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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 

6/0-02-413/2018-1, коју су дана 21. маја 2018. године  поднела привредна друштва Generali 

CEE Holding B.V., са седиштем на адреси Diemerhof 42, 1112 XN Diemen, Амстердам, 

Холандија, и Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., са седиштем на адреси Polandul, 

Postępu 15B, 02-676, Варшава, Пољска, преко пуномоћника, адвоката Ање Тасић из 

адвокатског ортачког друштва Petrikić & Partneri AOD, Београд, Крунска 73, дана 08. јуна 

2018. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем посредне контроле од стране привредног друштва Assicurazioni Generali S.p.A., са 

регистрованим седиштем на адреси Piazza Duca degli Abruzzi 2 CAP 34132, Трст, Италија, 

регистарски број 00079760328, преко својих зависних друштава Generali CEE Holding B.V., 

са седиштем на адреси Diemerhof 42, 1112 XN Diemen, Амстердам, регистрованог у 

Привредној комори Холандије под регистарским бројем 34275688, и Generali Życie 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., са седиштем на адреси Polandul, Postępu 15B, 02-676, Варшава, 

Пољска, регистрованог у Привредном регистру Националног судског регистра који води 

Окружни суд за главни град Варшаву под регистарским бројем KRS 25952, над привредним 

друштвима Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych са седиштем на адреси 

Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Познањ, Пољска, регистрованог у Привредном 

регистру Националног судског регистра који води Окружни суд за град Познањ под 

регистарским бројем KRS 0000083521 и Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i 

Rentowych Concordia Capital S.A., са седиштем на адреси Stanisława Małachowskiego 10, 61-

129 Познањ, Пољска регистрованог у Привредном регистру Националног судског регистра 

који води Окружни суд за град Познањ под регистарским бројем KRS 0000020536, куповином 

акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, дана 23. маја 2018. године уплатили износ 

од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100)  евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције 

што представља прописани износ 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 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-413/2018-5 

Датум: 08. јун 2018. године 
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Образложење 

 

Привредна друштва Generali CEE Holding B.V., са седиштем на адреси Diemerhof 42, 1112 XN 

Diemen, Амстердам, регистровано у Привредној комори Холандије под регистарским бројем 

34275688, и Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., са седиштем на адреси Polandul, 

Postępu 15B, 02-676, Варшава, Пољска, регистровано у Привредном регистру Националног 

судског регистра који води Окружни суд за главни град Варшаву под регистарским бројем 

KRS 25952, поднели су дана 21. маја 2018. године преко пуномоћника, адвоката Ање Тасић, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-413/2018-1. Подносиоци пријаве 

предложили су да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне од 24. маја 2018. године, Комисија је 

утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16).  

 

Подносиоци пријаве су 21. маја 2018. године, доставили Комисији и захтев за одређивање 

мере заштите података и извора података,  о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-

02-413/2018-4, од 08. јуна 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесници у концентрацији, привредна друштва Generali CEE Holding B.V., из Холандије и 

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., из Пољске (у даљем тексту: подносиоци 

пријаве), су под крајњом контролом привредног друштва Assicurazioni Generali S.p.A, из 

Италије, које је матично друштво Generali групе. Према подацима из годишњег извештаја за 

2017. годину, Generali група је присутна у више од 60 држава, са 400 друштава и 71.327 

запослених. Generali група нуди комплетан асортиман услуга и производа у осигурању, који 

се може поделити у три главне области пословања: осигурање имовине, осигурање 

привредних друштва и животно осигурање. Акције Generali групе се котирају на светским 

берзама. У Републици Србији, Generali група је присутна преко следећих привредних 

друштава: 

 

1. Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Srbija, Београд, са седиштем на 

адреси Владимира Поповића 8, Београд, Србија, матични број 17198319, претежна 

делатност неживотно осигурање (шифра делатности: 6512); 

2. Akcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija, Београд, са седиштем на 

адреси Владимира Поповића 8, Београд, Србија, матични број 17308513, претежна 

делатност реосигурање (шифра делатности: 6520); 

3. Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI, Beograd, са 

седиштем на адреси Владимира Поповића 8, Београд, Србија, матични број 20200677, 

претежна делатност управљање фондовима (шифра делатности: 6630); 

4. Generali Development d.o.o. Beograd- Novi Beograd, са седиштем на адреси Владимира 

Поповића 8, Београд, Србија, матични број 21335762, претежна делатност рачунарско 

програмирање (шифра делатности: 6201). 

 

Привредно друштво Generali Osiguranje Srbija је регистровано за обављање свих врста 

животних и свих врста неживотних осигурања, као и за послове који су непосредно повезани 

са пословима осигурања. Акционари овог душтва су: Generali CEE Holding BV sa 99,95461% 

и GP Reinsurance EAD sa 0,04539% учешћа у капиталу. 
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Учесници концентрације над којима се успоставља контрола су привредна друштва: 

Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. (у 

даљем тексту: друштво Concordia Life) и Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych (у даљем тексту: друштво Concordia Non-Life). Друштво Concordia Life је 

активно на тржишту животног осигурања, а друштво Concordia Non-Life је активно на 

тржишту неживотног осигурања (у даљем тексту: циљна друштва). Циљна друштва нуде 

комплетан асортиман услуга и производа у осигурању на територији Пољске. Према 

наводима у пријави, циљна друштва су тренутно под контролом привредног друштва 

Concordia Versicherung Holding AG, са седиштем на адреси Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 

Хановер, Немачка, регистрованог у Немачком Привредном регистару Окружног суда у 

Хановеру, под бројем HRB 51755. Привредно друштво Concordia Versicherung Holding AG 

поседује 96,3% акција у друштву Concordia Life, и има 94,25% гласачких права на скупштини 

акционара, док у друштву Concordia Non-Life поседује 90,13% акција, и има 90,13% 

гласачких права на скупштини акционара.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији су достављене копије два прелиминарна уговора од 04. 

