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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 6/0-02-399/2018-1, од 14. маја 2018. године, 

коју је поднело друштво „Triglav INT holdinška družba“, d.d., са регистрованим 

седиштем на адреси Dunajska cesta 22, Ljubljana, Словенија, које заступа законски 

заступник извршни директор Tedo Djekanović, дана 11. јуна 2018. 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 „Triglav INT holdinška 

družba”, d.d., са регистрованим седиштем на адреси Dunajska cesta 22, 1000 Љубљана, 

Словенија, уписаног у судски регистар у Љубљани под матичним бројем 3852750000, 

над привредним друштвом „Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo“ d.d., са 

седиштем на адреси Heinzelova 44, 10000 Загреб, Хрватска, уписаног у судски регистар 

Трговачког суда у Загребу са матичним бројем 080432744 куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 7. jуна 2018. године уплатио 

25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво „Triglav INT holdinška družba”, d.d., са седиштем на адреси 

Dunajska cesta 22, 1000 Љубљана, Словенија, (у даљем тексту: Triglav INT или 

подносилац пријаве), дана 14. маја 2018. године, поднело је пријаву концентрације (у 

даљем тексту: пријава) Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

заведеној под бројем 6/0-02-399/2018-1. На основу увида у предметну пријаву, 

Комисија је констатовала да је иста уређена у складу са чл. 2. Уредбе о садржини и 
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начину подношења пријаве концентрације („Сл. гласник РС“ бр. 05/2016). Подносилац 

пријаве благовремено је извршио уплату накнаде за издавање акта Комисији, што је 

констатовано у ставу II диспозитива. 

 

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве друштво Triglav INT је део Triglav Grupe. Једини оснивач и 

власник 100% удела у основном капиталу и гласачким правима подносиоца пријаве је 

Zavarovalnica Triglav d.d. Miklošićeva cesta 19, Ljubljana. Zavarovalnica Triglav, заједно 

са зависним друштвима и сарадницима послује на седам тржишта и шест земаља 

региона. Основни стубови пословања овог друштва су осигурање и управљање 

имовином. 

На тржишту Републике Србије Triglav Grupа присутна је преко два привредна 

друштва и то:  

 

• Акционарско друштво за осигурање Triglav Osiguranje ADO Beograd, са 

седиштем у Београду (Нови Београд) на адреси Милутина Миланковића 7а. 

Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: 

АПР) под матичним бројем 07082428, а његову претежну делатност чини 

неживотно осигурање (шифра делатности: 6512). Triglav Osiguranje ADO 

Beograd је у власништву подносиоца пријаве друштва Triglav INT d.d.  

 

• Triglav Savetovanje društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Beograd, са 

регистрованим седиштем на адреси Зеленгорска 1г, Београд (Нови Београд). 

Друштво је регистровано у АПР под матичним бројем 21159930, а претежна 

делатност друштва је делатност заступника и посредника у осигурању (шифра 

делатности: 6622). Друштво Triglav Savetovanje d.o.o. је у власништву друштва 

Triglav Savetovanje zavarovalno zastopanje d.o.o. које има 51% основног капитала 

и друштва Triglav Osiguranje ADO Beograd које има 49% основног капитала. 

 

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.  

 

Циљно друштво у предметној трансакцији је „Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće 

društvo“ d.d., са седиштем на адреси Heinzelova 44, 10000 Загреб, Хрватска, (у даљем 

тексту: RMOD или Циљно друштво). Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo“ d.d. је 

повезано друштво Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) чији је власник Raiffeisen 

Bank International AG (RBI). 

 

Пословне делатности Циљног друштва се односе на: 

 

• исплату пензија у оквиру обавезног пензијског осигурања, у складу са 

пензијским програмима Друштва, на основу индивидуалне капитализоване 

штедње члана обавезног пензијског фонда, 
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• исплату пензија у оквиру добровољног пензијског осигурања, у складу са 

пензијским програмима Друштва, на основу индивидуалне капитализоване 

штедње члана отвореног добровољног пензијског фонда, 

• исплату пензија у оквиру добровољног пензијског осигурања, у складу са 

пензијским програмима Друштва, на основу индивидуалне капитализоване 

штедње члана затвореног добровољног пензијског фонда, 

• исплата пензија на основу диретних једнократних уплата лица у Друштво, 

• пружање услуга покровитељима затворених добровољних пензијских фондова у 

оквиру спровођења добровољног пензијског осигурања (информативни обрачун 

пензија, израда нацрта пензијских програма, израда нацрта извештаја, израда 

финансијских планова и пројекција уз поређење актуарске рачунице и др.) 

• други послови који се обављају на основу уговора с пензијским друштвима и 

другим лицима у складу са Законом о мировинским осигуравајућим друштвима 

(NN 22/14 и 29/18 – Закон) и прописима донесеним на основу овог Закона. 

 

Циљно друштво није активно на домаћем тржишту и нема зависна друштва у 

Србији. 

 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 

Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне трансакције, 

Комисији су од стране подносиоца пријаве достављени Уговор о купопродаји акција и 

Уговор чланова – Акционара компаније, потписани 24. априла 2018. године. Комисија 

је наведене уговоре прихватила као валидан правни основ настанка концентрације.  
 

