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05.05.2011. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

  Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника 

већа, Биљане Тамбурковски-Баковић и Јелене Тишма-Јовановић, чланова већа, са судијским 

саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући у управном спору по тужби 

тужиоца Компанија Д.о. а.д.о. Б., ..., кога заступа Генерални директор, М.Ј. , против туженог 

Комисије за заштиту конкуренције Б., ..., ради поништаја решења ... са везом ... од ... године, 

у  предмету  заштите  конкуренције, у  нејавној  седници  већа  одржаној  дана  05.05.2011. 

године, донео је 

П Р Е С У Д У 

 Тужба се ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е 

  Оспореним решењем у ставу  I диспозитива утврђује се да је Одлука 

Управног одбора  У.о.с.донета на седници Управног одбора дана ... године под тачком 7. 

“Разматрање и усвајање текста обавештења о обавезном усклађивању трошкова прибаве и 

укупних  трошкова  спровођења  осигурања  од  аутоодговорности  са  прописима”,  акт  – 

споразум који за циљ или последицу има или може имати битно спречавање, ограничавање 

или  нарушавање  конкуренције  на  релевантом  тржишту  пружања  услуге  осигурања 

власника, односно корисника моторних или прикључних возила од одговорности за штету 

причињену  трећим  лицима  (осигурање  од  аутоодговорности)  на  територији  Републике 

Србије;  у  ставу  II  диспозитива  утврђује  се  да  је  Обавештење о  обавезном усклађивању 
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трошкова  прибаве  и  укупних  трошкова  спровођења  осигурања  од  аутоодговорности  са 

прописма бр. ... од ... године које су потписали: А.д.о. Д.о.  Б., из Б., ...; А.д.о.и.р. Д.Н.С из 

Н.С., .., А.д.о. А.м.с.о., из Б., ...; А.д.о. А.с.о., из Б., ...; А.д.о. Д.г.о. Б. из Б., ...; А.д.о. Т.к. из 

Б., ...; А.д.о. М.о. из Б., ...; А.д.о. С.о. из Б., ...; А.д.о. Т. из К., Улица ... и А.д.о. У  из Б., ...,  

акт  –  споразум  који  за  циљ  или  последицу  има  или  може  имати  битно  спречавање, 

ограничавање  или  нарушавање  конкуренције  на  релевантном  тржишту;  у  ставу  III 

диспозитива забрањени су и ништави споразуми из става I и II овог диспозитива; у ставу IV 

диспозитива одбија се предлог А.д.о У за одржавање усмене расправе дат у поднеску ... 

од  ...  године  и  у  ставу  V  диспозитива  одбија  се  предлог  У.о.с. за  доношење  решења  о 

прекиду поступка у односу на У.о. дат у поднеску ... од ... године.

У тужби поднетој овом суду тужилац оспорава законитост решења туженог 

органа наводећи да је истим повређен закон на његову штету.  Истиче да су друштва за 

осигурања у оквиру свог удружења предузела заједничке активности у циљу поштовања 

законских прописа у области обавезног осигурања у саобраћају како им је на то и указала 

Народна банка Србије у свом допису од ...  године.  Плод те заједничке активности јесте 

обавештење упућено спољним сарадницима друштава за осигурање од ... године којим су 

она обавестила своје пословне партнере о висини закупнине која може бити уговорена у 

складу  са  прописима  и  налогом  НБС,  а  да  при  томе  овим  актом  није  било  договора 

друштава за осигурање за примену максимално допуштеног износа режијског додатка како 

то  наводи  и  тврди  тужени  орган.  Тим  обавештењем  није  договорно  утврђен  један  од 

елемената премије, јер су тај елемент премије у складу са Законом осигурање друштва за 

осигурање  потпуно  самостално  утврдила  много  раније  и  то  својим  интерним  актом, 

конкретно  Правилником о максималној  стопи режијског  додатка  из  2005.  године.  Даље, 

истичу да сва друштва за осигурање, до приступања Србије Европској унији, имају обавезу 

да  примењују  заједничке  услове,  премијски  систем  са  јединственим  основама  премије 

осигурања и минималну тарифу која садржи  bonus malus  из члана 43. Закона о обавезном 

