
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  6/0-02-523/2018-1,  коју  je  дана  10.  јула  2018.  године
поднело привредно друштво Croatia Osiguranje d.d., са седиштем на адреси Ватрослава
Јагића,  Загреб,  Хрватска,  преко  пуномоћника,  адвоката  Бојане  Миљановић  из
адвокатске канцеларије Карановић и Николић о.а.д. из Београда,  Ресавска 23, дана 17.
јула 2018. године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I  ОДОБРАВА СЕ у  скраћеном поступку  концентрација  учесника  на  тржишту која
настаје  стицањем  непосредне  контроле  од  стране  привредног  друштва  Croatia
Osiguranje d.d., са седиштем на адреси Ватрослава Јагића, Загреб, Хрватска, матични
број субјекта 080051022, над привредним друштвом Central osiguranje d.d. са седиштем
на адреси Џемала Биједића 39, Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број субјекта
65-02-0002-16, куповином 100% акција.

II УТВРЂУЈЕ СЕ  се да је подносилац пријаве,  дана 12. јула 2018. године уплатио
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.

Образложење

Привредно друштво Croatia Osiguranje d.d., са седиштем на адреси Ватрослава Јагића,
Загреб,  Хрватска,  матични  број  субјекта  080051022,  поднело  је дана  10.  јула  2018.
године преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-523/2018-1. Подносилац пријаве предложио је 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, 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). 
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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: 6/0-02-523/2018-4

Датум: 17. јул 2018. године



Подносилац пријаве је 13. јула 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање
мере заштите података и извора података,  о чему је одлучено посебним Закључком
број 6/0-02-523/2018-3, од 17. јула 2018. године.

Учесници концентрације

Учесник у концентрацији, привредно друштвo Croatia Osiguranje d.d., из Хрватске (у
даљем  тексту:  подносилац  пријаве),  је  водеће  друштво  у  Републици  Хрватској  у
животним  и  неживотним  осигурањима  с  тржишним  уделом  од  33,6%  у  сегменту
неживотних  осигурања  односно  17,9%  у  сегменту  животних  осигурања.  Према
подацима  из  годишњег  извештаја  за  2017.  годину,  већински  власник  подносиоца
пријаве је Adris grupa d.d., из Хрватске са уделом од 66,1%, за њим следи Република
Хрватска која има удео од 30,6%, док су остале акције у власништву институционалних
и  приватних  инвеститора.  Подносилац  пријаве  поседује  и  зависна  друштва,  која
послују на територији Републике Хрватске, Републике Босне и Херцеговине, Републике
Македоније и Републике Србије. У Републици Србији, подносилац пријаве је присутан
на  тржишту  пружања  услуга  неживотног  осигурања,  преко  свог  зависног  друштва
Milenijum-osiguranje  ADO,  са  седиштем  на  адреси  Булевар  Михаила  Пупина  10  Л,
Београд, Република Србија, матични број 07810318.
 
Учесник у концентрацији над којима се успоставља непосредна контрола је привредно
друштво Central  osiguranje d.d. (у даљем тексту: циљно друштво). Циљно друштво је
тренутно под контролом привредних друштава  Centar Gradnja d.o.o.,  са седиштем на
адреси Фра Дидака Бунтића 27, Широки Бријег, Босна и Херцеговина и Visoka škola
„CEPS-CENTAR  za  poslovne  studije“  Кисељак,  са  седиштем  на  адреси  Јосипа  Бана
Јелачића бб, Кисељак, Босна и Херцеговина. Циљно друштво послује од 2016. године
на територији Босне и Херцеговине. Стварна делатност циљног друштва односи се на
пружање услуга неживотног осигурања.

Према наводима у пријави, циљно друштво није присутно, нити је остварило приходе у
Републици Србији у 2017. години.

Опис трансакције и акт о концентрацији

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен  Оквирни уговор о купопродаји 100%
акција у друштву  Central  osiguranje d.d. Сарајево,  од 28. јуна 2018. године (у даљем
тексту: Уговор). Овај Уговор је закључен између привредних друштава Centar Gradnja
d.o.o. Широки Бријег и  Visoka škola „CEPS-CENTAR za poslovne studije“ Кисељак у
својству  продавца  и  Croatia  Osiguranje  d.d. у  својству  купца.  Овим  Уговором  су
прецизно уређени међусобни односи у погледу куповине и продаје удела.

Предмет трансакције обухвата пренос 100% акција у друштву  Central  osiguranje d.d.,
након чега ће друштво Croatia Osiguranje d.d., стећи непосредну контролу над циљним
друштвом. 
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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 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. 

Подносилац пријаве сматра да би релевантно тржиште производа требало дефинисати
као тржиште пружања услуга неживотног осигурања.  Полазећи од својстава, намене и
цене  предметног  скупа  производа  и  услуга,  односно  од  делатности  учесника
концентрације,  а  нарочито  циљног  друштва,  Комисија  је  за  оцену  предметне
концентрације прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа. 

Комисија  је  релевантно  географско тржиште  дефинисала  као  територију  Републике
Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве.

Оцена ефеката концентрације

Према подацима Народне банке Србије (Сектор осигурања у Србији — Извештај за
2017. годину), у 2017. години у Србији је пословало 21 друштво 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
yчeшће 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 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%. Привредно друштво Milenijum-osiguranje ADO је у 2017.
години остварило укупну премију од 26,05 милиона евра, односно 4,38% од премије
неживотних осигурања на тржишту Републике Србије.
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На основу навода у пријави, Комисија је констатовала да циљно друштво није присутно
на релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2017. години, из чега се
закључује да ће структура на тржишту пружања услуга неживотног осигурања остати
непромењена. Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални
ефекти предметне концентрације.

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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