
 

 

Објављени текст садржи заштићенe податке.  

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите. 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                              

                                    

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 

став 5. 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 6/0-02-722/2017-1, коју је дана 17. новембра 2017. године 

поднело привредно друштво Pozavarovalnica Sava d.d., са седиштем на адреси Dunajska 

cesta 56 Ljubljana, Slovenija, уписано у Судско/пословном регистру   под матичним 

бројем 5063825000, преко пуномоћника адвоката Александра Б. Петровић и Бојане М. 

Ђорђевић из Ортачког адвокатског друштва Петровић и Глогоњац,  Београда, ул. 

Сарајевска 2а, дана 14. децембра 2017. године доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

            I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Pozavarovalnica Sava 

d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 56 Ljubljana, Slovenija, уписаног у 

Судско/пословном регистру под матичним бројем 5063825000, над  друштвом TBS 

Team 24, регистрованим у Судско/пословном регистру под матичним бројем 

5946948000, са седиштем у Марибору на адреси Љубљанска улица 42, Словенија,  до 

које долази на основу Уговора o продаји и куповини 75% удела у друштву.   

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Подносилац пријаве, друштво Pozavarovalnica Sava d.d., 

са седиштем на адреси Dunajska cesta 56 Ljubljana, Slovenija, уплатило дана 20.11.2017. 

године износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР, на  рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ таксе за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-722/2017-7 

Датум: 14. децембар  2017. 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, Pozavarovalnica Sava d.d., са седиштем на адреси Dunajska 

cesta 56 Ljubljana, Slovenija, уписано у Судско/пословном регистру под матичним 

бројем 5063825000 (удаљем тексту: Подносилац пријаве или Pоzavarovalnica Sava), које 

заступају адвокати Александар Б. Петровић и Бојана М. Ђорђевић из Ортачког 

адвокатског друштва Петровић и Глогоњац,  Београда, ул. Сарајевска 2а, поднело је 

дана 17.11.2017. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 

Пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-722/2017-1. Пријава је 

допуњена поднеском број 6/0-02-722/2017-4 од 28.11.2017. године.   

         На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције(„Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 17.11.2017. године, 

поднео Комисији захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави 

концентрације, а дана 01.12.2017. године, прецизирао је захтев за одређивање заштите 

података. Садржину захтева представља спецификација података и информација чија 

се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је 

Комисија  донела   посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-722/2017-6, који 

се у овом решењу даље неће образлагати.  

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

у скраћеном облику, 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, по скраћеном поступку. 

         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 овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

 Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво 

Pozavarovalnica Sava d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 56 Ljubljana, Slovenija, 

уписано у Судско / пословном регистру под матичним бројем 5063825000. 

Pozavarovalnica Sava je словеначко друштво за реосигурање које представља матично 

друштво  Сава Групе.  

 У Србији Pozavarovalnica Sava има два регистрована зависна друштва и то: 

 

-Сава неживотно осигурање акционарско друштво за осигурање Београд, скраћено име 

„Сава неживотно осигурање“ а.д.о. Београд, са седиштем у улици Булевар Војводе 

Мишића 51, регистровано под матични бројем 17407813, и 

- Сава животно осигурање акционарско друштво за осигурање Београд (Савски Венац), 

скраћено име „Сава животно осигурање“ а.д.о. Београд, са седиштем у улици Булевар 

Војводе Мишића 51, регистровано под матични бројем 20482443. 

          Учесник у концентрацијии и Циљно друштво у предметној трансакцији је TBS 

Team 24 d.o.o., регистровано у Судско/пословном регистру под матичним бројем 

5946948000, са седиштем у Марибору на адреси Љубљанска улица 42, Словенија (у 

даљем тексту: TBS или Циљно друштво). TBS је словеначко друштво са ограниченом 

одговорношћу чији је предмет пословања - Услуге помоћи на путу. TBS нема 

регистровано друштво у Србији, а приход остварен у Србији је производ директно 

пружене услуге на територији Србије. 
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           Укупан приход Сава Групе у 2016. години на светском тржишту износио је  [...]  

ЕУР, а у Србији укупан приход Сава Групе за наведени период, био је  [...]  ЕУР. 

            Циљно друштво TBS, У 2016. години остварило је укупан приход на светском 

нивоу од  [...]  ЕУР, а у Србији  ово друштво је остварило укупан приход  у 2016. 

години од  [...]  ЕУР. 

              

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве стиче појединачну 

непосредну  контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над Циљним 

друштвом TBS,  путем Уговора о продаји и уповини удела у Циљном друштву.   

Као акт о концентрацији достављен је Уговор о продаји и куповини пословних 

удела од 02.11.2017. године  [...]. Уговор је оверен у форми јавнобележничког записа од 

стране Бојана Подгоршека, јавног бележника из Љубљане, под деловодним бројем SV 

1140/17.  

Планираном трансакцијом у складу са наведеним Уговором Подносилац пријаве 

стиче 75% удела у Циљном друштву од досадашњих власника, чиме Подносилац 

пријаве као купац, стиче непосредну контролу над Циљним друштвом TBS. 

 Комисија је наведени Уговор о продаји и куповини пословних удела,  

прихватила као ваљани правни основ настанка концентрације.  

 

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 2016. години, Комисија је утврдила да je Подносилац пријаве  имао обавезу да 

пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2016. години  

вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као 

услова за пријаву концентрације.  

 Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. 

