
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

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

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 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. 30/10) 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-

02-533/2016-1, коју је дана 21. јула 2016. године поднело привредно друштво Vienna 

Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, са регистрованим седиштем на адреси 

Schottenring 30, A-1010 Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. Добрачина 

бр. 15, Београд, дана 11. августа 2016. године, доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране друштва Vienna Insurance Group AG Wiener 

Versicherung Gruppe, са регистрованим седиштем на адреси Schottenring 30, A-1010 

Беч, Аустрија, матични број FN75687f, над друштвима AXA Животно осигурање а.д.о. 

Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 6, Београд, 

Република Србија, матични број 20226960 и AXA Неживотно осигурање а.д.о. Београд, 

са регистрованим седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 6/14, Београд, 

Република Србија, матични број 20748001, куповином 100% акција у наведеним 

друштвима. 

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 25.000,00 (двaдесетпетхиљада) 

ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне банке 

Србије, што представља прописан износ таксе за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-533/2016-7 

Датум: 11. август 2016. године 

Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, са 

регистрованим седиштем на адреси Schottenring 30, A-1010 Беч, Аустрија, (даље у 

тексту: подносилац пријаве или VIG), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 21. јула 2016. године, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. Добрачина 

бр. 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-533/2016-1. 

         Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија је усвојила поднети захтев и донела Закључак о 

заштити података бр. 6/0-02-533/2016-6.  

 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

 

VIG и сва друштва под његовом директном или индиректном контролом чине 

Vienna Insurance групу друштава. Vienna Insurance група је једна од водећих 

осигуравајућих група у Аустрији и Централној и Источној Европи. У својој понуди има 

портфолио производа високог квалитета са атрактивним решењима у сегменту и 

животног и неживотног осигурања. Главна тржишта друштва Vienna Insurance Group 

обухватају Аустрију, Републику Чешку, Словачку, Пољску, Румунију, Бугарску, 

Хрватску, Мађарску, Србију и Украјину. Запошљава око 23.000 људи широм света. У 

погледу власничке структуре подносиоца пријаве, 70% акција држи друштво Wiener 

Stadtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermogensverwaltung - Vienna Insurance 

Group, док се са осталих 30% акција слободно тргује.  

У Републици Србији, Vienna Insurance група има три повезана друштва: Wiener 

Stadtische Осигурање а.д.о. Београд, WIENER RE а.д.о. Београд и VIG REAL ESTATE 

д.о.о. Београд. 

Wiener Stadtische Осигурање а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси 

Трешњиног цвета 1, регистровано је у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 17456598, а предмет његовог пословања јесте неживотно осигурање (шифра: 

6512). У својој понуди има широк портфолио производа и услуга које пружа својим 

клијентима у преко 40 продајних локација широм земље.  
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WIENER RE а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси Трешњиног цвета 

1, регистровано је у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20483733, а 

предмет његовог пословања јесте реосигурање (шифра: 6520). WIENER RE а.д.о. 

Београд нуди услуге обавезног и добровољног реосигурања, а део је пословног 

сегмента Vienna Insurance групе за реосигурање. Овај сегмент послује преко друштва 

VIG RE Zajištovna, са седиштем у Републици Чешкој, које је већински акционар 

друштва WIENER RE а.д.о. Београд. 

VIG REAL ESTATE д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, на адреси 

Трешњиног цвета 1, регистровано је у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 20349565, а предмет његовог пословања је изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање њима (шифра: 6820). Ово друштво послује на 

локалном тржишту некретнина, на коме нуди услуге издавања у закуп комерцијалних 

некретнина. Управља модерном пословном зградом у Београду, која има простор од 

16.000 квадратних метара за издавање у закуп.  

Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или 

посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и 

седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 

 

VIG намерава да стекне контролу над друштвима AXA Животно осигурање 

Београд и AXA Неживотно осигурање Београд (даље у тексту: AXA Србија), која су 

тренутно под контролом друштва AXA Mediterranean Holding S.A., са седиштем на 

адреси C/Monsenor Palmer 1 07014 – Палма де Мајорка, Балеарска острва (даље у 

тексту: AXA Mediterranean Holding). AXA Србија се бави животним и неживотним 

осигурањем, док не пружа услуге реосигурања у Републици Србији. 

AXA Животно осигурање је друштво које се бави животним осигурањем у 

Републици Србији, где нуди низ услуга и производа за резиденте и комерцијалне 

клијенте. Његов широк портфолио је организован да покрије низ ризика како би 

друштво понудило решења виског квалитета прилагођена потребама клијената. AXA 

Неживотно осигурање се бави неживотним осигурањем у Републици Србији. У својој 

понуди има широк спектар производа у сегменту осигурања од последица несрећних 

случајева, возила и домаћинства. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји целокупног 

емитованог основног капитала друштава AXA Животно осигурање а.д.о. Београд и 

AXA Неживотно осигурање а.д.о. Београд, потписан 6. јула 2016. године између 

друштва AXA Mediterranean Holding и друштва Vienna Insurance Group AG Wiener 

Versicherung Gruppe. […]
1
. Поред тога, уговорне стране намеравају да обавесте и 

регулаторно тело у сектору осигурања - Народну банку Србије, како би прибавиле 

неопходно одобрење. 

