Р е п у б л и к а С р б и ја
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-224/09-83
Датум:21.10.2009. године
Београд
На основу члана 8. и 33. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, број
79/05), Савет Комисије за заштиту конкуренције на 136. седници одржаној 21.10.2009.
године, у поступку покренутом по службеној дужности против Удружења осигуравача
Србије са седиштем у Београду, улица Деспота Стефана 68 б, кога заступа законски
заступник, генерални секретар Милан Церовић и чланица Удружења, Акционарског
друштва за осигурање „Дунав осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, кога заступа
генерални директор, Миленка Јездимировић, Акционарског друштва за осигурање и
реосигурање „ДДОР Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад, кога заступа генерални
директор, Дарко Ботић, Акционарског друштва за осигурање „Делта Ђенерали
осигурање”, Милентија Поповића бр. 7 б, Нови Београд, кога заступа генерални директор,
Небојша Дивљан, Акционарског друштва за осигурање „Сава осигурање”, Сремска бр. 6,
Београд, кога заступа председник Управног одбора, Душко Јовановић, Акционарског
друштва за осигурање „Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша бр. 82/1, Београд, кога
заступа директор, Вељко Кнежевић, Акционарског друштва за осигурање „Таково”, др
Зорана Ђинђића бр. 15 а, Крагујевац, кога заступа генерални директор, Драган Јововић,
Акционарског друштва за осигурање „Триглав Копаоник”, Краља Петра бр. 28, Београд,
кога заступа генерални директор, Зоран Поповић, Акционарског друштва за осигурање
„АМС осигурање”, Рузвелтова 16, Београд, кога заступа генерални директор, Александар
Јанковић, Акционарског друштва за осигурање „Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар
Михајла Пупина 165 г, Нови Београд, кога заступа председник Управног одбора, Бранко
Крстоношић; Акционарског друштва за осигурање „AS осигурање”, Михајла Пупина бр.
165 Е, Нови Београд, кога заступа председник Управног одбора Метод Грах и
Акционарског друштва за осигурање „UNIQA неживотно осигурање” Милутина
Миланковића бр. 134 г, Нови Београд кога заступа председник Управног одбора, Зоран
Вишњић, ради утврђивања да су Удружење и наведене чланице Удружења закључиле и
извршавале забрањени споразум у смислу члана 7. Закона, доноси
РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да je Одлука број 08-03/14-2 од 23. јула 2008. године, донета на 14.
седници Управног одбора Удружења осигуравача Србије, Деспота Стефана 68 б, Београд,
са Тарифом премија X-AO за осигурање власника, односно корисника моторних и

прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима” Удружења
осигуравача Србије, број 08-03/14-2 од 11.8.2008. године, акт којим се битно спречава и
ограничава конкуренција на тржишту пружања услуга осигурања власника, односно
корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим
лицима у смислу члана 7. Закона о заштити конкуренције.
2. ЗАБРАЊЕНА ЈЕ И НИШТАВА по самом закону Одлука Управног одбора Удружења
осигуравача Србије број 08-03/14-2 од 23. јула 2008. године са Тарифом премија X-AO за
осигурање власника односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности
за штету причињену трећим лицима број 08-03/14-2 од 11.8.2008. године.
3. УТВРЂУЈЕ СЕ да су: чланице Удружења осигуравача Србије: Акционарског друштва
за осигурање „Дунав осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, Акционарског друштва за
осигурање и реосигурање „ДДОР Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад,
Акционарског друштва за осигурање „Делта Ђенерали осигурање”, Милентија Поповића
бр. 7 б, Нови Београд, Акционарског друштва за осигурање „Сава осигурање”, Сремска бр.
6, Београд, Акционарског друштва за осигурање „Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша
бр. 82/1, Београд, Акционарског друштва за осигурање „Таково”, др Зорана Ђинђића бр.
15 а, Крагујевац, Акционарског друштва за осигурање „Триглав Копаоник”, Краља Петра
бр. 28, Београд, Акционарског друштва за осигурање „АМС осигурање”, Рузвелтова 16,
Београд, Акционарског друштва за осигурање „Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар
Михајла Пупина 165 г, Нови Београд, Акционарског друштва за осигурање „AS
осигурање”, Михајла Пупина бр. 165 Е, Нови Београд и Акционарског друштва за
осигурање „UNIQA неживотно осигурање” Милутина Миланковића бр. 134 г, Нови
Београд, применом Одлуке Управног одбора Удружења осигуравача Србије број 08-03/142 од 23. јула 2008. године са Тарифом премија X-AO за осигурање власника, односно
корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим
лицима број 08-03/14-2 од 11.8.2008. године из става 1. диспозитива, битно спречиле и
ограничиле конкуренцију на тржишту пружања услуга осигурања власника односно
корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим
лицима.
4. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику РС”.

Образложење

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је прибавила акте
Удружења осигуравача Србије (у даљем тексту: Удружење) као што су Тарифа премија за
осигурање власника моторних возила од аутоодговорности за штете причињене трећим
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лицима са јединственим премијским стопама техничке премије за друштва за осигурање
број 04-15915-03/20-4 од 17. новембра 2004. године и Преглед најнижих годишњих
премија осигурања од аутоодговорности бр. 08-03/14-2 од 23.7.2008. године са почетком
примене од 11.8.2008. године. Према Уредби о премијским стопама у осигурању од
аутоодговорности („Службени лист СРЈ” број 20/97 и „Службени гласник РС” број
36/2005) Удружење може да изради само тарифу премија са јединственим премијским
стопама техничке премије. Премија код осигурања од аутоодговорности се према истом
пропису састоји од техничке премије, доприноса за превентиву и режијског додатка, тако
што су прописани највиши износи доприноса за превентиву и режијског додатка. Из
наведеног произлази да Удружење може да одреди техничку премију, а додавањем на
техничку премију износа на име режијског додатка и доприноса за превентиву у
прописаним границама, свако осигуравајуће друштво одређује износ премије осигурања
која се плаћа за добијање полисе тог друштва.
Имајући у виду изнето, а с обзиром на члан 7. став 1. и 2. тач. 1. Закона o заштити
конкуренције (у даљем тексту: Закон) који прописује да су забрањени и ништави
споразуми којима се утврђују куповне или продајне цене, Комисија је основано
посумњала да је Удружење утврдило минималну премију коју ће осигуравајућа друштва
наплаћивати на име услуге осигурања власника односно корисника моторних и
прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима. Увидом у
ценовнике осигуравајућих друштава који су истакнути на њиховој веб страници
установљено је да осигуравајућа друштва чији се ценовници налазе на интернет страници
примењују износе премија из Прегледа најнижих годишњих премија осигурања од
аутоодговорности бр. 08-03/14-2 од 23.7.2008. године. Стога се основано посумњало да су
прихватањем Прегледа минималних премија осигурања Удружења, осигуравајућа
друштва – чланице Удружења закључиле и извршавале споразум из члана 7. Закона, којим
се битно спречава и ограничава конкуренција на релевантном тржишту.
Закључком бр. 4/0-02-224/09 од 20.5.2009. године покренут је поступак по службеној
дужности против Удружења осигуравача Србије и осигуравајућих друштава – чланица
Удружења, према списку као у диспозитиву овог решења, а ради утврђивања да су
Удружење и чланице Удружења повредиле члан 7. Закона.
На закључак о покретању поступка, жалбе су изјавиле све странке против којих је
покренут поступак.
Жалбени наводи осигуравајућих друштава су се заснивали на томе да је начин
израчунавања премије уређен законом, те да је Удружење, предузимајући спорну радњу,
поступало у складу са јавноправним овлашћењима. Истицано је да Преглед најнижих
годишњих премија осигурања од аутоодговорности нема конститутивни већ деклараторни
карактер. Према жалбеним наводима, Народна банка Србије једина има надлежност да у
складу са Законом о осигурању контролише акте које у оквиру јавноправних овлашћења
доноси Удружење, као и да изда сагласност на спорну одлуку Удружења. Удружење је
поред наведених жалбених навода истакло и повреду начела ne bis in idem и правила о
идентитету странака у предметном поступку. Осигуравајуће друштво Uniqa се позвала на
право да буде изузета од кажњавања у овом поступку сходно поднетом захтеву од
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12.9.2008. године у предмету који се код Комисије водио под бројем 4/0-01-60/09, а све у
складу са чланом 71. став 5. Закона. Истицана је и тврдња да Уредба о премијским
стопама у осигурању од аутоодговорности није у складу са Уставом и Законом о заштити
конкуренције, због чега је Uniqa предложила да Комисија прекине поступак и да иницира
као претходно питање поступак за оцењивање уставности и законитости Уредбе.
