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Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 22. ст. 2, чл. 57. и чл. 68. ст. 1. тач. 

2) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” , бр. 51/09), чл. 192. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 

РС” број 30/10) и чл. 3. и 4. Уредбе о критеријумима за одређивање висине износа који се 

плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и роковима 

њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера („Службени гласник РС”, бр. 

50/2010), одлучујући o висини износа мере заштите конкуренције за утврђену повреду 

конкуренције - забрањени рестриктивни споразум, у поступку који се води по службеној 

дужности против следећих друштава: Удружење осигуравача Србије, Деспота Стефана 

68б, Београд, које заступа генерални секретар Владан Манић; Акционарско друштво за 

осигурање „Дунав осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, које заступа генерални 

директор Миленка Јездимировић; Акционарско друштво за осигурање и реосигурање 

„ДДОР Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад, које заступа генерални директор 

Christian Otto Neu; Акционарско друштво за осигурање „Делта Ђенерали осигурање”, 

Милентија Поповића бр. 7б, Нови Београд, које заступа генерални директор Andrea 

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

које заступа председник Управног одбора Душко Јовановић; Акционарско друштво за 

осигурање „Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша бр. 82/1, Београд, које заступа 

директор Вељко Кнежевић; Акционарско друштво за осигурање „Таково осигурање”, др 

Зорана Ђинђића бр. 15а Крагујевац, које заступа генерални директор Драган Јововић; 

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

које заступа генерални директор Предраг Бобера; Акционарско друштва за осигурање 

„АМС осигурање”, Рузвелтова 16, Беград, које заступа генерални директор Бранка 

Дамњановић; Акционарско друштва за осигурање „Wiener Staditsche osiguranje”, Трешњин 

цвет бр. 1, Београд, које заступа председник Управног одбора Бранко Крстоношић; 

Акционарско друштва за осигурање „Глобос осигурање”, Кнез Михајлова 11-15/III, 

Београд, које заступа генерални директор Милован Ђуровић, на 62. седници одржаној 

23.12.2011. године, донео је 

          
Р е п у б л и к а  С р б и ја 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број 4/0-02-629/2011-44 

       Датум: 23.12.2011. године 

                     Београд 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ Удружењу осигуравача 

Србије, Деспота Стефана 68б, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа у 

висини 1,30% од збира укупног годишњег прихода које су чланице Удружења осигуравача 

Србије („Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава 

осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС 

осигурање”, „Wiener Staditsche osiguranje” и „Глобос осигурање”) оствариле од премија 

осигурања и саосигурања по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, 

оствареног у 2007. години, због тога што је Управни одбор Удружења донео Одлуку бр. 

08-03/13-2 од 05.06.2008. године, о престанку обрачуна и наплате премије каско осигурања 

одједном унапред за цео вишегодишњи период осигурања од стране осигуравајућих 

друштава, за коју је утврђено да је акт који за циљ има битно спречавање и ограничавање 

конкуренције на тржишту пружања услуге каско осигурања моторних возила узетих на 

лизинг, правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 

од 19.06.2009. године.  

 

2. НАЛАЖЕ СЕ Удружењу осигуравача Србије, Деспота Стефана 68б, Београд, да 

изврши меру заштите конкуренције из става 1. диспозитива, уплатом новчаног износа у 

висини од 466.994.346,00 РСД (словима: четристо шесдесет шест милиона деветсто 

деведесет четири хиљаде триста четрдесет шесет динара) у корист буџета Републике 

Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број 

по моделу 97 – троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.      

 

3. У случају да Удружење осигуравача Србије није у могућности да изврши плаћање мере 

заштите конкуренције, солидарно су одговорни удружени учесници на тржишту, и то: 

„Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава осигурање”, 

„Миленијум осигурање”, „Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС осигурање”, 

„Wiener Staditsche osiguranje” и „Глобос осигурање”, који могу заједнички, односно 

појединачно да плате обавезу.  

 

4. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ  привредном друштву „Дунав 

осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа у 

висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања по одбитку 

пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због тога што је 

прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. године, заједно са „ДДОР 

Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава осигурање”, „Миленијум осигурање”, 

„Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС осигурање”, „Wiener Staditsche 

osiguranje” и „Глобос осигурање”, закључио забрањени споразум, што је утврђено 

правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 од 

19.06.2009. године.  

 

5. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Дунав осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, да 

изврши меру заштите конкуренције из става 4. диспозитива, уплатом новчаног износа у 
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висини од 125.557.630,00 РСД (словима: сто двадесет пет милиона петсто педесет седам 

хиљада шесто тридесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 

модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени 

број општине, града односно територије – број овог решења.      

