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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а                 
  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

       Број: 6/0-02-224/2016-5 
   Датум: 10. март 2016. године 
             Б  е  о  г  р  а  д   
                                                                                            
 
 
 
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о 
заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 95/13), члана 192. став 1. 
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 6. Тарифника о висини 
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Службени 
гласник РС" бр. 49/2011), решавајући по Пријави концентрације бр. 6/0-02-224/2016-1 
од 25. фебруара 2016. године друштва "SAVA Osiguranje" a.d.o. Београд, са седиштем 
на адреси Булевар Војводе Мишића бр. 51, Београд, Република Србија, матични број 
17407813, које заступају законски заступници генерални директор Едита Ритупер и 
извршни директор Милорад Боснић, дана 10. марта 2016. године, доноси следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем портфеља неживотног осигурања друштва "AS neživotno 
osiguranje" a.d.o. Београд, са седиштем на адреси Булевар Милутина Миланковића бр. 
7в, Београд - Нови Београд, Република Србија, матични број 20384166, од стране 
друштва "SAVA Osiguranje" a.d.o. Београд, са седиштем на адреси Булевар Војводе 
Мишића бр. 51, Београд, Република Србија, матични број 17407813. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве концентрације уплатио износ од 
3.087.510,00 (тримилионаосамдесетседамхиљадапетстотинадесет и 00/100) динара на 
рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства 
финансија, број 840-000000880668-16 са позивом на број 6/0-02-224/2016-1, што 
представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку у складу са чланом 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Домаће акционарско друштво "SAVA Osiguranje" a.d.o. Београд (у даљем тексту: 
SAVA Osiguranje или подносилац Пријаве), дана 25. фебруара 2016. године, поднело је 
Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) Комисији за заштиту конкуренције (у 
даљем тексту: Комисија) заведеној под бр. 6/0-02-224/2016-1. На основу увида у 
предметну Пријаву, Комисија је констатовала да је иста уређена у складу са чл. 2. 
Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 
05/2016). Подносилац пријаве је извршио уплату накнаде за издавање акта Комисији, 
што је констатовано у ставу II диспозитива.  

Друштво SAVA Osiguranje основано је 2002. године, шифра делатности 6512 - 
неживотно осигурање. Целокупан акцијски капитал подносица Пријаве поседује 
словеначко друштво "Pozavarovalnica Sava" d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 
56, 1000 Ljubljana, Република Словенија, матични број 5063825000. "Pozavarovalnica 
Sava" d.d. присутно је у Србији и преко друштва "SAVA Životno osiguranje" a.d.o. 
Београд, које је основано 2008. године, са седиштем на адреси Булевар Војводе 
Мишића бр. 51, Београд, матични број 20482443, шифра делатности 6511 - животно 
осигурање, у коме поседује 100% акцијског капитала. У 2014. години "Pozavarovalnica 
Sava" d.d. остварило је приход од око 140 милиона ЕУР, SAVA Osiguranje око 11,7 
милиона ЕУР, а "SAVA Životno osiguranje" a.d.o. Београд, око милион ЕУР. 

Уступилац портфеља неживотног осигурања (у даљем тексту: портфељ неживотног 
осигурања или Циљно пословање) је акционарско друштво "AS neživotno osiguranje" 
a.d.o. Београд (у даљем тексту: AS osiguranje или уступилац), основано 2008. године, 
шифра делатности 6512 - неживотно осигурање. Циљно пословање остварило је у 2014. 
години продају од око 1,9 милиона ЕУР.  
 
Као правни основ концентрације достављен је Уговор о преносу портфеља неживотног 
осигурања (у даљем тексту: Уговор), који су дана 17. фебруара 2016. године закључили 
SAVA Osiguranje у својству пријемника и AS osiguranje у својству уступиоца портфеља 
неживотног осигурања. Предмет Уговора није куповина акција, нити припајање AS 
osiguranjа подносиоцу Пријаве, нити било која друга статусна промена. Предмет 
Уговора је искључиво пренос Циљног пословања AS osiguranjа на SAVA Osiguranje, 
који подразумева пренос свих уговора неживотног осигурања, заједно са средствима 
техничких резерви. Реализација предметне трансакције неће довести до промене 
власничке структуре SAVA Osiguranjа и AS osiguranjа, већ ће подносилац Пријаве 
стећи контролу над портфолијом неживотног осигурања друштва AS osiguranjе, што 
представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 
 
