače, što
dodatno ukazuje na zaključak kako nije stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na
konkurenciju.
Slijedom navedenog, zaključeno je kako u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za
pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog
natjecanja protiv Gradskog groblja Viktorovac, u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom
članaka 8. i 13. ZZTN-a.
Stoga je, na temelju odluke Vijeća, AZTN odlučio kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana
od dana dostave ovog rješenja.
Predsjednik Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

Napomena:
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od
objavljivanja te su u tekstu označeni s [...], odnosno koriste se podaci u rasponu.
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