осигурању у саобраћају (“Службени гласник РС” бр.51/09).  Наводе и то да је компанија 

потпуно  самостално  донела  своју  пословну  одлуку  и  зарачунала  свој  износ  режијских 

трошкова  и  додатака  за  превентиву  у  максималном  износу.  Ово  стога  што  генерални 

директор у складу са Законом о осигурању и Правилником о максималној стопи режијског 

додатка  доноси  одлуку  о  расподели  премије  осигурања,  по  врстама  осигурања,  где  се 

одређује конкретан процентуални износ режијског додатка по врстама осигурања и он је 
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утврђен у износу од 22,90% од бруто премије АО, као и допринос за превентиву у износу од 

076% од бруто премије АО. И на крају, истичу да се, у свим овим случајевима, тужилац 

руководио чисто економским принципом профитне оријентације уз благовремено измирење 

својих обавеза.  Предлаже да суд  тужбу уважи и поништи решење Комисије  за  заштиту 

конкуренције. 

У одговору на тужбу, тужени орган је остао у свему при разлозима изнетим у 

образложењу оспореног решења и предложио да суд тужбу одбије. 

По оцени навода у тужби, одговора на тужбу и списа предмета ове управне 

ствари, Управни суд је нашао да је тужба неоснована. 

Правилно  је,  по  оцени  Управног  суда,  одлучио  тужени  орган  када  је  у 

поступку  у  коме  није  било  повреде  правила  поступка,  утврдио  да  је  Одлука  Управног 

одбора  У.о.с. и  Обавештење  о  обавезном  усклађивању  трошкова  прибаве  и  укупних 

трошкова  спровођења  осигурања  од  аутоодговорности,  обе  одлуке од  ...  године  акт  – 

споразум који за циљ или последицу има или може имати битно спречавање, ограничавање 

или  нарушавање  конкуренције  на  релевантном  тржишту  пружања  услуге  осигурања 

власника, односно корисника моторних или прикључних возила од одговорности за штету 

причињену  трећим  лицима  (осигурање  од  аутоодговорности) на  територији  Републике 

Србије. Своју одлуку тужени орган је засновао на прописма којима се регулише пословање 

друштава за осигурање у погледу услуге осигурања од аутоодговорности. 

Одредбом члана  106.  став  1.  Закона  о  осигурању (“Службени гласник  РС” 

бр.55/2004;  70/2004;  61/2005;  85/2005 и 101/2007) приписано је  да се премија осигурања 

састоји од функционалне премије и режијског додатка, а чланом 2. Уредбе о премијским 

стопама  осигурању  од  аутоодговорности  (“Службени  лист  СРЈ”  бр.20/97  и  “Службени 

гласник  РС”  бр.36/2005)  ближе  су  разрађене  премије  код  осигурања  од  одговорности, 

односно њени саставни делови, а то је функционална премија и режијски додатак. 

Из образложења оспореног решења следи,  а у примени цитираних одредби 

Закона о осигурању,  односно наведене Уредбе, да се стопа режијског додатка, која може 

бити до 30% техничке премије, одређује и прописује аутономним актом пословне политике 

сваког појединачног друштва за осигурање. Ово стога што су чланице удружења самостални 

правни  субјекти  који  одлуке  о  својој  пословној  полицити  треба  да  доносе  и  спроводе 

самостално у складу са позитивним прописима, при чему обавеза поштовања позитивних 

прописа јесте индивидуелна обавеза сваког појединачног друштва која није условљена било 
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каквим  договорима  са  другим  конкуренцијским  друштвима.  Стога,  договор  -  споразум 

друштва  за  осигурање за  примену максимално  допуштеног  износа  режијског  додатка  из 

члана 2. став 4. Закона о обавеном осигурању, значи да је један од елемената премије коју 

плаћају осигураници договорно утврђен у највишем допуштеном износу чиме је посредно 

договорен  и  укупан  износ  премије  и  на  тај  начин  искључена  могућност  за  било  какву 

ценовну конкуренцију. На овај начин су се посредством У.о. заводи договорили о условима 

пословања на тржишту на тај начин што су, у складу са договором, у одређеном периоду, 

поједини  заводи  суспендовали  примену  уговора  о  пословној  сарадњи  са  одређеном 

пословном  банком  све  са  циљем  да  уједначе  услове  плаћања  како  би  елиминисали 

међусобну конкуренцију на тржишту. 