Одлучујући у жалбеном поступку, Савет Комисије је жалбе Удружења и његових чланица,
оценио као неосноване, те је жалбе одбио.
1. Релевантно тржиште
Чланом 6. Закона прописано је да релевантно тржиште обухвата релевантно тржиште
производа на релевантном географском тржишту. Релевантно тржиште производа је скуп
роба и/или услуга који су заменљиви под прихватљивим условима од стране корисника
тих роба и/или услуга, нарочито у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене.
Релевантно географско тржиште је територија на којој учесници на тржишту учествују у
понуди или потражњи и на којој постоје исти услови конкуренције, који се битно
разликују од услова конкуренције на суседним територијама. Уредбом о критеријумима за
одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС” број 94/05) (у даљем тексту:
Уредба) ближе су одређени критеријуми за дефинисање релевантног тржишта производа.
Члан 2. Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног тржишта прописује да се
релевантно тржиште утврђује применом теста малог, али значајног и трајнијег повећања
цене од стране претпостављеног монополисте, при чему је мало, али значајно повећање
цена повећање цена од најмање 5% до највише 10%, а трајније повећање цена је повећање
цена до једне године. Примена теста служи за утврђивање најужег тржишта за одређену
робу или услугу на којем би претпостављени монополиста могао профитабилно да
примени мало, али значајно и трајније повећање цена.
Профитабилност претпостављеног монополског повећања цена се утврђује на основу
процене о нивоу пада тражње робе или услуге изазваног повећањем цена, расту трошкова
производње и дистрибуције робе или услуге изазваних опадањем тражње и висини
профита по јединици робе или услуге после извршеног повећања цена. Чланом 2. Уредбе
је такође прописано да је један од критеријума на основу којег се врши процена нивоа
пада тражње робе или услуге изазваног повећањем цена, могућност опредељења купаца за
куповину других роба или услуга које су замена за предметну робу или услугу
(супституција тражње). Према члану 3. тачка. 1) Уредбе, могућност супституције тражње
на тржишту производа процењује се, на првом месту, на основу података о особинама
робе или услуга и њиховој намени.
Заштита трећих лица и њихове имовине од последица саобраћајне незгоде, учињених од
стране власника, односно корисника моторних и прикључних возила се постиже
обавезним закључивањем уговора о обавезном осигурању од одговорности за штету која
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се употребом моторног возила причини трећим лицима (осигурање од аутоодговорности),
чиме је осигурана накнада за штете које настају као последица саобраћајних незгода.
Чланом 83. Закона о осигурању имовине и лица („Службени лист СРЈ” бр. 30/96, 57/98,
53/99 и 55/99)1, прописано је да је власник, односно корисник моторног и прикључног
возила дужан да закључи уговор о осигурању од одговорности за штету коју употребом
моторног возила причини трећим лицима услед смрти, повреде тела, нарушавања здравља,
уништења или оштећења ствари, осим за штету на стварима које је примио на превоз.
Чланом 84. прописано је да се регистрација моторног возила, продужење регистрације и
издавање пробних таблица може извршити тек када се органу надлежном за регистрацију
поднесе доказ о закљученом уговору о осигурању.
Имајући у виду наведене законске одредбе, могућност опредељења власника, односно
корисника моторних или прикључних возила за куповину услуга које су замена за услугу
осигурања не постоји, јер власник, односно корисник моторног возила исту не може
заменити са другом врстом осигурања моторног возила (каско и сл.), те се констатује да
услуга oбавезног осигурања власника, односно корисника моторних или прикључних
возила од одговорности за штету причињену трећим лицима (осигурање од
аутоодговорности) нема супститута, па је тиме и могућност примене теста искључена.
Осигурање од аутоодговорности подразумева исту врсту услуге чија се цена разликује у
зависности од типа моторног возила (путнички аутомобили, теретна возила, аутобуси,
вучна возила, мотоцикли) који се класификују у тарифне групе. Међусобна заменљивост
услуге обавезног осигурања власника, односно корисника моторних возила из различитих
тарифних група не постоји а искључена је и међусобна заменљивост услуге осигурања
моторних возила у оквиру исте тарифне групе, у којој висина премије зависи од
карактеристике возила (запремине, снаге, итд.).
На основу изнетог, као шире релевантно тржиште производа утврђено је тржиште услуге
осигурања власника, односно корисника моторних или прикључних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима (осигурање од аутоодговорности) а као
релевантно географско тржиште утврђено је тржиште Републике Србије, будући да на
целој територији Србије постоје исти услови конкуренције. У оквиру ширег релевантног
тржишта производа издвајају се ужа тржишта производа – услуга осигурања сваког типа
моторног возила одређене карактеристике.
Куповином полисе аутоодговорности, обавезу надокнаде свих материјалних (уништење,
оштећење или нестанак ствари) и нематеријалних (телесне повреде, нарушено здравље
или смрт) штета причињених трећим лицима2, које су последица саобраћајне несреће
1

Ступањем на снагу Закона о осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2004), Закон о осигурању имовине и лица
престао је да важи, осим одредаба о обавезном осигурању (поглавље V, чл. 73-108) и одредаба о поверавању
јавних овлашћења (поглавље IX, чл. 143-146). Даном ступања на снагу Закона о обавезном осигурању у
саобраћају ("Сл. гласник РС ", бр. 51/2009), наведене одредбе уз одређене модификације бивају преузете у
Закон о обавезном осигурању у саобраћају.
2

Трећа лица су сва лица осим возача, власника, сувласника и корисника моторног возила који је крив за
саобраћајну несрећу. Право на накнаду материјалних и нематеријалних штета имају сва лица која се налазе у
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изазване од стране власника, односно корисника моторног возила осигураног од
аутоодговорности на себе преузима осигуравајуће друштво које је продало полису
аутоодговорности.
Одређивање премије осигурања врши се с обзиром на: врсту и намену возила, техничке
карактеристике возила (снага мотора, носивост, радна запремина мотора, број
регистрованих места у возилу и др.), промене вредности реперног возила, регистарско
подручје у коме је возило регистровано, висину и обим покрића, трајање осигурања и др.
Према Прегледу броја осигурања, броја осигураника и премије по врстама и тарифама
осигурања за Србију у 2008. години, објављеном на сајту Народне банке Србије, укупна
премија осигурања од одговорности због употребе моторних возила у 2008. години
(шифра 10)3 износила је 16.564.463.000,00 динара4.
Према Прегледу укупних премија осигурања по друштвима и врстама осигурања у 2008.
години Народне банке Србије, услуге осигурања моторних возила од аутоодговорности
пружа 11 осигуравајућих друштава, и то: „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта
Ђенерали осигурање”, „Сава осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Таково”, „Триглав
Копаоник”, „АМС осигурање”, „Wiener Stadtische osiguranje”, „AS осигурање“ и „UNIQA
неживотно осигурање“. У погледу структуре тржишта, према подацима из наведене табеле
премија, на два осигуравајућа друштва, „Дунав” и „ДДОР Нови Сад” отпада око 50%
укупних премија. Следе „Делта Ђенерали осигурање” са 14,3%, затим „Таково” са 9,4%,
„Триглав Копаоник” са 6%, „АМС” са 5,8% и „Сава“ са 5,1%. Остала осигуравајућа
друштва учествују у укупној премији са мање од 5%.
2. Одлука Удружења о најнижим премијама осигурања
На основу спроведеног поступка и достављене документације утврђено је да је Управни
одбор Удружења осигуравајућих организација Србије и Црне Горе Одлуком бр. 04-1591503/20-4 од 17. новембра 2004. године утврдио Тарифу премија за осигурање власника
моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, са јединственим
премијским стопама техничке премије за друштва за осигурање (у даљем тексту: Тарифа).
Одлуком бр. 06/01-05/1 од 7.7.2006. године са пете седнице Скупштине Удружења
промењен је назив Удружења осигуравајућих организација Србије и Црне Горе у
Удружење осигуравача Србије. Тарифа садржи 9 чланова који носе наслове: предмет
осигурања, опште одредбе о премији, утврђивање премије зависно од осигураног случаја,
возилу које је узроковало саобраћајну несрећу и сва лица која се налазе у другим возилима која су
учествовала у несрећи.
3
Износ утврђен уговором о осигурању (полисирана премија)
4
У укупној премији осигурања од одговорности због употребе моторних возила преовлађује премија за
обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима (шифра
10.01.) у износу од 16.435.382.000,00 динара. Следе премија осигурања од одговорности превозника за робу
приликом транспорта (шифра 10.02.) у износу од 113.564.000,00 динара и премија за сва друга осигурања од
одговорности при употреби моторних возила (шифра 10.99.) у износу од 15.517.000,00 динара.
