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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-

02-168/2012-1, коју је  по приложеном пуномоћју поднео адвокат Реља Здравковић 

из Београда, из адвокатске канцеларије  Здравковић & партнери, адвокатско 

ортачко друштво, ул. Француска бр. 27, 11000 Београд,  у име клијента – друштва 

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., са регистрованим седиштем на адреси Via 

Stalingrado 45, Болоња, Република Италија, порески идентификациони број 

друштва 00284160371, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 20. 

марта 2012. године, доноси следеће 

 

                                                         РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле италијанског  друштва 

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., са регистрованим седиштем на адреси Via 

Stalingrado 45, Болоња, Република Италија, порески идентификациони број 

друштва 00284160371, над друштвом PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. са 

регистрованим седиштем на адреси Via Guido D, Arezzo, 2 CAP 00198, Roma. 

Република Италија, на основу откупа нове емисије акција овог друштва, а чиме 

долази и до стицања посредне контроле друштва UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 

S.p.A., над привредним друштвима у власништву циљног друштва, која су 

основана и послују  у складу са релевантним прописима Републике Србије и то  

АКЦИОНАРСКИМ  ДРУШТВОМ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ  САД, са  

регистрованим седиштем на адреси ул. Булевар Михајла Пупина бр. 8 Нови Сад и 

матичним бројем 08194815, ДДОР АУТО ДРУШТВОМ СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ са регистрованим седиштем на адреси ул. Булевар Ослобођења 

127/XIV и матичним бројем 08781397 и ДДОР РЕ АКЦИОНАРСКИМ 

ДРУШТВОМ ЗА РЕОСИГУРАЊЕ са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Булевар Михајла Пупина бр. 8 Нови Сад и матичним бројем 20598409.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у предвиђеном року извршена  уплату износа од 

2.754.847,50 (двамилионаседамстотинапедесетчетирихиљадеосамстотиначетрдесет 
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седам и 50/100) динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код  

Управе за трезор Министарства финансија, с позивом на број 6/0-02-168/2012-1, 

што чини динарску противвредност одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, израчунату применом средњег девизног курса на дан уплате. 

                                        