  

6. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву „ДДОР 

Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад, у облику обавезе плаћања новчаног износа у 

висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања по одбитку 

пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због тога што је 

прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. године, заједно са „Дунав 

осигурање”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава осигурање”, „Миленијум осигурање”, 

„Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС осигурање”, „Wiener Staditsche 

osiguranje” и „Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је утврђено 

правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 од 

19.06.2009. године. 

  

7. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „ДДОР Нови Сад”, Михајла Пупина бр. 8, Нови 

Сад, да изврши меру заштите конкуренције из става 6. диспозитива, уплатом новчаног 

износа у висини од 111.551.740,00 РСД (словима: сто једанаест милиона петсто педесет 

једна хиљада седамсто четрдесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 

743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – 

троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.      

 

8. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву „Делта 

Ђенерали осигурање”, Милентија Поповића бр. 7б, Нови Београд, у облику обавезе 

плаћања новчаног износа у висини 1% од укупног годишњег прихода од премија 

осигурања и саосигурања по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, 

оствареног у 2007. години, због тога што је прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 

од 05.06.2008. године, заједно са „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Сава 

осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС 

осигурање”, „Wiener Staditsche osiguranje” и „Глобос осигурање, закључио забрањени 

споразум, што је утврђено правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције 

број 4/0-01-60/09-28 од 19.06.2009. године.  

 

9. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Делта Ђенерали осигурање”, Милентија Поповића 

бр. 7б, Нови Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 8. диспозитива, 

уплатом новчаног износа у висини од 48.663.970,00 РСД (словима: четрдесет осам 

милиона шесто шесдесет три хиљаде деветсто седамдесет динара) у корист буџета 

Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени 

контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине, града односно територије – број 

овог решења.    

   

10. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву „Сава 

осигурање”, Сремска бр. 6, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини 

1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања по одбитку пореза 

који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због тога што је 
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прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. године, заједно са „Дунав 

осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Миленијум осигурање”, 

„Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС осигурање”, „Wiener Staditsche 

osiguranje” и „Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је утврђено 

правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 од 

19.06.2009. године.  

 

11. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Сава осигурање”, Сремска бр. 7, Београд, да 

изврши меру заштите конкуренције из става 10. диспозитива, уплатом новчаног износа у 

висини од 6.524.610,00 РСД (словима: шест милиона петсто двадесет четири хиљаде 

шесто десет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - 

са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине, 

града односно територије – број овог решења.      

 

12. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву 

„Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша бр. 82/1, Београд, у облику обавезе плаћања 

новчаног износа у висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и 

саосигурања по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. 

години, због тога што је прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. 

године, заједно са „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, 

„Сава осигурање”, „Таково”, „Триглав Копаоник”, „АМС осигурање”, „Wiener Staditsche 

osiguranje” и „Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је утврђено 

правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 од 

19.06.2009. године.  

 

13. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша бр. 82/1, 

Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 12. диспозитива, уплатом 

новчаног износа у висини од 5.942.020,00 РСД (словима: пет милиона деветсто четрдесет 

две хиљаде двадесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 

модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени 

број општине, града односно територије – број овог решења.      

 

14. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву „Таково 

осигурање”, др Зорана Ђинђића бр. 15а, Крагујевац, у облику обавезе плаћања новчаног 

износа у висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања 

по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због 

тога што је прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05. 06.2008. године, заједно 

са „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава 

осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС осигурање”, „Wiener 

Staditsche osiguranje” и „Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је 

утврђено правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 

од 19.06.2009. године.  

 

15. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Таково осигурање”, др Зорана Ђинђића бр. 15а, 

Крагујевац, да изврши меру заштите конкуренције из става 14. диспозитива, уплатом 

новчаног износа у висини од 13.968.460,00 РСД (словима: тринаест милиона деветсто 
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шесдесет осам хиљада четристо шесдесет динара) у корист буџета Републике Србије број 

840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 

97 – троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.   

    

16. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву 

„Триглав Копаоник”, Краља Петра бр. 28, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног 

износа у висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања 

по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због 

тога што је прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. године, заједно 

са „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава 

осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Таково осигурање”, „АМС осигурање”, „Wiener 

Staditsche osiguranje” и „Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је 

утврђено правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 

од 19.06.2009. године.  

