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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), 

одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-835/2014-1, од 29. децембра 2014. 

године, коју су у име друштва „Generali Osiguranje Srbija“ a.d.o., са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Милентија Поповића бр. 7б, Београд, Република Србија, 

матични број друштва 17198319, поднели овлашћени заступници Драган 

Филиповић и Бранко Павловић, дана 28. јануара 2015. године, доноси следеће  

 

 

                                                              Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Generali Osiguranje Srbija“ 

a.d.o., са регистрованим седиштем на адреси ул. Милентија Поповића бр. 7б, 

Београд, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 

под матичним бројем 17198319, над преосталим делом портфеља полиса животног 

осигурања Акционарског друштва за животно осигурање „MetLife“ a.d.o., са 

регистрованим седиштем у Београду, на адреси ул. Француска бр. 10, које је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 

бројем 20449101. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у прописаном року и у целости 

извршио уплату накнаде за издавање овог решења у висини од 3.047.387,50 

(тримилионачетрдесетседамхиљадатристотинеосамдесетседам и 50/100) динара на 

динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, с 

позивом на број 6/0-02-835/2014-1, што представља одговарајућу динарску 

противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, 

обрачунату по средњем девизном курсу на дан уплате. 

 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-12/2015-4 

Веза број: 6/0-02-835/2014 

Датум: 28. јануар 2015. године 

Београд 
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                                           Образложење 

 

Друштво „Generali Osiguranje Srbija“ a.d.o., из Београда (у даљем тексту: 

Generali Osiguranje, или подносилац пријаве), поднело је 29. децембра 2014. године 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), пријаву 

концентрације (у даљем тексту: пријава), која је поднета преко овлашћених 

заступника Драгана Филиповића и Бранка Павловића. Допуном документације која 

је Комисији достављена 22. јануара 2015. године, отклоњени су недостаци поднете 

пријаве, чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у 

скраћеном поступку. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио 

прописани износ накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. 

 

Приликом подношења пријаве, на основу члана 45 Закона, постављен је и 

захтев за заштитом одређених података и информација садржаних у предметној 

пријави. Подносилац је при подношењу оваквог захтева, оценио да би њихово 

објављивање и публиковање, могло нанети значајну штету учесницима 

трансакције. Поводом поднетог захтева за заштиту података, Председник Комисије 

одлучио је доношењем закључка бр. 6/0-02-12/2015-3 од 27. јануара 2015. године. 

 

Generali Osiguranje је друштво активно на домаћем тржишту осигурања, које 

се бави свим врстама животних и неживотних осигурања. У својој понуди ово 

осигуравајуће друштво нуди више врсте осигурања живота међу којима су: Ризико 

осигурање живота, Мешовито осигурање живота, Осигурање за старију 

популацију, Осигурање деце, Total Profit, Premium Protekt и Допунско осигурање уз 

осигурање живота као и додатне поделе по групама. Од оснивања 1998. године, ово 

друштво бележи брз и стабилан развој и данас се посебно истиче у пружању услуга 

животног осигурања, добровољног здравственог осигурања и међународног путног 

осигурања. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бријем 17198319 и основном делатношћу неживотно осигурање са 

шифром делатности (6512). Чланови друштва Generali Osiguranje су Generali PPF 

Holding B.V.са 99,95461% удела и GP REINSURANCE EAD са 0,04539%. 

 

Generali Osiguranje је члан Generali grupe, једне од водећих компанија на 

светском осигуравајућем и финансијском тржишту. Generali grupa са традицијом 

дугом 180 година, послује у 60 земаља света, запошљава више од 85.000 људи и 

има преко седамдесет милиона клијената. 

 

У Републици Србији Generali Osiguranje присутно је преко Акционарског 

друштва за управљање добровољним пензијским фондом Generali Београд (у даљем 

тексту: Generali ad Beograd dudpf). Ово друштво са седиштем у Београду, на адреси 

Милентија Поповића бр. 7б, регистровано је у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 20200677, а предмет његовог пословања јесте управљање 

фондовима са шифром делатности (6630). Generali ad Beograd dudpf је друштво за 

управљање добровољним пензијским фондом, у коме чланови фонда уплаћују 
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пензијске доприносе ради штедње. Овај фонд треба да употпуни државни систем 

пензијског осигурања и омогући будућим пензионерима додатне приходе. Средства 

се инвестирају у име и за рачун свих чланова фонда, са циљем очувања имовине у 

евро противвредности уз остваривање приноса на дуги рок. 

