Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-03-229/2014-2
Датум: 29.04.2014. године
Београд

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 22. став 2. Закона о заштити
конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 95/13), члана 192. Закона о општем управном
поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010) и члана
2. став 1. тачка 2. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 49/2011), решавајући по захтеву Wiener stadtische
осигурање а.д.о, Београд, Трешњиног цвета 1 и а.д. за осигурање Uniqa неживотно осигурање,
Београд, Милутина Миланковића 134г, у предмету појединачног изузећа рестриктивног
споразума од забране, на 180. седници одржаној дана 29.4.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е1
I ИЗУЗИМА СЕ ОД ЗАБРАНЕ рестриктивни споразум – Споразум групе понуђача број
47505/14 закључен дана 27.3.2014. године, између Wiener stadtische осигурање а.д.о, Београд,
Трешњиног цвета 1 и а.д. за осигурање Uniqa неживотно осигурање, Београд, Милутина
Миланковића 134г, ради подношења заједничке понуде у поступку јавне набавке услуге
осигурања имовине и лица јавног предузећа Електропривреда Србије, број 1239/1-14 за
осигураника - наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“
II ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПЕРИОД појединачног изузећа од забране рестриктивног споразума, из
става I овог диспозитива, у трајању од 3 месеца од дана почетка осигуравајућег покрића
1.4.2014. године, односно до 30.6.2014. године, у случају да уговор о јавној набавци буде
додељен овој групи понуђача.
III УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза и НАЛАЖЕ СЕ подносиоцима захтева да на име накнаде за
издавање овог решења уплате износ од 1.200,оо евра у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите

бр. 840-0000000880668-16 отворен код Управе за трезор, са позивом на број 4/0-03-229/2014, у
року од седам дана од дана пријема овог решења.

Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту Комисија) примила је дана 28.3.2014.
године захтев број 4/0-03-229/2014-1, за појединачно изузеће рестриктивног споразума од
забране (у даљем тексту Иницијални захтев), који су поднела друштва за осигурање: Wiener
stadtische осигурање а.д.о, Београд, Трешњиног цвета 1 (у даљем тексту Wiener) и а.д. за
осигурање Uniqa неживотно осигурање, Београд, Милутина Миланковића 134г (у даљем тексту
Uniqa или означени заједничким именом „подносиоци“).
Предметни захтев се односи на рестриктивни споразум – Споразум групе понуђача, који су
подносиоци закључили 27.3.2014. године, број споразума број 47505/14, ради подношења
заједничке понуде у поступку Јавне набавке услуге осигурања имовине и запослених број
1239/1-14 од 24.3.2014, за осигураника «Електропривреда Србије» (у даљем тексту: Наручилац).
Предметним захтевом тражено је појединачно изузеће од забране на период од 3 месеца, почев
од 1.4.2014. године.
У иницијалном Захтеву подносиоци су навели следеће:
- […]
- […]
Kомисији су прихватљиви следећи разлози који су руководили подносиоце захтева да закључе
предметни споразум понуђача:
-

[...]

-

[...]

Након увида у иницијални захтев, имајући у виду околности, чињенице и документа којa су
доставили подносиоци, оцењујући предметни споразум са становишта испуњености услова из
члана 11. Закона, Комисији је прихватљиво образложење разлога који су руководили
подносиоце захтева да закључе предметни споразум понуђача.
Комисија је, у поступку решавања по предметном захтеву, имала у виду и околност да је […]
Комисија је такође узела у обзир и чињеницу да је рок за који се тражи изузеће кратак и да
износи 3 месеца.
Комисија је као релевантно тржиште одредила тржиште пружања услуга неживотног осигурања
на територији Републике Србије. Комисија је при томе имала у виду да су неживотне и животне
врсте осигурања различите по својој природи, начину израчунавања ризика, премија и штета,
степену концентрисаности на тржишту, као и околност да постоје осигуравајућа друштва која се
искључиво баве животним осигурањима, те се овим чињеницама и руководила при одређивању
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релевантног тржишта. Врсте осигурања које су предмет Јавне набавке, односно споразума групе
понуђача спадају у неживотне врсте осигурања, те је Комисија из ових разлога одредила
тржиште како је наведено.
Комисија је оценила да се самим закључењем и спровођењем предметног споразума не
искључује конкуренција на релевантном тржишту или његовом битном делу.
Сходно свему претходно наведеном, односно сагласно оцени Комисије како је напред наведено,
одлучено је као у ставу I диспозитива овог Решења.
На основу члана 12. став 3. и члана 69. став 2. Закона, одлучено је као у ставу II диспозитива
овог Решења.
Сагласно члану 60. став 5. Закона, а на основу члана 2. став 1. тачка 2. Тарифника, одлучено је
као у ставу III диспозитива овог Решења. Констатује се да су подносиоци захтева доставили
доказ о извршеној уплати износа накнаде у складу са Тарифником (уплата од 1.200 еура у
динарској противвредности од 138.536,16 динара, 28.3.2014. године) чиме су извршили налог из
става III диспозитива.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни
спор тужбом која се подноси Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
Доставити:
- Wiener stadtische осигурање,
Београд, Трешњиног цвета 1
- Uniqa неживотно осигурање,
Београд, Милутина
Миланковића 134г
- Архиви

Председавајући Савета
Весна Јанковић, председник Комисије
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