 

17. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Триглав Копаоник”, Краља Петра бр. 28, 

Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 16. диспозитива, уплатом 

новчаног износа у висини од 9.444.920,00 РСД (словима: девет милиона четристо 

четрдесет четири хиљаде деветсто двадесет динара) у корист буџета Републике Србије 

број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по 

моделу 97 – троцифрени број општине, града односно територије – број овог решења.  

     

18. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву „АМС 

осигурање”, Рузвелтова 16, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини 

1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања по одбитку пореза 

који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због тога што је 

прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. године, заједно са „Дунав 

осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава осигурање”, 

„Миленијум осигурање”, „Таково”, „Триглав Копаоник”, „Wiener Staditsche osiguranje” и 

„Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је утврђено правоснажним 

решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 од 19.06.2009. године.  

 

19. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „АМС осигурање”, Рузвелтова 16, Београд, да 

изврши меру заштите конкуренције из става 18. диспозитива, уплатом новчаног износа у 

висини од 8.810.550,00 РСД (словима: осам милиона осамсто десет хиљада петсто педесет 

динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом 

на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине, града 

односно територије – број овог решења.      

 

20. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ „Wiener Staditsche 

osiguranje”, Булевар Михајла Пупина 165г, Нови Београд, у облику обавезе плаћања 

новчаног износа у висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и 

саосигурања по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. 

години, због тога што је прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од  05.06.2008. 

године, заједно са „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, 

„Сава осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, 
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„АМС осигурање”, и „Глобос осигурање, закључио забрањени споразум, што је утврђено 

правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 од 

19.06.2009. године.  

 

21. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Wiener Staditsche osiguranje”, Булевар Михајла 

Пупина 165г, Нови Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 20. 

диспозитива, уплатом новчаног износа у висини од 26.421.610,00 РСД (словима: двадесет 

шесет милиона четристо двадесет једна хиљада шесто десет  динара) у корист буџета 

Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени 

контролни број по моделу 97 – троцифрени број општине, града односно територије – број 

овог решења.   

    

22. ОДРЕЂУЈЕ СЕ МЕРА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ привредном друштву „Глобос 

осигурање”, Кнез Михаилова 11-15/III, Београд, у облику обавезе плаћања новчаног 

износа у висини 1% од укупног годишњег прихода од премија осигурања и саосигурања 

по одбитку пореза који се плаћа на укупан износ премија, оствареног у 2007. години, због 

тога што је прихватањем Одлуке Удружења бр. 08-03/13-2 од 05.06.2008. године, заједно 

са „Дунав осигурање”, „ДДОР Нови Сад”, „Делта Ђенерали осигурање”, „Сава 

осигурање”, „Миленијум осигурање”, „Таково осигурање”, „Триглав Копаоник”, „АМС 

осигурање” и „Wiener Staditsche osiguranje”, закључио забрањени споразум, што је 

утврђено правоснажним решењем Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-60/09-28 

од 19.06.2009. године.  

 

23. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву „Глобос осигурање”, Кнез Михаилова 11-15/III, 

Београд, да изврши меру заштите конкуренције из става 22. диспозитива, уплатом 

новчаног износа у висини од 2.340.740,00 РСД (словима: два милиона триста четрдесет 

хиљада седамсто четрдесет динара) у корист буџета Републике Србије број 840 743224 843 

94 модел 97 - са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 97 – троцифрени 

број општине, града односно територије – број овог решења.      

  

24. УТВРЂУЈЕ СЕ РОК од четири (4) месецa за извршење обавезе из става 2, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 21. и 23. диспозитива, од пријема овог решења, под претњом принудног 

извршења. 

 

25. ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ привредних друштва: „Делта Ђенерали осигурање”, 

Милентија Поповића бр. 7 б, Нови Београд и „Wiener Staditsche osiguranje”, Трешњин цвет 

бр. 1, Београд, за прекид поступка, као неоснован. 

 

26. ОДБИЈА СЕ ПРЕДЛОГ привредних друштава: Удружење осигуравача Србије, 

Деспота Стефана 68б, Београд, „Дунав осигурање”, Македонска бр. 4, Београд, „Делта 

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

Сремска бр. 6, Београд, „Миленијум осигурање”, Кнеза Милоша бр. 82/1, Београд, „Таково 

осигурање”, др Зорана Ђинђића бр. 15а Крагујевац, „Триглав Копаоник”, Краља Петра бр. 

28, Београд и „АМС осигурање” Рузвелтова 16, Београд, за извођење доказа вештачењем, 

као неоснован. 
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27. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет 

страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 