став 1. тачка 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). У складу са чланом 2. Уредбе. Релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене. 

          Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на 

тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови  

конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

          У дефинисању релевантног тржишта, Подносилац пријаве је пошао од 

активности учесника концентрације и чињенице да ће аквизиција бити реализована у 
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Словенији, са утицајем и на другим географским тржиштима. Циљно друштво TBS са 

седиштем у Словенији, пружа услуге и на територији Републике Србије, а Подносилац 

пријаве преко својих зависних друштава је активни учесник на тржишту осигурања у 

Србији. Стога, иако из пријаве не проистиче изричит предлог Подносиоца пријаве за 

дефинисање релевантног тржишта производа, имајући у виду наведене активности 

учесника концентрације, као предлог Подносиоца препознају се следећа тржишта: 

- Релевантно тржиште животног и неживотног осигурања и реосигурања, и 

- Релевантно тржиште услуга пружања помоћи на путу. 

         Пословна делатност Сава Групе у Србији је пружање услуге животног и 

неживотног осигурања и реосигурања, преко своја два зависна друштва регистрована у 

Србији. 

         Пословна делатност Циљног друштва TBS је пружање услуге помоћи на путу. Све 

услуге TBS-а пружају се преко телефонске подршке из Марибора, тако да TBS нема у 

Србији огранке и/или ћерке фирме. Услуге тржишта помоћи на путу укључују: 

- Организацију поправке покварених путничких возила, 

- Транспорт покварених путничких возила до места за поправку, 

- Организацију смаштаја за путнике покварених возила, уколико возило није 

могуће поправити у примереном року, 

- Организацију превоза повређених путника до болнице, припрему за транспорт 

возилима или авионом или хеликоптером у сарадњи са медицинским особљем. 

         Наведене услуге TBS пружа корисницима услуга осигурања у сарадњи са 

осигуравајућим кућама. 

         Укључивањем TBS у Сава Групу, Pozavarovalnica Sava и њена зависна друштва ће 

бити у могућности да својим клијентима у области осигурања пруже квалитетније 

услуге помоћи на путу и асистенције у случају потребе за медицинском помоћи на 

путу. 

       Овако предложене дефиниције  релевантних тржишта, Комисија је ценила пре 

свега са аспетка активности Циљног друштва, па је као релевантно тржиште 

производа/услуга за потребе ове концентрације утврдила само  једно релевантно 

тржиште, а то је тржиште услуге пружања помоћи на путу.  

        Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије.  

Комисија је полазећи од законске дефиниције из члана 6. Закона, узела географски 

опсег Републике Србије као релевантно географско тржиште, јер из природе 

предложене трансакције, не проистиче никакво њено дејство само на посебном или 

ужем подручју у Србији.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији.  

          

           Подносилац пријаве је за  предложена релевантна тржишта дао процене укупне 

величине тих тржишта, затим процене тржишног учешћа Сава Гупе, према 

критеријуму укупне премије и према критеријуму премије неживотног осигурања и 

критеријуму премије животног осигурања. За свако предложено релевантно тржиште, 

Подносилац је дао и процене учешћа главних конкурената. Међутим, како је Комисија 

за потребе овог поступка утврдила као релевантно тржиште, само тржиште услуге 
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пружања помоћи на путу, образлагање величине тржишта и тржишних учешћа у 

сектору животног и неживотног осигурања, није неопходно за оцену ефеката ове  

концентрације. 

            Релевантно тржиште пружања помоћи на путу није предмет посебне регулације, 

па стога учесник на овом тржишту Циљно друштво TBS нема много сазнања о 

тржишту у Србији. Како не постоје званични подаци о конкурентима и њиховим 

уделима на овом тржишту, према сазнању Подносиоца пријаве, учесници на тржишту 

услуге пружање помоћи на путу у Србији су поред Циљног друштва и АМСС, Europ 

Assistance, Balкan Wide и други. 

           Према процени и информацијама којима располаже TBS, учешће Циљног 

друштва на релевантном тржишту у Србији износи 2% тржишног удела. Главни 

конкуренти су: 

 

- АМСС са 70% тржишног удела, 

- Europ Assistance, са 20% тржишног удела, 

- Balкan Wide, са 8% тржишног удела. 

          

          Циљно друштво TBS, [...] не врши дистрибуцију производа, већ пружа услуге 

помоћи на путу. То подразумева сарадњу са великим бројем подизвођача и пословних 

партнера, са којима се закључују уговори. Процедура за закључење уговора је, да 

заинтересовани пословни партнери који желе да сарађују са TBS-ом у процесу помоћи 

на путу, попуњавају формулар објављен на сајту TBS-а. На основу података и одговора 

из формулара, TBS одлучује о даљој пословној сарадњи или не, и позива 

потенцијалног партнера на састанак. У случају постизања споразума са потенцијалним 

партнером, закључује се уговор који регулише сва битна питања и права и обавезе  

странака у погледу пружања помоћи на путу. 

            Имајући увиду све наведено, Комисија је закључила да између учесника 

концентрације на тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити 

вертикалних преклапања на утврђеном релевантном тржишту, због чега на 

релевантном тржишту не долази по повећања тржишног удела Подносиоца пријаве. 

          Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. 

         У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 

          

          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. 

 

 

Упутство о правном средству: 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 



6 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 

и 106/2015).  

  

 

           

 

          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                Др Милоје Обрадовић 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 


