
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 На основу члана 22. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС” број 51/09) у поступку изрицања управне мере Удружењу осигуравача Србије, 

Деспота Стефана 68 б, Београд, Акционарском друштву за осигурање „Дунав 

осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, Акционарском друштву за осигурање и 

реосигурање „ДДОР Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад, Акционарском 

друштву за осигурање „Делта Ђенерали осигурање”, Милентија Поповића бр. 7 б, 

Нови Београд, Акционарском друштву за осигурање „Сава осигурање”, Сремска бр. 

6, Београд, Акционарском друштву за осигурање „Миленијум осигурање”, Кнеза 

Милоша бр. 82/1, Београд, Акционарском друштву за осигурање „Таково”, др 

Зорана Ђинђића бр. 15 а, Крагујевац, Акционарском друштву за осигурање 

„Триглав Копаоник”, Краља Петра бр. 28, Београд, Акционарском друштву за 

осигурање „АМС осигурање”, Рузвелтова 16, Београд, Акционарском друштву за 

осигурање „Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар Михајла Пупина 165 г, Нови 

Београд, Акционарском друштву за осигурање „AS осигурање”, Михајла Пупина 

бр. 165 Е, Нови Београд и Акционарском друштву за осигурање „UNIQA 

неживотно осигурање” Милутина Миланковића бр. 134 г, Нови Београд, Савет 

Комисије за заштиту конкуренције на 33. седници одржаној 09.06.2011. године 

доноси 

 

    З А К Љ У Ч А К  

 

 

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК покренут Обавештењем о поступку изрицања 

управне мере у смислу члана 68. став 1. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС”, број 51/09) бр. 4/0-02-305/2011-01 од 20.04.2011. године и 

бр. 4/0-02-305/2011-12 од 17.05.2011. године против Удружења осигуравача Србије, 

Деспота Стефана 68 б, Београд, 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, 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ја 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

           Број: 4/0-02-305/2011-16 

            Датум: 09.06.2011. године 

                     Београд 
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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, Акционарском друштву 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.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                         

Пресудом Управног суда 9-У 3248/10 од 22.02.2011. године одбијена је тужба 

поднета од стране Акционарског друштва за осигурање „Дунав осигурање”, 

Македонска бр. 4, Београд, Акционарског друштва за осигурање „UNIQA 

неживотно осигурање” Милутина Миланковића бр. 134 г, Нови Београд и 

Акционарског друштва за осигурање „Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар 

Михајла Пупина 165 г, Нови Београд, и потврђено је решење Комисије за заштиту 

конкуренције број 4/0-02-224/09-83 од 21.10.2009. године.  

 

Решењем Комисије за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) утврђено 

је да је одлука број 08-03/14-2 од 23. јула 2008. године, донета на 14. седници  

Управног одбора Удружења осигуравача Србије (у даљем тексту: Удружење), 

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, односно да је та одлука забрањени 

споразум, који је ништав по самом закону. Такође, утврђено је да су чланице 

Удружења и то: Акционарско друштво за осигурање „Дунав осигурање”, 

Македонска бр. 4, Београд, Акционарско друштво за осигурање и реосигурање 

„ДДОР Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад, Акционарско друштво за 

осигурање „Делта Ђенерали осигурање”, Милентија Поповића бр. 7 б, Нови 

Београд, Акционарско друштво за осигурање „Сава осигурање”, Сремска бр. 6, 

Београд, Акционарско друштво за осигурање „Миленијум осигурање”, Кнеза 

Милоша бр бр. 82/1, Београд, Акционарско друштво за осигурање „Таково”, др 

Зорана Ђинђића бр. 15 а, Крагујевац, Акционарско друштво за осигурање „Триглав 

Копаоник”, Краља Петра бр. 28, Београд,   Акционарско друштво за осигурање 

„АМС осигурање”, Рузвелтова 16, Београд, Акционарско друштво за осигурање 

„Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар Михајла Пупина 165 г, Нови Београд, 

Акционарско друштво за осигурање „AS осигурање”, Михајла Пупина бр. 165 Е, 
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Нови Београд и Акционарско друштво за осигурање „UNIQA неживотно 

осигурање” Милутина Миланковића бр. 134 г, Нови Београд, (у даљем тексту: 

чланице Удружења) применом Одлуке 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 11.08.2008. 

године, битно спречиле и ограничиле конкуренцију на тржишту пружања услуга 

осигурања власника, односно корисника моторних и прикључних возила од 

одговорности за штету причињену трећим лицима.  

 

Обавештењем о поступку изрицања управне мере у смислу члана 68. став 1. Закона 

о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, број 51/09) покренут је поступак 

за одређивање мере заштите конкуренције за утврђену повреду конкуренције и 

омогућено је странкама да учествују у поступку.  

 

Све странке су доставиле изјашњење на достављено Обавештење. У одговорима je 

између осталог истакнуто да је у међувремену дошло до промене законских 

одредби о обавезном осигурању у саобраћају, због чега нису испуњени услови за 

вођење предметног поступка. Наиме, наведено је да су у моменту покретања 

поступка за одређивање мере заштите конкуренције, посебним законом овлашћена 

друштва за осигурање од аутотоодговорности да доносе акте за које је 

правоснажним решењем Комисије утврђено да представљају акте којима се битно 

нарушава конкуренција. 

 

Разматрајући изнети навод странака, Савет Комисије је закључио да је основан.  

 

Доношењем Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС” 

бр. 51/09), који је ступио на снагу 12.10.2009. године престале су да важе одредбе о 

обавезном осигурању (чл. 73. до 108, чл. 111. и 112) и одредбе чл. 143. до 146. 

Закона о осигурању имовине и лица („Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 57/98, 53/99 и 

55/99 и „Службени гласник РС”, број 55/04), осим одредаба члана 86. тог закона, 

које престају да важе по истеку три године од дана ступања на снагу овог закона. 

Чланом 108. Закона о обавезном осигурању у саобраћају прописано је 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. Полазећи од ових одредби 

и правне сигурности у казненом праву, према којем се за дело не може изрећи 

казна уколико није кажњиво у моменту изрицања казне, Савет Комисије за заштиту 

конкуренције налази да нема услова за даље вођење предметног поступка. Из тог 

разлога одлучено је као у диспозитиву закључка.  
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Поука о правном средству 

 

Против овог закључка није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Управног суда у року од 30 дана од пријема закључка.  

 

 

 

 

Председавајући Савета 

 

Весна Јанковић, Председник Комисије 