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обим покрића, висина покрића, одредбе о зонама ризика, остале одредбе, премијске групе
и завршне одредбе. Под предметом осигурања је прописано да се Тарифа примењује на
осигурање власника моторних возила и прикључних возила од одговорности за штете
причињене трећим лицима, у складу са законом и условима за осигурање моторних и
прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима (осигурање од
аутоодговорности). У члану 2. Тарифе је прописано да се премија осигурања коју уговарач
осигурања плаћа састоји од функционалне премије и режијског додатка, а да се
функционална премија састоји од техничке премије и доприноса за превентиву. Такође је
прописано да висину техничке премије утврђује Управни одбор Удружења, а да се
техничка премија користи за плаћање штете, уговорених сума осигурања и за друге
намене у складу са законом и условима за осигурање од аутоодговорности. Допринос за
превентиву се користи за спровођење мера у циљу спречавања и сузбијања ризика који
угрожавају имовину и лица. Режијски додатак се користи за покриће трошкова за
спровођење осигурања. У овом члану су наведени и основи за одређивање премије
осигурања као што су: врста и намена возила, техничке карактеристике возила,
регистарско подручје, облик осигурања, трајање осигурања итд. У члану 6. Тарифе који се
односи на зоне ризика прописано је да је јединица за зонирање регистарско подручје за
регистрацију моторног возила а да се возила која се осигуравају разврставају у зоне
ризика на основу ознака регистарског подручја. Разврставање јединица за зонирање у зоне
ризика се врши посебном одлуком Управног одбора Удружења на основу меродавног
техничког резултата у осигурању од аутоодговорности свих врста возила на одређеном
подручју. Зоне ризика рачунају се од оне са најнижом премијом а свака наредна зона има
за 20% вишу премију од претходне. У члану 8. Премијске групе прописано је да је основна
техничка премија основица за обрачун техничке премије за сва возила применом
премијских стопа по тарифним групама опасности. Основна техничка премија се
израчунава процентуално од реперног возила а у односу на зоне ризика. Под реперним
возилом се подразумева израчуната вредност возила које је најучесталије у портфељу
осигурања и служи за утврђивање основне техничке премије. Висину реперног возила на
основу званичних тржишних цена утврђује Удружење. Сва возила су разврстана у
тарифне групе: путнички аутомобили, теретна возила, аутобуси, вучна возила, мотоцикли
итд. Одређивање техничке премије по тарифним групама се врши тако што се техничка
премија одређује применом премијских стопа по тарифним групама на основну техничку
премију одговарајуће зоне ризика.
Тарифу премија са јединственим премијским стопама техничке премије за друштва за
осигурање Удружење је користило као полазни акт у одређивању премије осигурања од
аутоодговорности тако што је у просеку једном годишње доносило Одлуке којима се
утврђује висина премије осигурања.
Увидом у Одлуку Удружења о тарифи премија за осигурање власника моторних возила од
одговорности за штете причињене трећим лицима бр. 07-03/02-1 од 1. јула 2007. године и
Табелу техничких резултата осигурања АО за 2006. годину утврђено је да минимална
основна премија за возило од 33-34 Kw у Тарифној групи 1. у R-00 износи 6.704,00 динара
са обрачунатим порезом. У Одлуци је констатовано да се преглед минималне премије
осигурања од аутоодговорности у складу са предметном одлуком доставља Министарству
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унутрашњих послова ради контроле приликом регистрације моторних возила, као и
Народној банци Србије. Прописано је да Одлука ступа на снагу 1. јула 2007. године.
Одлуком Управног одбора Удружења бр. 08-03/14-2 од 23.7.2008. године усклађена је
основна техничка премија на основу оствареног техничког резултата у 2007. години и
поглавља VI Одредаба о зонама ризика Тарифе премија за осигурање власника моторних
возила од одговорности за штете причињене трећим лицима са јединственим премијским
стопама техничке премије за друштва за осигурање. Према Одлуци се сва регистарска
подручја у Републици Србији разврставају из зоне 11. у следећу 12. вишу зону ризика а
повећање основне техничке премије разврставањем у следећу вишу зону ризика за 20%
извршава се у два дела. Први део повећања основне премије од 10% примењује се од
11.8.2008. године тако да укупна премија у тарифној групи 1. путнички аутомобили Р-00
за возило од 33-44 kw износи 7.374, 00 динара са обрачунатим порезом. Други део
повећања основне премије извршиће се на основу посебне одлуке Управног одбора у
зависности од оствареног техничког резултата у осигурању од аутоодговорности за
период јануар-септембар 2008. године.
Такође је наведено да Удружење доставља Министарству унутрашњих послова – Управи
за правне послове преглед износа минималне премије осигурања ради контроле приликом
регистрације и продужења регистрације моторних возила, као и свим друштвима за
осигурање која обављају послове осигурања од аутоодговорности и Народној банци
Србије. У Одлуци је наведено да је датум њеног ступања на снагу 11.8.2008. године. На
крају је закључено молбом друштвима да примене Одлуку Удружења и минималне
премије осигурања.
Поред Одлуке уз пропратни допис осигуравајућим друштвима прикључена је и табела
премија Удружења под називом „Тарифа премија X-AO за осигурање власника, односно
корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим
лицима” број 08-03/14-2 од 11.8.2008. године (у даљем тексту: „Тарифа премија X-AO”), у
којој је изнет преглед најнижих премија осигурања по тарифним групама и
карактеристикама возила, чији износи у потпуности одговарају акту Удружења под
називом „Преглед најнижих годишњих премија осигурања од аутоодговорности” бр. 0803/14/2 од 23.7.2008. године. Наведени акти садрже исту табелу најнижих премија, те у
том погледу нема разлике између ова два акта.
3. Примена члана 7. Закона на утврђено чињенично стање поводом
Одлуке Удружења о најнижим премијама осигурања
Одлука Удружења о најнижим премијама осигурања је оцењивана у складу са прописима
који су оквир за обављање делатности осигурања моторних возила, те прописима којима
се уређује заштита конкуренције.
Увидом у Закон о осигурању („Службени гласник РС” бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005,
85/2005 и 101/2007) са преузетим одредбама о обавезном осигурању из Закона о
осигурању имовине и лица („Службени лист СРЈ” број 55/99) и то чл. 73-108, 111. и 112. и
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одредби о поверавању јавних овлашћења из чл. 143. до 146., утврђено је да Удружење
врши следећа јавна овлашћења:
1) прописује и штампа обрасце и врши контролу употребе међународне карте за
осигурање власника моторних возила од одговорности за штете настале употребом
моторних возила у земљи или иностранству као и обраду одштетних захтева у вези с
тим осигурањем (зелена карта);
2) представља организације за осигурање пред државним и другим надлежним
органима у земљи и међународним организацијама за осигурање;
3) утврђује висину доприноса организација за осигурање за образовање средстава
гарантног фонда;
4) управља и користи средства гарантног фонда;
5) прима, врши процену и ликвидацију одштетних захтева, исплату накнаде штете и
остварује регресне захтеве у вези са коришћењем средстава гарантног фонда;
6) доноси кодекс о понашању у пословима осигурања;
7) прикупља статистичке и друге податке од организација за осигурање и врши
њихову обраду по групама и врстама осигурања, ради израде техничких основа,
тарифа премија и обављања других актуарских послова.
Закон о осигурању дефинише и права и обавезе осигуравајућих друштава почев од услова
које морају да испуне за добијање дозволе за обаљање послова осигурања преко
одржавања ликвидности и правила о управљању ризиком, док начин утврђивања и
праћења ликвидности ближе прописује Народна банка Србије, која врши комплетан
надзор над обављањем делатности осигурања. Чланом 111. Закона о осигурању имовине и
лица прописано је да се пословање организације за осигурање која се бави осигурањем од
аутоодговорности у складу с економским начелима и правилима струке осигурања
обезбеђује прописивањем:
1) структуре премијских стопа;
2) правила за израчунавање премијских стопа класификоване према групама које се могу
дефинисати и обележити једнаким факторима ризика;
3) условима под којима се нове премијске стопе могу уводити или постојеће премијске
стопе мењати;
4) услова под којима се може одступити од премијских стопа осигурања појединих врста
или група возила;
5) услова за израчунавање вишкова премија ради смањења премијских стопа;
6) износа максималних накнада (провизија) које се могу плаћати за обављање послова
посредовања и заступања у пословима осигурања аутоодговорности према врсти и
обиму извршених услуга.
Према Уредби о премијским стопама у осигурању од аутоодговорности („Сл. лист СРЈ”,
бр. 20/97 и „Службени гласник РС” бр. 36/2005), премија код осигурања од
аутоодговорности састоји се од функционалне премије и режијског додатка.
