Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-164/2011-1
Датум: 25.02.2011. године
Београд
На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр.
51/2009) и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције од 24.02.2011. године
Председник Комисије за заштиту конкуренције доноси

ЗАКЉУЧАК

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности против:
DELTA GENERALI ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд, са регистрованим седиштем
на адреси Милентија Поповића бр. 7б, Београд-Нови Београд, које заступају
Небојша Дивљан, генерални директор, Fabio Martinelli, члан Извршног одбора,
Веселин Даниловац, придружени члан Извршног одбора и Младен Остојић,
придружени члан Извршног одбора,
КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд, са регистрованим
седиштем на адреси Македонска бр. 4, Београд, које заступа Миленка
Јездимировић, генерални директор и
WIENER STADTISCHE ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд, са регистрованим
седиштем на адреси Трешњиног цвета бр. 1, Београд-Нови Београд, које заступају
Бранко Крстоношић, председник Управног одбора, Љубица Вујачић, члан
Управног одбора, Ненад Јовановић, члан Управног одбора, Christoph Rath, члан
Управног одбора и Слободан Зечевић, члан Управног одбора
ради испититивања постојања повреде конкуренције, у смислу одредби члана 10.
Закона о заштити конкуренције, у поступцима јавних набавки услуга осигурања и
реосигурања ваздухоплова.
II 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 неодложно доставе Комисији за заштиту
конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7. Београд.
III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на
интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење
На основу иницијативе бр. 4/0-01-615/2010-1 од 06.12.2010. године Комисија за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дошла је до информације о
постојању споразума, односно Уговора о конзорцијуму, закљученог дана
19.10.2010. године у Београду, између Delta Generali Осигурања, Компаније Дунав
Осигурање и Wiener Stadtische Осигурања (у даљем тексту: Конзорцијум), ради
подношења заједничке понуде у поступку јавне набавке услуга осигурања и
реосигурања ваздухопловне флоте, коју спроводи а.д. за ваздушни саобраћај „Јат
Airways“ Београд, а у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 116/2008).
Након увида у достављену документацију, Комисија је дошла до сазнања да је
Конзорцијум доставио заједничку и једину понуду у поступку набавке Т 14/10 за
реализацију набавке осигурања ваздухопловне флоте (објављеног у „Службеном
гласнику“ бр. 64/10 од 13.09.2010. године). Наручилац је Одлуком бр. 1302 од
02.11.2010. године обуставио поступак јавне набавке Т 14/10, из разлога што је
вредност понуде Козорцијума већа од планиране вредности набавке.
У поновљеном поступку јавне набавке Т 22/11 за реализацију набавке осигурања
ваздухопловне флоте (објављеног у „Службеном гласнику“ бр. 94/10 од 10.12.2010.
године), на основу истог Уговора о конзорцијуму, заједничку и једину понуду
поново је поднео Конзорцијум.
На основу расположиве документације, Комисија закључује да је пракса
подношења заједничких понуда у поступцима јавних набавки предметних услуга
постојала и у ранијим периодима, уз неке изузетке када су уговори додељивани на
основу појединачно поднетих понуда.
Уговором о конзорцијуму уговорне стране су се обавезале да ће у поступку јавне
набавке доставити заједничку понуду, сагласно одредбама члана 50. Закона о јавним
набавкама. У смислу одредбе члана 18. став 1. тачка 3) Закона о заштити
конкуренције (у даљем тексту: Закон), предметни Уговор се сматра заједничким
улагањем, а конкретно представља облик хоризонталног споразума који има за циљ
координацију тржишних активности три учесника на тржишту, који су међусобно
конкуренти, при чему учесници у споразуму задржавају своју правну независност,
те се као такав оцењује у складу са чл. 10. и 11. Закона.
На основу свега наведеног, Комисија је основано претпоставила постојање повреде
конкуренције у смислу члана 9. Закона, која за циљ или последицу има или може
имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције, а с
обзиром на то да Уговор о конзорцијуму закључен између Delta Generali
Осигурања, Компаније Дунав Осигурање и Wiener Stadtische може представљати
рестриктивни споразум из члана 10. Закона, испуњени су услови из члана 35. став
1. Закона за покретање поступка по службеној дужности.
Сагласно одредби члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу I и II
диспозитива.

Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона о заштити конкуренције, којим је
прописано да се закључак о покретању поступка по службеној дужности објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Комисије,
одлучено је као у ставу III диспозитива.
Поука о правном леку:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.

Доставити:
-

DELTA GENERALI ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
Београд, Милентија Поповића бр. 7б,
Београд-Нови Београд;

-

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
а.д.о. Београд, Македонска бр. 4, Београд;

-

WIENER STADTISCHE ОСИГУРАЊЕ
а.д.о. Београд, Трешњиног цвета бр. 1,
Београд-Нови Београд

-

Архиви

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Весна Јанковић