У циљу дефинисања релевантног тржишта производа/услуга, подносилац Пријаве је 
предложио тржиште неживотног осигурања. Комисија је имајући увиду чињеницу да је 
предмет преузимања у предметној концентрацији портфолио пружања услуга из 
области неживотног осигурања, релевантно тржиште производа/услуга уже 
дефинисала, односно као тржиште пружања услуга неживотног осигурања. Ово из 
разлога што тржиште неживотног осигурања обухвата не само понуду већ и тражњу,  с 
тим да је Циљно пословање активно на страни понуде - пружању услуга неживотног 
осигурања. С обзиром на структуру и вредност портфеља неживотног осигурања који 
се преноси, тржишну снагу подносиоца Пријаве на релевантном тржишту услуга и 
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непостојање околности које упућују на забринутост у погледу стања конкуренције, 
Комисија за потребе предметне концентрације није даље сегментирала тржиште 
пружања услуга неживотног осигурања према врстама неживотног осигурања 
(осигурање моторних возила, шинских возила,  од одговорности због употребе 
моторних возила, имовине од пожара, итд.).  
 
Подносилац Пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише на 
националном нивоу, односно као тржиште Србије. Комисија је, сходно досадашњој 
пракси рада, као и специфичностима које проистичу из законске регулативе ове 
области пословања у Србији (ригидан режим прописа којима се регулише област 
осигурања, као и ефикасан систем надзора над овим тржиштем), прихватила предлог 
подносиоца Пријаве, и у географском смислу тржиште пружања услуга неживотног 
осигурања дефинисала као национално.  
 
На основу података из Пријаве, Комисија закључује да су и SAVA Osiguranjе и Циљно 
пословање присутни на утврђеном релевантном тржишту, што ће у случају реализације 
трансакције произвести одређене хоризонталне ефекте. Према извештају Сектора за 
послове надзора над обављањем делатности осигурања Народне банке Србије који се 
односи на период јануар-септембар 2015. године, на који се позива и подносилац, на 
релевантном тржишту било је активно 15 друштава. Укупна премија за неживотна 
осигурања износила је око 397,5 милиона ЕУР, при чему је SAVA Osiguranjе остварило 
премију за неживотно осигурање од 11,2 милиона ЕУР (2,82%), а Циљно пословање 
873 хиљаде ЕУР, односно 0,22%. У структури премија Циљног пословања доминира  
осигурање у области обавезног ауто осигурања (важност уговора је до једне године). 
Сходно овој чињеници, тачан износ укупних премија у будућем периоду, па самим тим 
и тржишно учешће подносиоца Пријаве у вредности укупних премија осигурања на 
релевантном тржишту након спроведене концентрације, зависиће од спремности 
уговарача осигурања да са подносиоцем Пријаве продуже своје осигурање у наредном 
периоду. Конкретно, након спроведене концентрације тржишно учешће подносиоца 
Пријаве могло би износити око 3%, и то само у случају да SAVA Osiguranjе у 
перспективи "задржи" све садашње осигуранике Циљног пословања. Највећи 
конкуренти на релевантном тржишту (према учешћу у укупној премији за неживотна 
осигурања) су "Dunav osiguranje" (33,12%), "Delta Generali" 19,74%, "DDOR" (14,07%), 
"Uniqa" (око 6,65%) и "Wiener" (6,43%).  
 
Комисија констатује да реализација предметне концентрације неће имати негативне 
ефекте на дефинисаном релевантном тржишту, као и да спровођење пријављене 
концентрације неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања 
конкуренције у Србији или њеном делу, а нарочито до стварања или јачања 
доминантног положаја. На основу претходно изнетог, закључено је да се у конкретном 
случају ради о дозвољеној концентрацији, у смислу члана 19. Закона, па је стога 
одлучено као у ставу I диспозитивa.  
 
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на основу 
оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 
тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 
пријављена. 
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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 
пријема решења. 
  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

 Проф. др Милоје Обрадовић 
 

 

 

 
 
 