Функционална премија састоји се од техничке премије и доприноса за превентиву, који се
утврђује у висини до 2% техничке премије. Режијски додатак утврђује се у висини до 30%
техничке премије. При израчунавању премијских стопа техничке премије може се
укалкулисати добит од 3% од премије за сваку групу ризика. Провизија за обављање
послова посредовања и заступања у пословима осигурања може износити до 50%
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режијског додатка. Члан 8. Уредбе прописује да ради заштите трећих оштећених лица,
тарифу премија са јединственим премијским стопама техничке премије за организације за
осигурање може да изради Удружење. Народна банка Србије даје претходну сагласност на
тарифу премије из става 1. овог члана, као и на њене измене и допуне.
Наведене одредбе прописа не дају овлашћење Удружењу за прописивање премија које ће
осигуравајућа друштва наплаћивати на име осигурања од аутоодоговрности. Имајући у
виду да се ради о обавезном осигурању мотороних возила, разумљиво је што је неопходно
обезбедити сигуран начин обештећења. Управо због тога је Удружењу, у складу са
наведеним прописима, дата могућност да изради тарифу премија са јединственим
премијским стопама техничке премије за организације за осигурање. У члану 3.
Уредбе је прописано да се премијским стопама код осигурања од аутоодоговорности мора
трајно обезбедити испуњавање уговорних обавеза осигуравача и солидан однос премија и
штета. Из свега изложеног се утврђује да је техничка премија гарант за исплату штете и да
се износ техничке премије може утврдити на нивоу Удружења, након чега је свако
осигуравајуће друштво, у границама датим Уредбом, слободно да самостално укалкулише
допринос за превентиву и режијске трошкове.
Одлуком о тарифи премија за осигурање власника моторних возила од одговорности од
штете причињене трећим лицима бр. 07-03/02-1 од 1. јула 2007. године и Одлуком
Управног одбора Удружења бр. 08-03/14-2 од 23.7.2008. године са табелом премија
осигурања у складу са Одлуком, Удружење је утврђивало најниже премије осигурања
(минималне бруто премије). Минималне бруто премије поред техничке премије садрже
допринос за превентиву и одређен износ на име режијских трошкова. Исти износ
минималне бруто премије за исти тип моторног возила истих карактеристика код сваког
осигуравајућег друштва потврђује да је и допринос за превентиву и износ на име
режијских трошкова исти код сваког осигуравајућег друштва (за исту тарифну групу
возила исте запремине, односно снаге). Одлуке Удружења којим су утврђене најниже
премије осигурања (минималне бруто премије) и које су достављене осигуравајућим
друштвима нису донете на основу овлашћења Удружења према прописима о осигурању
који су били на снази у време доношења одлука, како тврди Удружење и његове чланице.
Акти који за циљ или последицу имају или могу имати битно спречавање, ограничавање
или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту у смислу члана 7. став 1. Закона
јесу споразуми, уговори, поједине одредбе уговора, изричити или прећутни договори,
усаглашене праксе, одлуке удружења учесника на тржишту (у даљем тексту: споразуми).
Споразуми из става 1. овог члана забрањени су и ништави, а нарочито су то споразуми
којима се непосредно или посредно утврђују куповне или продајне цене или други услови
трговине; ограничава или контролише производња, тржиште, технички развој или
инвестиције; деле тржишта или извори набавке и сл.
Споразуми између конкурената (одлуке удружења) којима се утврђују куповне или
продајне цене или други услови трговине, ограничава или контролише производња,
тржиште, технички развој или инвестиције или деле тржишта или извори набавке су
споразуми који су према члану 7. сав 1. и 2. Закона нарочито забрањени, јер увек битно
ограничавају конкуренцију.
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Одлуком Удружења, којом се утврђују минималне премије осигурања од
аутоодговорности свих осигуравајућих друштава, директно се битно спречава и
ограничава конкуренција на релевантном тржишту. Свака одлука удружења учесника на
тржишту о минималној продајној цени има за циљ елиминисање ценовне конкуренције,
што спречава конкуренте да цену услуге формирају на основу трошкова и тржишних
услова, те примењујући исту цену одређену одлуком Удружења, доводе до гушења
иницијативе за такмичењем и на тај начин наносе штету потрошачима/корисницима
услуга.
Основни смисао заштите конкуренције је обезбеђивање бољег квалитета и јефтинијих
производа или услуга, чиме се постиже корист за потрошаче. Одредбом члана 7. Закона
обезбеђује се сваком учеснику на тржишту да предузима пословну активност самостално,
чиме се гарантује већи избор робе и/или услуга и ниже цене потрошачима.
Поводом аргумента Удружења и појединих чланица Удружења да Народна банка Србије
даје сагласност на Одлуку Удружења и Тарифу, чиме се потврђује легитимност тих аката,
затражено је изјашњење НБС. У допису НБС бр. V 953-1/09 од 17.6. 2009. године изнето је
да НБС од 2005. године сагласно члану 8. Уредбе, даје претходну сагласност на тарифу
премија за осигурање власника моторних возила од аутоодговорности за штете причињене
трећим лицима са јединственим премијским стопама техничке премије, коју изради
Удружење. Дана 2. јула 2008. године НБС је дала сагласност на измену тарифе премија са
јединственим премијским стопама техничке премије, односно на измену номиналних
износа премијских стопа техничке премије за 10%.
У даљем тексту дописа НБС истиче да јединствена техничка премија из члана 8. став 1.
Уредбе сагласно сврси (обезбеђење довољних средстава за накнаду штете трећим лицима)
у ствари представља минималну техничку премију, којом се обезбеђује најнижи праг
средстава за исплату штете. Према наводима НБС, тарифа премија са јединственим
премијским стопама техничке премије оставља могућност да друштво уговори вишу
премију осигурања која садржи техничку премију изнад износа јединствене техничке
премије. Поред тога, НБС констатује да утврђивањем најнижег износа укупне премије
није искључена могућност конкуренције, јер конкурентна премија није увек најнижа
премија, већ је то она премија која обезбеђује најповољнији однос цене и сигурности
наплате штете. За „Преглед најнижих годишњих износа премије осигурања од
аутоодговорности” бр. 08-03/14-2 од 23. јула 2008. године потврђују да им је достављен
али да то није акт на који НБС даје сагласност, већ је дата претходна сагласност на
техничку премију.
Евентуална сагласност НБС на „Преглед најнижих годишњих износа премије осигурања
од аутоодговорности” бр. 08-03/14-2 од 23. јула 2008. године, не омогућава Удружењу,
које је утврдило минималне износе премија и осигуравајућим друштвима која примењују
најниже износе премија осигурања, изузимање од примене прописа о заштити
конкуренције према којима су забрањене и ништаве одлуке удружења којима се утврђују
цене.
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4. Примена Одлуке Удружења о најнижим премијама осигурања
У циљу утврђивања свих релевантних чињеница, осигуравајућим друштвима против којих
је пред Комисијом покренут предметни поступак наложено је дописом бр. 4/0-02-224/09-3
од 25.5.2009. године да доставе ценовнике премија осигурања од аутоодговорности који је
у примени од 11.8.2008. године, као и одлуку овлашћеног органа у друштву на основу које
је ценовник донет.
Компанија Дунав осигурање је уз поднесак бр. 11-6990 од 1.6.2009. године доставила
Табелу премија-премијски систем Х-АО за осигурање власника, односно корисника
моторних и прикључних возила за штете причињене трећим лицима, који је у примени од
11.8.2008. године. Уз поднесак бр. 01-8252 од 24.6.2009. године достављена је и Одлука о
разврставању у зоне ризика и висини основне премије аутоодговорности бр. 6952 од 30.
јула 2008. године, коју је генерални директор донео на основу члана 62. Статута
Компаније Дунав осигурање а.д.о. У Одлуци генералног директора Друштва се
експлицитно наводи да се иста доноси у циљу спровођења Одлуке Управног одбора
Удружења бр. 08-03/14-02 од 23. јула 2008. године и прописује се да ступа на снагу
11.08.2008. године. Увидом у Табелу премија Дунав осигурања утврђено је да су износи
премија изражени без пореза. Укупна премија у тарифној групи 1. путнички аутомобили
Р-00 за возило од 33-44 kw износи 7.023, 00 динара без обрачунатог пореза. Када се на
износ премије дода порез за неживотна осигурања од 5%, добија се износ премија
(7.374,00 динара) идентичан минималном износу бруто премије за наведени тип возила
одређене снаге из „Тарифа премија X-AO”, односно Прегледа најнижих годишњих износа
премија осигурања од аутоодоговорности Удружења у примени од 11.8.2008. године.
