
Објављени текст садржи заштићене 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 6/0-02-737/2017-1, коју је 28. новембра 2017. 

године поднело привредно друштво „Pozavarovalnica Sava“ d.d., са седиштем на адреси 

Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, матични број 5063825000, преко пуномоћника 

адвоката Александра Б. Петровић и Бојане М. Ђорђевић из Ортачког адвокатског 

друштва „Петровић и Глогоњац“, Сарајевска 2а, Београд, дана 27. децембра 2017. 

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 привредног друштва „Pozavarovalnica Sava“ 

d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, матични број 

5063825000, над привредним друштвом „ENERGOPROJEKT GARANT“ а.д.о., са 

седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 12, Београд, матични број 07812728, 

куповином акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Pozavarovalnica Sava“ 

d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, дана 30. новембра 

2017. године, уплатио 25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

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, матични број 5063825000, поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 28. новембра 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Александра Б. Петровић и Бојане М. Ђорђевић из Ортачког 
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адвокатског друштва „Петровић и Глогоњац“, Сарајевска 2а, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-737/2017-1. 

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

потпуна и у складу са чланом 2. 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 („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину 

захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве, привредно друштво „Pozavarovalnica Sava“ послује као 

матично друштво групе „Sava Re“, која се бави пружањем услуга осигурања и 

реосигурања. Друштва у оквиру ове групе, тј. девет осигуравајућих компанија послује 

у Словенији, Хрватској, Србији, Македонији и Црној Гори – на шест тржишта западног 

Балкана.  

У Србији су регистрована два зависна друштва ове групе и подносиоца пријаве: 

1) „SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ A.D.O., са седиштем на адреси Булевар 

Војводе Мишића 51, Београд, матични број 17407813, које се бави пружањем услуга 

неживотног осигурања, и 2) „SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE“ ADO, са седиштем на 

адреси Војводе Мишића 51, Београд, матични број 20482443, које са бави пружањем 

услуга животног осигурања. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу 

над привредним друштвом „ENERGOPROJEKT GARANT“ а.д.о. (даље у тексту: 

циљно друштво), са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 12, Београд, 

матични број 07812728. Основна делатност циљног друштва је обављање свих врста 

неживотног осигурања (oсигурaњa имoвинe, oсигурaњa oд oдгoвoрнoсти, oсигурaњe 

рoбe у трaнспoрту, oсигурaњe oд нeзгoдe), као и послова непосредно повезаних са 

пословима осигурања. Oд 1994. пoслуje кao члaн Eнeргoпрojeкт групe, а највећи 

акционар друштва је друштво „Energoprojekt holding“ а.д., са 92,94% акција. Друштво 

„ENERGOPROJEKT GARANT“ нема зависна друштва. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте уговор о куповини акција, закључен 15. 

новембра 2017. године, између подносиоца пријаве и друштва „Energoprojekt holding“. 

Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 92,94022% акција у 

циљном друштву, чиме би стекао непосредну појединачну контролу над циљним 

друштвом. 
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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 2016. години, Комисија је утврдила да је 

подносилац пријаве имао бавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника 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. 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 производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, као релевантно тржиште 

производа је одређено тржиште пружања услуга неживотног осигурања.  

Комисија је на тај начин уважила предлог подносиоца пријаве који је навео да је 

подносилац пријаве активан на тржишту животног и неживотног осигурања и тржишту 

реосигурања, а циљно друштво само на тржишту неживотног осигурања, и да зато за 

потребе предметне трансакције треба узети у обзир тржиште неживотног осигурања у 

Србији. Оваква оцена Комисије је у складу са њеном праксом да тржиште животног 

осигурања, тржиште неживотног осигурања и тржиште реосигурања посматра као 

одвојена тржишта. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што 

је у складу и са предлогом подносиоца пријаве. 

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

имајући у виду да подносилац пријаве стиче занемарљив удеo на релевантном 

тржишту. 

На тржишту неживотног осигурања у Србији, подносилац пријаве има удео око 

2,03%, а циљно друштво око 0,21%. Као најзначајнији конкуренти учесника у 

концентрацији, наводе се Generali osiguranje, Дунaв oсигурaњe, ДДOР Нoви Сaд 

oсигурaњe, AMСС oсигурaњe, Grawe osiguranje, Triglav osiguranje, Uniqa osiguranje и 

др. 

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

смислу члана 19. Закона, 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, 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 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. 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 

 

 

 