Чланом 7.  став 1. Закона о заштити конкуренције (“Службени гласник РС” 

бр.79/2005) приписано је да акти који за циљ или последицу имају или могу имати битно 

спречавање,  ограничавање  или  нарушавање  конкуренције  на  релевантном  тржишту,  у 

смислу  овог  Закона,  јесу  споразуми,  уговори,  поједине  одредбе  уговора,  изричити  или 

прећутни договори, усаглашена пракса одлуке удружења учесника на тржишту; а у ставу 2. 

тачка 1. истог члана посебно се истиче да су то нарочито споразуми којима се 1) непосредно 

или посредно утвруђују куповне или продајне цене или други услови трговине. 

Имајући  у  виду  наведену  одредбу  закона,  а  у  склопу  Обавештења  које  је 

потписано и од стране тужиоца да сва друштва поступају на исти начин када је у питању 

цена премије осигурања од аутоодговорности као и услови  плаћања за то,  а  све  то под 

окриљем  У.о.с.,  свакако  представља  повреду  Закона  о  заштити  конкуренције  будући  да 

примена највишег износа провизије, и јединствених услова плаћања, значи само једно – а то 

је  контрола  примене  договора конкурената  којим се  утврђују  цене  премије  осигурања и 

услови пословања тако што се одређује исти износ трошкова као саставног дела премије 

осигурања и исти начин плаћања премије,  што увек  за  последицу има наношења штете 

потрошачима,  а  повећава  профит  учесницима  на  тржишту  коју  спроводе  овакву  врсту 

активности. Из списа предмедта се види да је дана ... године тужилац као и остала друштва 

за  осигурања  обавестила  Комисију  за  заштиту  конкуренције  о  постојању  Споразума  из 

члана 7. Закона са позивом на члан 71. став 5. Закона који омогућава да се неизрекне казна 

учеснику  у  споразуму  из  члана  7.  Закона  ако  тај  споразум  пријави  комисији.  Стога  је 

правилно, по оцени Управног суда, поступила Комисија за заштиту конкуренције када је 

наведени "споразум", односно одлуку Управног одбора  У.о.с. и Обавештење о обавезном 
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усклађивању трошкова и укупних трошкова спровођења осигурања од аутоодговорности, 

оба акта од ... године, утврдила као акте који имају за циљ или последицу битно спречавање, 

односно ограничавање или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту пружања 

услуга  осигурања  власника,  односно  корисника  моторних  или  прикључних  возила  од 

одговорности за штету причињену трећим лицима на територији Републике Србије. 

Управни суд је ценио наводе тужбе а посебно да се тужилац руководио чисто 

економским принципима у поступању,  али је нашао да исти нису основани будући да је 

законом изричито прописано да договор свих конкурената око усклађивања јединственог 

нивоа трошкова у цени услуге јединствених услова пословања јесте споразум који за циљ 

има битно ограничавање конкуренције на релевантном тржишту,  и као такав је супротан 

члану 7. Закона о заштити конкуренције, јер реализација овог споразума за последицу има 

битно ограничавање конкуренције на релевантном тржишту.

Суд је решавао без одржавања усмене расправе, јер је предмет спора такав да 

не изискује непосредно саслушање странака у складу са одредбом члана 33. став 2. Закона о 

управним  споровима  и  посебно  утврђивање  чињеничног  стања  имајући  у  виду  да  је 

чињенично стање у потпуности уврђено од стране туженог органа у току самог поступка.

Са изнетих разлога, налазећи да оспореним решењем није повређен закон на 

штету тужиоца, Управни суд је одлучио као у диспозитиву ове пресуде, на основу одредбе 

члана 40. став 2. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр.111/09).

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 05.05.2011. године, 1 У 22723/10 

Записничар                        Председник већа-судија
Љиљана Петровић,с.р.                                                                        др Јадранка Ињац,с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице

Дејан Ђурић

ЈЗ