UNIQA неживотно осигурање је преко пуномоћника поднеском од 27.5.2009. године
доставила Табелу премија за осигурање власника, односно корисника моторних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима, за који се у поднеску наводи да је у
примени од августа 2008. године (на насловној страни Табеле назначено је I/2008). Одлука
на основу које је Друштво донело Табелу премија није достављена. Увидом у Табелу
премија UNIQA неживотно осигурање утврђено је да су износи премија изражени са и без
пореза. Када се на износе премија дода порез, добија се износ премија идентичан
минималном износу бруто премија из „Тарифа премија X-AO”, односно Прегледа
најнижих годишњих износа премија осигурања од аутоодоговорности Удружења у
примени од 11.8.2008. године
Миленијум осигурање је позивајући се на налог да достави ценовник премија осигурања
дана 8.6.2009. године доставило Тарифу премија Удружења -премијски систем Х-АО за
осигурање власника, односно корисника моторних и прикључних возила за штете
причињене трећим лицима која је у примени од 11.8.2008. године. На крају тог акта под
насловом „Примена” између осталог се констатује да се висина премије по овим
премијским групама примењује од 11.8.2008. године у складу са Тарифом премија и
Одлуком Управног одбора Удружења бр. 08.-03/14-2. Уз Тарифу премија Миленијум
осигурање је доставило Одлуку Удружења бр. 08.-03/14/2 од 23.7.2008. године као и допис
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Удружења од 25.7.2008. године којим се чланицама Удружења доставља Одлука
Удружења и моле друштва да примене Одлуку Удружења од 11.8.2008. године.
Достављањем наведених аката, Миленијум осигурање је потврдило да је његов ценовник
премија идентичан Тарифи премија-премијски систем Х-АО за осигурање власника,
односно корисника моторних и прикључних возила за штете причињене трећим лицима
Удружења, у примени од 11.8.2008. године.
Сава осигурање је поднеском бр. 10-2035 од 12.6.2009. године доставило Табелу премија
Х-АО (табела бруто премија) дел. бр. 10-2460 од 4.8.2008. године, са почетком примене од
11.8.2008. године и Одлуку о разврставању јединица за зонирање у зоне ризика дел. бр.
10-2459 од 4.8.2008. године. Садржај Одлуке Друштва заснива се на Одлуци
Удружења бр. 08-03/14/2 од 23.7.2008. године, што је у самој Одлуци Друштва
експлицитно констатовано. Према табели бруто премија, висине премија су изражене
без пореза, тако да премија за Тарифну групу 1. путнички аутомобили - снаге мотора
преко 33-44 kw износи 7.022,86 динара. Уз додати порез, износ ове премије је 7.374,00
динара. Када се на табелу премија Сава осигурања дода порез, добијени износи одговарају
табели премија из „Тарифе премија X-AO”, односно Прегледа најнижих годишњих износа
премија осигурања од аутоодоговорности Удружења у примени од 11.8.2008. године
AS осигурање је дана 02.6.2009. године доставило Премијски систем Х-АО за осигурање
власника, односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете
причињене трећим лицима, зона ризика 11 (за разлику од Одлуке Удружења која уводи 12.
зону) од 8.5.2008. године. На почетку акта је констатовано да је исти донет на оснивачкој
скупштини Друштва дана 12.5.2007. године. Потврђена је усаглашеност акта са Законом о
осигурању уз примену начела актуарске струке, што је потврдио овлашћени актуар
Бранислав Гецић, 08.05.2008. године. Прегледом Тарифе утврђено је да премија за
Тарифну групу 1. путнички аутомобили - снаге мотора преко 33-44 kw износи 7.374,00
динара, што одговора износу премије из Одлуке Удружења за ту тарифну групу. На допис
Комисије од 15.6.2009. године и ургенцију од 5.8.2009 године да објасни како је дошло до
примене идентичне табеле премија Удружења и пре него што је одлука Удружења донета,
AS осигурање је одговорило дописом бр. 1879 од 31.8.2009. године. У том допису је
изнето да су припреме за оснивање друштва започете у 2007. години и да је у текст
Премијског система за осигурање власника, односно корисника моторних и прикључних
возила од одговорности за штете причињене трећим лицима унета табела Удружења
осигуравача Србије са минималним износима премије осигурања од аутоодговорности.
Стицајем одређених околности друштво није основано 2007. године већ 28.1.2008. године
а крајем јула је започело са радом. Сачињена општа и пословна акта су ревидирана па и
Услови и Премијски систем АО, који су усвојени на седници УО одржаној 12.5.2008.
године. Мишљење актуара на наведена акта је дато 8.5.2008. године, где превидом у
Премијском систему није измењен уводни део који се односи на датум и орган који је
усвојио наведени акт. Одлука Удружења бр. 08-03/14-2 од 23.7.2008. године је достављена
свим друштвима за осигурање која обављају послове осигурања од аутоодговорности, те
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је AS осигурање након пријема Одлуке, заменило постојећу табелу премија новом,
важећом од 11.8.2008. године. Допис AS осигурања је закључен наводима да Удружење
уз сагласност НБС одређује минималну премију осигурања и тако одређену премију
су у обавези да примењују сва друштва за осигурање у Србији, па и ово друштво.
AМS осигурање је дана 08.06.2009. године доставило Тарифу премија Х-АО за осигурање
власника, односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете
причињене трећим лицима, са почетком важења од 11.08.2008. године. На насловној
страни Тарифе је наведено да су годишње премије осигурања од аутоодговорности
утврђене по тарифним групама и зонама ризика у складу са Тарифом премија коју је донео
Управни одбор Удружења Одлуком број 04-15915-03/20-4 од 17. новембра 2004. године.
На крају текста Тарифе иза тачке 6. Почетак примене назначено је да ће се преглед тарифа
премија примењивати на сва осигурања од аутоодговорности за моторна возила за која ће
захтеви за регистрације и продужење регистрације и издавање пробних таблица бити
поднети надлежном органу на дан 11. и после 11. августа 2008. године. Испод текста је
наведен број Одлуке Удружења осигуравача Србије: 08-03/14-2 и датум 23.7.2008.
године. Прегледом табеле премија AМS осигурања утврђено је да су премије изражене са
порезом и да су у потпуности у складу са наведеном Одлуком Удружења и Тарифом
премија Удружења.
Делта Ђенерали осигурање је уз поднесак бр. 2107/09 од 17.6.2009. године доставило
Ценовник осигурања власника, односно корисника моторних возила од одговорности за
штете причињене трећим лицима са почетком примене 11.08.2008. године и Одлуку
генералног директора и придруженог члана Извршног одбора Делта Ђенерали осигурања
од 07.08.2008. године, у којој се уводи 12. зона ризика и повећава основна техничка
премија на начин како се ближе одређује у тачки 4. Одлуке Друштва, те се констатује да је
Ценовник саставни део Одлуке. Тачком 4. Одлуке преузима се део Одлуке Удружења
бр. 08-03/14-2 од 23. јула 2008. године, у којој је наведено да се повећава основна
техничка премија разврставањем у следећу вишу зону ризика за 20%, у два дела
према следећем. Први део повећања основне премије од 10% извршиће се са почетком
примене од 11.8.2008. године, тако да укупна премија у тарифној групи 1. путнички
аутомобили Р-00 за возило од 33-44 kw износи 7.374, 00 динара са обрачунатим порезом.
Други део повећања основне премије извршиће се на основу посебне одлуке Управног
одбора у зависности од оствареног техничког резултата у осигурању од аутоодговорности
за период јануар-септембар 2008. године. У Одлуци од 7.8.2008. године је наведено да се и
даље примењује максимално прописана стопа режијског додатка. Увидом у Ценовник
Друштва констатовано је да су износи премија изражени са и без пореза и да су у
потпуности у складу са „Тарифом премија X-AO”, односно Прегледом најнижих
годишњих износа премија осигурања од аутоодоговорности Удружења у примени од
11.8.2008. године.
Триглав Копаоник осигурање је поднеском бр. 2073/09 од 17.6.2009. године доставило
Тарифу премија осигурања од аутоодговорности у примени од 11.08.2009. године. Увидом
у Тарифу премија утврђено је да садржи основну премију по тарифним групама тако што
та премија за Тарифну групу 1. путнички аутомобили - снаге мотора преко 33-44 kw
износи 7.374,00 динара, што одговара износу премије из Одлуке Удружења за ту тарифну
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групу. Истим поднеском Триглав Копаоник осигурање је навело да код закључења
уговора о обавезном осигурању моторних возила за штете причињене трећим лицима
примењује тарифе које утврђује и доноси Удружење. Даље се констатује да на исти
начин поступају сва друштва која се баве овом врстом осигурања.