Aкцијски капитал друштва RMOD износи […] обичних акиција, и у предметној 

трансакцији продавац жели да прода, а купац жели да купи […] акција што представља 

75% минус 1 акција од свих акција, док ће RBA држати […] акцију што представља 

25% плус 1 акција. Након реализације предметне концентрације подносилац пријаве ће 

постати власник већинског удела акција у циљном друштву (75% минус једна акција у 

основном капиталу друштва), а привредно друштво RBA d.d. Zagreb ће остати у 

власничкој структури са мањинским уделом у друштву RMOD (25% плус једна акција 

у основном капиталу друштва).  

 

Описана трансакција квалификује се као стицање појединачне контроле од 

стране подносиоца пријаве над циљним друштвом, у складу са чланом 17. став 1. тачка 

2) Закона.  

 

Подносилац пријаве пре подношења пријаве концентрације није био присутан у 

сектору пензијског осигурања у Републици Хрватској. Куповина већинског удела у 

RMOD представља добру пословну прилику за ширење пословања Triglav Grupe на 

хрватском тржишту и омогућује остваривање стратешког циља стицања одговарајућег 

тржишног удела на хрватском тржишту. Ради се о сектору пензијског осигурања у 

Републици Хрватској. Друштво RMOD је прво и за сада једино пензијско 

осигуравајуће друштво регистровано у Републици Хрватској по Закону о мировинским 

осигуравајућим друштвима. Исплата пензија из обавезног и добровољног пензијског 

осигурања на основу индивидуалне капиталне штедње као и исплата пензија на основу 

директних уплата лица уређена је Законом и подзаконским актима.  
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Triglav Grupа овом куповином улази на хрватско тржиште пензионих 

осигурања, шири своје пословање и јача положај у Хрватској у складу са стратегијом 

развоја и раста групе. 

 

Предметна концентрација у циљу добијања одобравања њеног спровођења, 

пријављена је надлежним телима за заштиту конкуренције у Србији, Хрватској, Црној 

Гори и Македонији. 

 

 

Испуњеност услова за подношење 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 2017. години, Комисија је утврдила да је 

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

учесника у концентрацији у 2017. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације поднета je у 

складу са чланом 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.  

 

У циљу дефинисања релевантног тржишта производа/услуга, подносилац 

пријаве је предложио тржиште пензијских осигурања. Наведено тржиште детаљно је 

регулисано законом, а дефинисана су и друштва која нуде пензијске програме и 

исплаћују пензије корисницима пензија и другим лицима. Пензијско осигуравајуће 

друштво нуди исплату пензија у оквиру обавезног и добровољног пензијског 

осигурања на основу индивидуалне капитализоване штедње и једнократних уплата у 

пензијско осигуравајуће друштво (MOD - Мировинско осигуравајуће друштво). 

Искључиво MOD (пензијска осигуравајућа друштва) обављају исплату пензија у 

оквиру обавезног пензијског осигурања на основу индивидуалне капитализоване 

штедње чланова обавезних пензијских фондова. 

 

Надзор над пословањем пензијских осигуравајућих друштава врши Хрватска 

агенција за надзор финанцијских услуга (HANFA). Предмет пословања MOD-a 

обухвата: 
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• исплату пензија у оквиру обавезног пензијског осигурања у складу са 

пензијским програмима Друштва на основу индивидуалне капитализоване 

штедње члана обавезног пензијског фонда, 

• исплату пензија у оквиру обавезног пензијског осигурања у складу са 

пензијским програмима Друштва на основу индивидуалне капитализоване 

штедње члана отвореног или затвореног добровољног пензијског фонда, 

• исплату пензија по основу директних једнократних уплата, 

• обављање и других послова везано са пословима пензијског осигурања. 

 

У образложењу предлога дефиниције релевантног тржишта производа/услуга 

подносилац пријаве навео је да је област пензијског осигурања у Хрватској детаљно 

законски уређена и према законској регулативи хрватски пензиони систем заснива се 

на три нивоа (категорије) пензија.  

 

Овако дефинисан предлог релевантног тржишта производа/услуга који је 

понуђен од стране подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као исправан. Даља 

сегментација овог тржишта није неопходна за оцену ефеката предметне концетрације, 

с обзиром да циљно друштво није активно у Србији. 

 

У погледу дефинисања релевантнoг географскoг тржишта, подносилац пријаве 

предложио је да се релевантно географско тржиште одреди као тржиште Републике 

Хрватске јер је тржиште пензијског осигурања регулисано националним прописима и 

као такво ограничено на територију Републике Хрватске. Комисија није могла да 

прихвати овакав предлог подносиоца, јер нема надлежност да испитује стање 

конкуренције на тржишту друге јурисдикције, па је релевантно географско тржиште 

дефинисала као тржиште Републике Србије, што је у складу са законским 

надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на 

конкуренцију процењује у оквиру националне територије. 

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

 

Имајући у виду да циљно друштво није присутно на утврђеном релевантном 

тржишту производа у Србији, 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 Републици Србији или њеном делу, а 

нарочито до стварања или јачања доминантног положаја.  

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је 

да су испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, 

одлучено је 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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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 

 

 

 