маја 2018. године. Прелиминарни Уговор о куповини акција у вези са продајом 96,3% акција 

друштва Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital 

S.A., је закључен између привредних друштава Concordia Versicherung Holding AG у својству 

продавца и Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. у својству купца (у даљем тексту: 

Уговор о куповини акција друштва Concordia Life ). Прелиминарни Уговор о куповини акција 

у вези са продајом 90,13% акција друштва Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych, је закључен између привредних друштава, Concordia Versicherung Holding AG у 

својству продавца, Generali CEE Holding B.V. у својству купца  и Generali Życie Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. (у даљем тексту: Уговор о куповини акција друштва Concordia Non-Life).  

 

Куповина акција у оба циљна друштва представља јединствену трансакцију. Уговором о 

куповини акција друштва Concordia Life  предвиђено је да ће привредно друштво Generali 

Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. стећи акције друштва Concordia Life,  под условом да 

друштво Generali CEE Holding B.V. стекне акције друштва Concordia Non-Life и обрнуто. 

Уговором о куповини акција друштва Concordia Non-Life предвиђено је да ће привредно 

друштво Generali CEE Holding B.V. стећи акције друштва Concordia Non-Life, под условом да 

да привредно друштво Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. стекне акције друштва 

Concordia Life.  

 

Према наводима у пријави, мањински акционари у оба циљна друштва су се одрекли права 

прече куповине, те су оба прелиминарна Уговора постала правно обавезујућа. 
 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. став 1. тачка 1) Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје подносиоца пријаве. Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 
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прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 

1. тачка 1)  Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

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

одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).  Релевантно 

тржиште производа представља скуп роба/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.  

 

Подносиоци пријаве сматрају да дефиниција релевантног тржишта може остати отворена с 

обзиром да циљна друштва не послују у Србији и да не постоје ни хоризонтална ни 

вертикална преклапања између пословних активности Generali групе и циљних друштава у 

Србији, као и да циљна друштва нису активна на српском тржишту. Ради потпуности пријаве, 

узимајући у обзир претежну делатност циљних друштава, подносиоци пријаве сматрају да би 

релевантна тржишта производа требало дефинисати као: тржиште животног осигурања, и 

тржиште неживотног осигурања.  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника концентрације, а нарочито циљних друштава, Комисија је за оцену 

предметне концентрације прихватила предложене дефиниције релевантних тржишта 

производа. У оквиру животног осигурања и неживотног осигурања, могућa je додатна 

сегментација тржишта која је одређена постојањем различитих врста ризика који су 

покривени конкретним уговорима о осигурању. Комисија сматра, да у овом случају није 

потребна додатна сегментација релевантног тржишта производа, имајућу у виду ефекте 

предметне концентрације. 
 

Подносиоци пријаве су предложили да се релевантно географско тржиште дефинише на 

националном нивоу. За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је прихватила 

предлог подносиолаца пријаве и релевантно географско тржиште дефинисала као територију 

Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да циљна друштва нису присутна на релевантном тржишту производа, нити су 

остварила приходе у Републици Србији у 2017. години. Према подацима Народне банке 

Србије (Сектор осигурања у Србији – Извештај за 2017. годину), у 2017. години у Србији је 

пословало 21 друштвo за осигурање, односно, пословима осигурања бавило  се 17 друштава, 

а четири друштва пословима реосигурања, чија је укупна премија износила 786 милиона евра. 

У структури укупне премије у 2017. години, учешће неживотних осигурања износило је 

75,6%, док је учешће животних осигурања износило 24,4%. Према критеријуму премије 

неживотних осигурања, тржишни лидер у 2017. години било је друштво Дунав осигурање са 

тржишним учешћем од 33,2%, док је учесник у концентрацији друшто Generali Osiguranje 

Srbija имало тржишно учешће од 19%. За њима следи друштво ДДОР са тржишним учешћем 

од 13,6%, друштво Wiener са тржишним учешћем од 9,1%, друштво Триглав осигурање са 

тржишним учешћем од 6,9%. Према критеријуму премије животних осигурања, тржишни 
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лидер у 2017. години било је друштво Generali Osiguranje Srbija, које имало тржишно учешће 

од 28,3%. За њим следи друштво Wiener са тржишним учешћем од 19,9%, друштво Grawe са 

тржишним учешћем од 16,5%, друштво Uniqa са тржишним учешћем од 7,8%, Societe 

Generale осигурање са тржишним учешћем од 7,4%. 

 

На основу навода у пријави, Комисија је констатовала да циљна друштва нису присутна на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа, нити су остварила приходе у Републици 

Србији у 2017. години, из чега се закључује да ће структура на оба дефинисана релевантна 

тржишта остати непромењена. Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни 

вертикални ефекти предметне концентрације, посебно имајући у виду, a према наводима у 

пријави, да циљна друштва немају добављаче нити купце на релевантним тржиштима 

производа у Републици Србији. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из 

тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, 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. 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  
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