Увидом у Тарифу премија Друштва констатовано је да су износи премија изражени са и
без пореза и да су у потпуности у складу са „Тарифом премија X-AO”, односно Прегледом
најнижих годишњих износа премија осигурања од аутоодоговорности Удружења у
примени од 11.8.2008. године
Таково осигурање је поднеском бр. А-7657 од 02.6.2009. године и А-8929 од 19.6.2009
године доставило Преглед годишњих износа премија осигурања и Одлуку Управног
одбора Друштва од 25.07.2008. године, констатујући да је иста донета у складу са
Одлуком Управног одбора Удружења осигуравача Србије бр. 08-03/14-02 од
23.07.2008. године. Одлука, чији саставни део је Ценовник, примењује се од 11.08.2008.
године. Увидом у Тарифу премија утврђено је да садржи основну премију по тарифним
групама тако што премија за Тарифну групу 1. путнички аутомобили - снаге мотора преко
33-44 kw износи 7.375,00 динара. Према тој Одлуци је наведено да се повећање основне
техничке премије врши разврставањем у следећу вишу зону ризика за 20%, у два дела.
Први део повећања основне премије од 10% извршиће се са почетком примене од
11.8.2008. године, тако да укупна премија у тарифној групи 1. путнички аутомобили Р-00
за возило од 33-44 kw износи 7.374, 00 динара са обрачунатим порезом. Други део
повећања основне премије извршиће се на основу посебне одлуке Управног одбора у
зависности од оствареног техничког резултата у осигурању од аутоодговорности за
период јануар-септембар 2008. године.
Увидом у Преглед годишњих износа премија Друштва констатовано је да су износи
премија изражени са и без пореза и да су у потпуности у складу са „Тарифом премија XAO”, односно Прегледом најнижих годишњих износа премија осигурања од
аутоодоговорности Удружења у примени од 11.8.2008. године
Wiener Stadtische osiguranje је поднеском бр. 73884 од 19.6.2009. године доставило
табелу премија за осигурање од аутоодговорности бр. 95647 од 06.08.2008. године,
усвојену на Управном одбору Друштва 31.07.2008. године. У Табели се наводи да се
иста примењује од 11.08.2008. године. Према табели премија, висине премија су
изражене без пореза, тако да премија за Тарифну групу 1. путнички аутомобили - снаге
мотора преко 33-44 kw износи 7.023 динара. Уз додати порез, износ ове премије је
7.374,00 динара. Када се на табелу премија Wiener Stadtische osiguranjа дода порез,
добијени износи одговарају табели премија из „Тарифе премија X-AO”, односно Прегледа
најнижих годишњих износа премија осигурања од аутоодоговорности Удружења у
примени од 11.8.2008. године.
Увидом у Табелу премија Друштва констатовано је да су износи премија изражени без
пореза и да су уз додати порез у потпуности у складу са „Тарифом премија X-AO”,
односно Прегледом најнижих годишњих износа премија осигурања од аутоодоговорности
Удружења у примени од 11.8.2008. године.
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DDOR Novi Sad је уз поднесак бр. 1-5281 од 18.6.2009. године доставио Ценовник
премија осигурања од аутоодговорности под називом „Преглед најнижих годишњих
износа премије осигурања од аутоодговорности” који је у примени од 11.08.2009. године.
Није достављена Одлука на основу које је донет ценовник али је достављени Преглед
идентичан Прегледу најнижих годишњих износа премија осигурања од аутоодоговорности
Удружења у примени од 11.8.2008. године.
На основу изложеног је утврђено да сва осигуравајућа друштва, чланице Удружења које се
баве пружањем услуге осигурања од аутоодговорности примењују исти износ премије
осигурања од аутоодговорности утврђен одлуком Удружења.
5. Оцена примене Одлуке Удружења о најнижим премијама осигурања у складу са
чланом 7. Закона
Применом Одлуке Удружења бр. 08-03/14-02 од 23.07.2008. године и „Тарифе премија XAO за осигурање власника, односно корисника моторних и прикључних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима” број 08-03/14-2 од 11.8.2008. године,
чланице Удружења и то: „Дунав осигурање” а.д.о. Београд, „ДДОР Нови Сад” Нови Сад,
„Делта Ђенерали осигурање” а.д.о. Београд, „Сава осигурање” а.д.о. Београд, „Миленијум
осигурање” а.д.о. Београд, „Таково” а.д.о. Крагујевац, „АМС осигурање” а.д.о. Београд,
„Wiener Staditsche osiguranje” а.д.о. Београд, „AS осигурање” Нови Београд, „Триглав
Копаоник”, Београд и „UNIQA неживотно осигурање” су утврдиле исте цене премија
осигурања са истим датумом почетка примене, чиме су битно спречиле и ограничиле
конкуренцију на релевантном тржишту. Акт који за циљ или последицу има или може
имати битно спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције на релевантном
тржишту је у смислу члана 7. Закона забрањен и ништав. Наведеном активношћу, чланице
Удружења су директно елиминисале конкуренцију на релевантном тржишту с обзиром на
то да потрошач који је обавезан да закључи уговор о осигурању од аутоодговорности,
нема избора у погледу цене. Чињеница да ниједан од преко 1,9 милиона осигураника по
овом основу нема могућност избора осигурања у погледу цене потврђује да се ради о
битном ограничавању конкуренције. Ако конкуренти самостално не формирају цену робе
или услуге и то на основу трошкова и тржишних услова, доводе до ограничавања
конкуренције или потпуног искључења конкуренције уколико то чине сви учесници на
релевантном тржишту и на тај начин наносе штету потрошачима/корисницима услуга
којима није омогућено да дођу до бољег квалитета и јефтинијих производа или услуга.
6. Изјашњење странака
Сумирајући наводе осигуравајућих друштава у току поступка којима су оспоравали
основану сумњу да су извршили акт у смислу члана 7. Закона, издваја се тврдња да је
начин израчунавања премије уређен законом, те да је у том смислу Удружење,
предузимајући спорну радњу, поступало у складу са јавноправним овлашћењима.
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Цитираним прописима који регулишу делатност осигурања утврђено је да су
осигуравајућа друштва слободна да потпуно самостално, а у оквирима прописа,
зарачунају свој износ режијских трошкова и додатак за превентиву на стопу техничке
премије утврђене од стране Удружења и тако одреде цену услуге осигурања од
аутоодговорности. Супротно од тога, ценовници свих осигуравајућих друштава су донети
након достављања Одлуке Удружења о најнижим годишњим премијама осигурања, тако
што је примењен износ премија из Одлуке као и датум почетка примене. Поред тога, сва
осигуравајућа друштва осим Wiener Stadtische osiguranjа су експлицитно потврдила да су
ценовнике донела на основу Одлуке Удружења о најнижим годишњим премијама
осигурања.
У смислу члана 133. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” број
33/97 и 31/01), свим странкама у поступку је достављен допис бр. 4/0-02-224/09-53 од
28.8.2009. године којим је затражено да се изјасне о свим околностима и чињеницама
изнетим у поступку и резултатима извођења доказа.
У поднеску Компаније Дунав осигурање а.д.о., Београд од 9.9.2009. године изнето је да
је Компанија у складу са Правилником о максималној стопи режијског додатака донела
Одлуку о расподели премије осигурања по врстама осигурања, којом се одређује
конкретан процентуални износ режијског додатка по врстама осигурања. Одлуком бр.
5992 од 23. јуна 2005. године, која је мењана 2006. и 2008. године, утврђен је режијски
додатак у износу од 22,90 % од бруто премије аутоодговорности као и допринос за
превентиву у износу од 0,76% од бруто премије аутоодговорности. Такође је наведено да
је Компанија током 2006. и 2007. године у погледу осигурања од аутоодговорности
пословала на граници рентабилитета, те износ режијског додатка није могао да буде нижи,
а због Уредбе није могао да буде виши.
Наводи Компаније Дунав осигурање нису утицали на другачије решење управне ствари у
односу на ову странку, будући да није оспорена примена Одлуке Удружења о најнижим
премијама осигурања.