 

 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да су 

учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан 

приход учесника у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 

63. став 1. тач. 1. Закона. 

 

 

 

4. Релевантно тржиште 

 

 

 Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, 

односно од стварне делатности учесника концентрације, од стране Комисије, одређено 

је релевантно тржиште производа у конкретном случају као тржиште пружања услуга 

животног осигурања и тржиште пружања услуга неживотног осигурања.  

 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. У својој пракси Европска комисија је сматрала да обично не постоји 

замењивост са стране потрошача између различитих осигураних ризика.  

С друге стране, са становишта понуде, узимање у обзир замењивости указује на 

то да неколико сегмената може чинити једно тржиште. Наиме, услови за осигурање 

сасвим разноврсних врста ризика веома су слични и велики број осигуравајућих 

друштава послује на различитим под-тржиштима. Из тих разлога, Европска комисија је 

сматрала да се различите врсте производа животног осигурања могу сматрати 

јединственим тржиштем, тј. тржиштем за животно осигурање. 

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 животног осигурања и тржиште пружања услуга неживотног осигурања 

дефинисала као национално.   
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5. Оцена ефеката концентрације 

 

 

На основу података из Пријаве, Комисија закључује да су и подносилац пријаве и 

циљна друштва присутни на утврђеним релевантним тржиштима, што ће у случају 

реализације трансакције произвести одређене хоризонталне ефекте. Према подацима 

НБС који се односе на Сектор осигурања (Извештај за 2015. годину), у Републици 

Србији, пословима осигурања бавило се 20 друштава, а пословима реосигурања 4 

друштва и остварена је укупна премија осигурања у износу од око 80,9  милијарди 

РСД. Од друштава која су се бавила пословима осигурања, искључиво животним 

осигурањем се бавило 5 друштава, неживотним осигурањем бавило се 9 друштава, а 6 

друштава се бавило и животним и неживотним осигурањем. У структури укупног 

портфолија осигурања, неживотно осигурање учествовало је са 76,1 %, док учешће 

животних осигурања износи 23,9%. 

 Поред друштава за осигурање, на тржишту послује и: 20 банака које су добиле 

сагласност за обављање послова заступања у осигурању, 95 правних лица (друштава за 

посредовање у осигурању и друштва за заступање у осигурању), 113 заступника у 

осигурању (физичка лица – предузетници). Овлашћење за обављање послова заступања 

у осигурању, односно овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању, 

поседује 15. 545 физичких лица.   

На тржишту пружања услуга животног осигурања, према проценама које је 

подносилац доставио Комисији као саставни део пријаве концентрације, највећи 

тржишни удео има друштво „Generali“ (34,08%), затим следе „Wiener Stadtische Srbijа“ 

(19,75%) „Grawe“ (16,60%), „Uniqa“(9,39%) „Dunav“ (6,75%) и други. Према истом 

извору, процењено тржишно учешће друштва AXA Животно осигурање на овом 

тржишту износи  0,93%. 

Када је реч о тржишту пружања услуга неживотног осигурања највећи тржишни 

удео има „Dunav“ (32,74%), затим „Generali“ (19,55%), ДДОР (14,02%), „Uniqa“(6,81%), 

док је удео подносиоца пријаве процењен на око 6,57%, а удео друштва AXA 

Неживотно осигурање на 2,10%.  

Комисија оцењује да на тржишту пружања услуга животног осигурања 

концентрација неће нарушити конкуренцију, јер ће подносилац пријаве, иако, по снази, 

други учесник на овом тржишту, повећати свој удео за само 0,93 процентних поена 

што значи да ће преузимањем удела друштва AXA Животно осигурање његов 

тржишни удео износити 20,68% (промена (делта) HHI је 37). На тржишту пружања 

услуга неживотног осигурања, концентрација такође неће изазвати негативне ефекте на 

конкуренцију, јер је удео подносиоца пријаве на овом релевантном тржишту знатно 

мањи од удела снажнијих конкурената, а његово повећање је при томе незнатно – 2,10 

процентних поена што значи да ће преузимањем удела друштва AXA Неживотно 

осигурање његов тржишни удео износити 8,67% (промена (делта) HHI је 28). 

          У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је 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 
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тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена. 

 

Упутство о правном средству: 

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                   
                                                                                       

                                                                        Др Милоје Обрадовић 

                                                                      

 

 

 