 

Друштво Generali Reosiguranje Srbija a.d.o. са седиштем у Београду, на 

адреси Милентија Поповића бр. 7б, регистровано је у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 17308513, а предмет његовог пословања је 

реосигурање са шифром делатности (6520). Чланови овог друштва су друштво 

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. са 99,994411% удела и GP Reinsurance са 0,00589% 

удела. Ово друштво лиценцирано је од стране Народне Банке Србије (у даљем 

тексту: НБС), као друштво које се бави пружањем услуге реосигурања друштвима 

за осигурање и то за различите видове и врсте осигурања. 

 

Друштво Блутек Ауто д.о.о. у искључивом је власништву друштва Generali 

Osiguranje Srbija a.d.o. Седиште овог друштва је у Београду, на адреси Владимира 

Поповића бр. 8. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 20566469, а предмет његовог пословања су техничко испитивање 

и анализе (шифра делатности 7120). Блутек Ауто д.о.о. бави се пружањем услуга 

техничких прегледа, путем мреже техничких прегледа. 

 

Друштво над којим ће подносилац пријаве преузети преостали део 

портфеља полиса животног осигурања, јесте Акционарско друштво за животно 

осигурање „MetLife“ a.d.o. из Београда (у даљем тексту: MetLife, или циљно 

друштво). Друштво је основано 2008. године, и регистровано у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем 20449101, а његова претежна делатност 

јесте пружање услуга из области осигурања живота (шифра: 6511). Већински 

власник друштва MetLife је American Life Insurance Company (ALICO). Компанија 

ALICO, регистривана је у држави Делевер, САД, под матичним бројем 0123730, а 

основна делатност је животно осигурање. MetLife је активан субјекат на домаћем 

тржишту животног осигурања. У претходном периоду већ је пренео највећи део 

свог портфеља на друго осигуравајуће друштво. Сада намерава да пренесе део свог 

портфеља осигурања на Generali Osiguranje Srbija. Тиме би друштво преносилац, у 

целости остало без било каквих права и обавеза по основу полиса животног 

осигурања, односно ослободило би се свог целокупног портфеља осигурања. 

Својим решењем из 2013. године, Комисија је одобрила концентрацију, којим је 

друштво Wiener Städtische Osiguranje, преузело од друштва MetLife део његовог 

портфолио животног осигурања, након чега је у јануару 2014. године, пренос 

одобрен од стране НБС. 

 

Предметном пословном трансакцијом, Generali Osiguranje намерава да 

прошири своје пословне активности у области животног осигурања. У складу са 

Законом о осигурању, оно ће купити циљни портфељ од друштва MetLife, [...]
1
 

 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Tрансакција ће се спровести тако што ће потписани Уговор о преносу 

портфеља, уговорне старане поднети на сагласност НБС. Након добијања 

неопходне сагласности од стране НБС на намеравани пренос циљног портфеља, 

преносилац ће пренети на стицаоца целокупан циљни портфељ. На тај начин 

Generali Osiguranje ће стећи сва права и обавезе из циљног портфеља, о чему ће у 

складу са законским обавезама обавестити уговараче осигурања по полисама 

осигурања које чине циљни портфељ и поучити их о њиховим правима која 

проистичу из циљног портфеља. Портфељ осигурања који се преноси, састоји се од 

полиса осигурања Ризико осигурања и Допунског осигурања.  

 

Као правни основ спровођења пријављене концентрације, Комисији је 

достављен Уговор о преносу портфеља потписан 29. децембра 2014. године од 

стране MetLife Акционарско друштво за животно осигурање (Продавац) и Generali 

Osiguranje Srbija a.d.o. (Купац). Достављени уговор Комисија је прихватила као 

релевантан документ, који представља акт о концентрацији и чијом реализацијом 

Generali Osiguranje стиче циљни портфељ од друштва MetLife.  

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009).  

 

У достављеној пријави, подносилац предлаже да се релевантно тржиште 

производа/услуга, за потребе ове концентрације, дефинише као тржиште пружања 

услуга осигурања живота. Целокупно тржиште осигурања обухвата три тржишна 

сегмента и то осигурање живота, неживотно осигурање и реосигурање. У оквиру 

осигурања живота и неживотног осигурања, могуће су и друге додатне поделе које 

су детерминисане постојањем различитих врста ризика који су покривени 

конкретним уговорима о осигурању.  

 

Комисија је у погледу одређивања релевантног тржишта производа/услуга у 

потпуности прихватила понуђени предлог подносиоца пријаве и релевантно 

тржиште производа/услуга дефинисала као тржиште осигурања живота. При томе 

се имало у виду да све полисе које чине циљни портфељ, припадају врсти животног 

осигурања у складу са класификацијом врста осигурања које познаје Закон о 

осигурању. 