Wiener Stadtische osiguranje а.д.о. Београд је у поднеску пуномоћника, адвоката
Слободана Зечевића из Београда, од 9.9.2009. године истакло да Комисија није правилно и
потпуно утврдила све чињенице и околности од значаја за доношење решења, те да је
погрешно закључила да се ради о забрањеном споразуму. Према ставу овог друштва,
Комисија је дужна да утврди да је ово друштво желело а и друга, да обрачуном премије
ограниче конкуренцију. Такође се понављају аргументи да Удружење има јавноправна
овлашћења у области тарифа код обавезног осигурања из чега произлази да је обавезно
осигурање делатност од општег интереса на који се Закон о заштити конкуренције не
примењује. Наведеним обрачуном премија трећа оштећена лица уживају минимум
осигуравајућег покрића, чиме се, према мишљењу Wiener Stadtische osiguranjа штити
општи интерес. Истиче се и чињеница да НБС врши надзор на радом осигуравајућих
друштава и Удружења, тако да Комисија није овлашћена да цени да ли је нека одлука
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Удружења у складу са прописима о осигурању већ је то НБС. Предлаже се Комисији да од
МУП прибави изјашњење на основу ког прописа МУП тражи достављање Тарифе, те да
ли се може регистровати возило за које је различит износ премије осигурања од друштва
до друштва, односно да ли је МУП одбијао да региструје возила уколико премија није
плаћена у тачно одређеном износу. Цитиране су одредбе члана 108. Закона о обавезном
осигурању („Службени гласник РС” број 51/09) који прописује да су друштва за
осигурање која обављају послове осигурања од аутоодговорности дужна да примењују
заједничке услове осигурања, премијски систем са јединственим основама премије
осигурања за те послове и минималну тарифу, који садрже и бонус - малус систем из
члана 43. овог Закона. Према истој одредби, НБС даје претходну сагласност на заједничке
услове, премијски систем и тарифу из става 1. овог члана које доноси Удружење, као и на
њихове измене и допуне. Wiener Stadtische osiguranje је истакло да ова одредба доказује
испаравност принципа потребног ради заштите трећих оштећених лица.
Разматрајући наводе Wiener Stadtische osiguranjа, Савет Комисије је одлучио да исте не
прихвати из следећих разлога. Неспорно је да је Wiener Stadtische osiguranje применило
исте износе премија осигурања од аутоодговорности почев од истог датума, у свему према
Одлуци Удружења, што је потпуно искључило ценовну конкуренцију на тржишту услуге
осигурања власника, односно корисника моторних или прикључних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима, јер потрошачима није омогућено да
према цени услуге бирају осигуравајуће друштво код којег ће осигурати своје возило. Ако
сви конкуренти примене исте цене, онда је аутоматски дошло до потпуног искључења
конкуренције чега су чланице Удружења морале бити свесне. Последица ове активности
чланица Удружења је очигледна, без обзира да ли су чланице Удружења имале намеру да
до исте доведу.
Осигурање од аутоодговорности није делатност од општег интереса. У члану 2. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“,
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) набројане су све делатности од општег
интереса, међу којима није осигурање од аутоодговорности.
Важећи прописи о осигурању и надзор НБС обезбеђује да сва осигуравајућа друштва
имају исти износ техничке премије из које се покривају штете, али не и исти износ
премије осигурања за исти тип возила одређене карактеристике.
Не постоји пропис на основу којег је МУП овлашћен да контролише износе премија на
које се осигуравају власници, односно корисници моторних или прикључних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима. Одредбе члана 108. Закона о обавезном
осигурању („Службени гласник РС” број 51/09) нису биле на снази у време када су Одлуке
Удружења о најнижим премијама осигурања донете, нити када су примењиване од стране
осигуравајућих друштава и то све до 12.10.2009. године, тако да нису ни могле бити узете
у обзир.
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UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Нови Београд је преко пуномоћника поднеском од
9.9.2009. године указала на специфичност пословања на финансијском тржишту и на
улогу НБС у сектору осигурања. Према ставу UNIQA, Комисија није провела ниједну
радњу у циљу утврђивања структуре трошкова појединих учесника на тржишту осигурања
у укупној цени – премији за осигурање од аутоодговорности, извора средстава за
финансирање режијског додатка, нити процентуалног учешћа наводно договореног
апсолутног износа режијског додатка у укупном износу премије. Истакнуто је да је НБС
надзорни орган над сектором осигурања, те да сва осигуравајућа друштва поштују
прописане минималне вредности премије обавезног осигурања које обезбеђују
извесност наплативости за штету осигураних лица. UNIQA сматра да је из разлога
безбедности тржишта и очувања ликвидности свих учесника на тржишту осигурања
препознато свугде у свету одобравање великог броја интензивних контаката конкурената.
Тако је размена статистичких података неопходна активност у циљу утврђивања степена
ризика у одређеном сектору, те осигуравајућа друштва морају да размењују податке у вези
са сравнивањем и регулисањем осигураних случајева. Према схватању овог друштва, у
конкретном случају се не ради о забрањеном споразуму, већ о регуларној активности
осигуравајућих друштава која се обавља под контролом НБС. Све то потврђује и
допис НБС од 17. јуна 2009. године који је погрешно цитиран. НБС је према схватању
UNIQA, изнела да документ због којег се води овај поступак није забрањен споразум, јер
се истим не ограничава конкуренција. Према наводима UNIQA, све параметре за
утврђивање тарифе премија утврђује Удружење са циљем да се заштите трећа оштећена
лица. Услед погрешне примене текста Уредбе у анализи тржишта и поступку учесника на
истом, Комисија је погрешно из постављених премиса извела погрешан закључак да
утврђена техничка премија оставља довољно простора за конкуренцију на тржишту
осигурања од аутоодговорности. Према даљој разради овог става, Комисија је пропустила
да утврди да ли је износ тарифе премије утврђен на минималном износу користан и
повољан за корисника, тј. да ли услед јаке конкуренције чланице Удружења не
урачунавају сопствене режијске трошкове у износе премије, већ савесном пословном
активношћу акумулирају ризик другим инвестиционим улагањем са циљем обезбеђивања
минималне премије и опстанка на изузетно концентрисаном тржишту осигурања од
аутоодговорности. Комисија није утврђивала економску оправданост утврђеног
минималног износа тарифе премије у односу на околне државе, како би се показало да
намера чланица јесте била само одрживост ликвидног сектора осигурања у оквиру
финансијског тржишта Србије. На карају се UNIQA позива на то да је пре него што је
поступак покренут пријавила постојање добро утврђене праксе различите врсте
договарања у оквиру Удружења, тако да предлаже да UNIQA буде изузета од кажњавања,
уколико би Комисија поред свега наведеног утврдила постојање забрањеног споразума.
Разматрајући наводе UNIQA, Савет Комисије је одлучио да исте не прихвати. Ако је
према члану 7. Закона забрањено споразумевање конкурената о ценама услуге онда је
питање да ли је Удружење другим прописом било овлашћено да одређује цену услуге
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осигуравајућим друштвима. Цитираним одредбама прописа доказано је да није. Свака
чланица Удружења је дужна да донесе ценовник премије осигурања у складу са
прописима. UNIQA такође није оспорила да је применила Одлуку Удружења и да је за
исту услугу осигурања од аутоодговорности наплаћивала исти износ почев од истог
датума као и све друге чланице Удружења. Из тог разлога није потребно утврђивати
структуру трошкова појединих учесника на тржишту осигурања у укупној цени – премији
за од аутоодговорности, нити да ли је износ тарифе премије утврђен у минималном износу
користан и повољан за корисника.
Улога НБС у сектору осигурања је одређена прописима према којима је овлашћена да
врши надзор над осигуравајућим друштвима у погледу осигурања од аутоодговорности
како би утврдила да ли је у премији садржан износ техничке премије из које се може
покрити штета. Оцена НБС о поштовању правила конкуренције од стране осигуравајућих
друштава у конкретном случају није дата у оквиру њених надлежности, па се не може ни
узимати у обзир.
Удружење осигуравача Србије и осигуравајућа друштва: „ДДОР Нови Сад”, „Делта
Ђенерали осигурање”, „Сава осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Триглав
Копаоник”, и „АМС осигурање” су преко пуномоћника, дана 7.10.2009. године,
доставила изјашњење на допис Комисије бр. 4/0-02-224/09-53 од 28.8.2009. године. Према
ставу из дописа од 7.10.2009. године потребно је прецизирати ужа тржишта на ширем
релевантном тржишту тако што ће се навести да постоје различита осигурања према врсти
возила и његовој запремини, односно другим карактеристикама. Напомена пуномоћника
наведених странака јесте и то да је Одлука Управног одбора Удружења о Тарифи премија
за осигурање власника, односно корисника моторних и прикључних возила од
одговорности за штете причињене трећим лицима бр. 04-15915-03/20-4 (Тарифа) донета
17. новембра 2004. године, у време када није био на снази Закон о заштити конкуренције,
због чега је потребно прецизирати да су странке извршавале споразум а не закључиле
споразум, будући да његово закључење у то време није било забрањено. С обзиром на то,
пуномоћник странака је навео да накнадне Одлуке Удружења којима је уређивана Тарифа
треба означити као закључене споразуме или донете/усвојене одлуке.