 

Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, подносилац 

пријаве је предложио да се оно дефинише на националном нивоу, односно као 

тржиште Републике Србије. Овакав предлог образложен је чињеницом да постоји 

велики број прописа којима се регулише област осигурања, на нивоу читаве 

Републике Србије, као и ефикасан систем надзора над овим тржиштем. Комисија је, 

имајући у виду специфичности које проистичу из законске регулативе ове области 

пословања у Републици Србији, прихватила предлог подносиоца пријаве и у 

географском смислу ово тржиште дефинисала као национално.  
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Према подацима НБС који се односе на Сектор осигурања (Извештај за 

треће тромесечје 2014. године), у Републици Србији, пословима осигурања бавила 

су се 23 друштва, а пословима реосигурања 4 друштва. Од друштава која су се 

бавила пословима осигурања, искључиво животним осигурањем се бавило 7 

друштава, неживотном осигурањем бавило се 10 друштава, а 6 друштава се бавило 

и животним и неживотним осигурање. Поред друштава за осигурање, на тржишту 

послује и: 19 банака које су добиле сагласност за обављање послова заступања у 

осигурању, 91 правно лице (друштва за посредовање, за заступање и за пружање 

других услуга у осигурању), 110 заступника у осигурању (физичка лица – 

предузетници). Овлашћење за обављање послова заступања у осигурању, односно 

овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању, поседује око 15. 

хиљада физичких лица. 

 

На основу цитираног извора података, на крају трећег квартала 2014. 

године, дат је преглед тржишних учешћа друштава за животно осигурање који 

послују на тржишту осигурања Републике Србије. Удео је израчунат на основу 

учешћа премије за осигурање живота и премије за допунско осигурање уз 

осигурање живота. Поред подносиоца пријаве који у овој области активности 

остварује тржишни удео од око 26%, значајну тржишну позицију имају и Dunav 

osiguranje (око 10%), Grawe (око 17%), Wiener (око 20%), Uniqa (око 10%) и други. 

 

На релевантном тржишту, Generali Osiguranje продају полиса животног 

осигурања врши путем друштва за заступање и посредовање у осигурању, (на 

основу уговора о заступању и посредовању у осигурању); путем банкоосигурања 

(продаја полиса преко канала продаје Банака, које имају овлашћења за заступање 

НБС); преко композитне мреже (продаја преко агената продаје, тзв. аквизитера) и 

путем директне продаје (од стране осигуравајућих друштава, а продају врше 

запослени у осигурању). Сви учесници на релевантном тржишту, који врше 

послове осигурања, морају поседовати лиценцу за обављање наведених послова 

издату од стране НБС.  

 

Продаја полиса друштава MetLife преко Агенција или запослених у 

друштву, као и путем посредника/заступника у осигурању који су предузетници и 

правна лица (осим банака), обустављена је почетком 2014. године. Да би банка 

могла да обавља послове из области осигурања, потребно је да добије овлашћење 

од НСБ за послове посредовања и заступања у осигурању. 

 

Разлог за спровођење ове концентрације, којом се врши пренос циљног 

портфеља са друштва MetLife на стицаоца – друштво Generali Osiguranje, 

проистиче из пословне одлуке преносиоца, да отуђењем последњег дела свог 

портфеља осигурања, практично напусти тржиште осигурања Републике Србије. 

Преносом циљног портфеља, Generali Osiguranje ће незнатно повећати свој 

постојећи портфељ животног осигурања. Након реализоване трансакције, 

погодности ће пре свега имати уговарачи осигурања/осигураници, јер ће им бити 

омогућено да наставе осигурано покриће и након што се MetLife ослободи 

целокупног свог портфеља осигурања које има на тржишту Републике Србије. 
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Уговарачи осигурања/осигураници, биће у могућности ако то желе да наставе 

животно осигурање под истим условима и са новим осигуравачем. 

 

Предложена концентрација посматрана са аспекта целокупног релевантног 

тржишта животног осигурања у Републици Србији и ефекти њеног спровођења, 

неће имати никакве негативне конкурентске последице, јер је реч о релативно 

малом броју полиса осигурања које су саставни део циљног портфеља који се 

преноси на стицаоца и само симболично мења његову тржишну позицију у односу 

на стање пре спровођења концентрације.  

 

На основу наведених чињеница, оцењено је да предложена концентрација не 

изазива забринутост са аспекта заштите конкуренције на тржишту Републике 

Србије или његовом делу, будући да њеним спровођењем не долази до значајнијег 

ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренцијe на дефинисаном 

релевантном тржишту производа у Републици Србији, а пре свега стварања или 

јачања доминантног положаја, па је одлучено као у диспозитиву 

 

 

Поука о правном леку: 

 

 

Ово решење је коначно у управном поступку.  

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Доц. др Милоје Обрадовић 

 

 

 