Такође је изнето да странке немају примедбе на чињеничне налазе Комисије у
погледу примене члана 7. Закона на Тарифу. У погледу оцењивања сврхе предметних
споразума странке истичу да непосредни жељени циљ није био елиминација ценовне
конкуренције. Наглашено је да Удружење не пориче чињеницу да Тарифа и њено
примењивање представља акт описан чланом 7. Закона (забрањени споразуми),
будући да је последица таквог акта de facto довела до битног ограничавања
конкуренције. Међутим, Удружење оспорава став Комисије да један исти акт третира као
два забрањена споразума. Према овом ставу, постоји одлука удружења учесника на
тржишту или споразум учесника на тржишту. Одлука удружења учесника на тржишту се
спроводи тако што је учесници прихватају и примењују. Ако нема прихватања, нема ни
одлуке и обрнуто.
На крају је подвучено да је мотив споразума намера да се спрече тешке финансијске
последице.
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Разматрајући наводе Удружења и ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава
осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Триглав Копаоник”, и „АМС осигурање”, оцењено
је да исти представљају признање наведених странка да су повредиле члан 7. Закона, до
чега је и Савет Комисије дошао на основу утврђених чињеница и изведених доказа.
Одлука Управног одбора Удружења од 17. новембра 2004. године није разматрана као
забрањени споразум, па је у том делу напомена пуномоћника ирелевантна. Оспоравање
става Комисије да један исти акт - Одлуку Удружења третира као два забрањена
споразума је оцењено као исправно, те је измењен став Комисије да су чланице Удружења
прихватањем Одлуке Удружења закључиле споразум из члана 7. Закона, тако што је
утврђено да су чланице Удружења применом Одлуке Удружења битно спречиле и
ограничиле конкуренцију на релевантном тржишту. Није међутим у потпуности тачан
став пуномоћника странака када тврди да ако нема прихватања од стране чланица
Удружења, нема ни Одлуке и обрнуто. Чланице Удружења су могле и да не прихвате
Одлуку Удружења, односно да је само неке чланице не прихвате, у ком случају би и даље
постојала Одлука Удружења за коју је Удружење одговорно и само оне чланице које су
примениле Одлуку.
Акционарско друштво за осигурање „Таково” је дописом од 19.10.2009. године изнело да је

Управни одбор на седници од 13.12.2006. године донео Одлуку о техничким основама
осигурања као нормативни акт којим се уређује полазна техничка основа за израчунавање
премија, за коју АД Таково наводи да је донета слободно и самостално. Такође је изнето
да Удружење осигуравача Србије има најбољу статистичку основу за израду техничких
основа и тарифа премија, јер прикупља податке о премији и штетама, што са аспекта
актуарства представља додатни квалитет за израчунавање тачније тарифе премије. АД
Таково је истакло да није закључило ни са једним другим друштвом споразум и да преко
Удружења није утврдило режијски додатак и износ доприноса за превентиву, већ да су
исти утврђени на основу Уредбе о премијским стопама осигурања од аутоодговорности.
Правилник о максималним стопама режијског додатка, који је Управни одбор усвојио
10.4.2008. године, потврђује да је исти усвојен пре доношења Одлуке Управног одбора
Удружења, те да ово друштво није имало интерес да донесе одлуку о вишој цени
осигурања од најнижих годишњих износа премије осигурања од аутоодговорности.
Измену зоне ризика АД Таково је извршило Одлуком Управног одбора од 25.7.2008.
године управо зато што је Одлука Удружења број 08-03/14-2 донета 23.7.2008. године на
основу оствареног техничког резултата у 2007. години за цело тржиште осигурања, не
обухватајући само појединачни технички резултат сваког друштва понаособ већ и штете
исплаћене из Гарантног фонда у који Друштво издваја сваке године значајна средстава.
АД Таково се позвало на преглед тржишних удела остварених у 2006., 2007. и 2008.
годину тврдећи да је то показатељ постојања конкуренције, да су сви осигураници имали
избор и да је то за последицу имало различито учешће појединих друштава у укупном
тржишту осигурања. С тим у вези истакло је да осигураници не бирају осигуравајуће
друштво само по цени премије него имају у виду и друге елементе као што су ажурност у
исплати штета, висина основног капитала, износ резерви друштва, транспарентност,
репутација и присутност на тржишту. За Одлуку Управног одбора Удружења број 0821

03/14-2 од 23.7.2008. године АД Таково наводи да је довела до позитивних техничких
резултата. Поднесак је закључен наводима да је АД Таково имало слободу и законски
оквир али да на основу резултата нису имали потребу да донесу одлуку о уговарању
техничке премије у вишем износу од најниже премије с обзиром на то да је утврђена
премија обезбедила најповољнији однос цене премије и сигурности исплате штете.
Наводима АД Такова није оспорена примена Одлуке Удружења о најнижим премијама
осигурања, бр. 08-03/14-02 од 23.07.2008. године, што потврђује ценовник овог друштва
донет на основу Одлуке Управног одбора Друштва од 25.07.2008. године, у којој се
експлицитно наводи да иста донета у складу са Одлуком Управног одбора Удружења
осигуравача Србије бр. 08-03/14-02 од 23.07.2008. године. Остали наводи нису узети у
обзир јер су у супротности са Одлуком Управног одбора Друштва од 25.07.2008. године.

*
*

*

Имајући у виду све наведено, Савет Комисије је на основу члана 8. Закона у вези са
чланом 7. Закона утврдио да се Одлуком Управног одбора Удружења осигуравача Србије
са „Тарифом премија X-AO за осигурање власника, односно корисника моторних и
прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима” из става 1.
диспозитива овог решења, битно спречава и ограничава конкуренција на релевантном
тржишту, те да је Одлука са Тарифом забрањен и ништав акт. Такође је по истом основу
утврдио да су чланица Удружења осигуравача Србије: Акционарско друштво за осигурање
„Дунав осигурање”, Београд, Акционарско друштво за осигурање и реосигурање „ДДОР
Нови Сад”, Нови Сад, Акционарско друштво за осигурање „Делта Ђенерали осигурање”,
Нови Београд, Акционарско друштво за осигурање „Сава осигурање”, Београд,
Акционарско друштво за осигурање „Миленијум осигурање”, Београд, Акционарско
друштво за осигурање „Таково”, Крагујевац, Акционарско друштво за осигурање „Триглав
Копаоник”, Београд, Акционарско друштво за осигурање „АМС осигурање”, Београд,
Акционарско друштво за осигурање „Wiener Staditsche osiguranjе”, Нови Београд” и
„UNIQA неживотно осигурање”, Нови Београд применом Одлуке Управног одбора
Удружења осигуравача Србије из става 1. диспозитива овог решења битно спречиле и
ограничиле конкуренцију на релевантном тржишту.
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Из свих наведених разлога, Савет Комисије је одлучио као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог решења се може поднети тужба Врховном суду Србије у року од 30 дана од дана
пријема решења.

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
Проф. др Дијана Марковић Бајаловић
Достављено:
1. Пуномоћник УНИQА, адвокат Ненад
Станковић, Интернационалних бригада
бр. 38; Београд;
2. Пуномоћник Удружења осигуравача
Србије, адвокат Растко Петаковић,
Лепеничка бр. 7, Београд
3. Акционарско друштво за осигурање
„Дунав осигурање”, Македонска бр. 4,
Београд, генерални директор Миленка
Јездимировић:
4. Акционарско друштво за осигурање и
реосигурање „ДДОР Нови Сад”, Михајла
Пупина бр. 8, Нови Сад, генерални
директор Дарко Ботић;
5. Акционарско друштво за осигурање
„Делта Ђенерали осигурање”, Милентија
Поповића бр. 7 б, Нови Београд,
генерални директор Небојша Дивљан;
6. Акционарско друштво за осигурање
„Сава осигурање”, Сремска бр. 6,
Београд, председник УО Душко
Јовановић;
7. Акционарско друштво за осигурање
Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша
бр. 82/1, Београд, директор Вељко
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Кнежевић;
8. Акционарско друштво за осигурање
„Таково”, др Зорана Ђинђића бр. 15 а
Крагујевац, генерални директор Драган
Јововић;
9. Акционарско друштво за осигурање
„Триглав Копаоник”, Краља Петра бр. 28,
Београд, генерални директор Зоран
Поповић
10. Акционарско друштва за осигурање
„АМС осигурање”, Рузвелтова 16,
Београд, генерални директор Александар
Јанковић;
11. Акционарско друштва за осигурање
„Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар
Михајла Пупина 165 г, Нови Београд,
председник УО Бранко Крстоношић;
12. „AS осигурање”, Михајла Пупина бр.
165 Е, Нови Београд, председник
Управног одбора Метод Грах
13. Архиви
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