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Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени 

подаци ознаком XXX. 

    

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и 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 6/0-02-907/2019-1, коју је 20. новембра 2019. године поднело 

привредно друштво British Motors d.o.o., са седиштем на адреси Зрењанински пут бр. 

11, Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Исидоре Николић 

Савин, и осталих адвоката из адвокатске канцеларије Николић Савин из Новог Сада, 

ул. Мирослава Антића бр. 4, 31. децембра 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва British 

Motors d.o.o., матични број 20913002, са седиштем на адреси Зрењанински пут бр. 11, 

Београд, Република Србија над друштвом Globos Osiguranje a.d.o., матични број 

06936253, са седиштем  на адреси ул. Француска бр. 13, Београд, Република Србија, 

куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво British Motors 

d.o.o.,    дана    18.    децембра    2019.    године,     уплатио     износ     од  ХХХ (ХХХ)      

динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља динарску 

противвредност прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво British Motors d.o.o. (у даљем тексту: British Motors или 

подносилац пријаве) са седиштем на адреси Зрењанински пут бр. 11, Београд, 

Република Србија, матични број 20913002, поднело је 20. новембра 2019. године 

преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

907/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника 

на тржишту 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: 6/0-02-907/2019-10  

 Датум: 31. децембар 2019. године 
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и 

њене допуне од 16. децембра 2019. године,  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). Увидом у списе 

предмета, утврђено је да је подносилац пријаве дана 18. децембра  2019. године, 

уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку, што је утврђено у ставу II диспозитива решења. 

 

Подносилац пријаве је Комисији доставио и захтев за заштиту података и извора 

података, о чему је одлучено посебним Закључком.  

 

Учесници концентрације 

 

Претежну регистровану делатност непосредног стицаоца контроле, друштва British 

Motors, чине одржавање и поправка моторних возила (шифра делатности: 4520). 

Осим регистроване делатности, ово друштво обавља и друге пословне активности 

попут продаје нових и половних возила (замена „старо за ново“), сервисирања 

моторних возила, продаје резервних делова, послује са статусом овлашћеног 

увозника, диструбутера и сервисера за возила марке Jaguar и Range Rover за подручје 

Републике Србије и тржиште Црне Горе где поседује властите продајно-сервисне 

центре, увозник је и продавац пнеуматика за моторна возила брендова Pirelli и 

Bridgestone, пружа услуге техничког прегледа, регистрације возила, тзв „хотела 

гума“, прања возила, итд. Једини члан и контролор подносиоца пријаве је физичко 

лице Остоја Мијаиловић, који поред друштва British Motors, на територији републике 

Србије има контролу (појединачну или заједничку) и над пословањем следећих 

привредних друштава:  

- Bavaria Motorrad d.o.o., Прислоница бб, Чачак, матични број 20340584, шифра 

делатности 4511 – трговина аутомобилима и лаким моторним возилима; 

- Mops Invest d.o.o., Зрењанински пут бр. 11, Београд, матични број 21265241, 

шифра делатности 6810 – куповина и продаја властитих некретнина; 

- Bavaria Cars d.o.o. у ликвидацији, Зрењанински пут бр. 11е, Београд, матични 

број 20962291, шифра делатности 4511 – трговина аутомобилима и лаким 

моторним возилима. 

 

Осим тога, у својству предузетника, Остоја Мијаиловић на домаћем тржишту послује 

и преко СЗТР Кум, Чачак. 

 

Изван Републике Србије, односно у Републици Црној Гори, преко друштва British 

Motors као члана са већинским уделом у основном капиталу, управља и пословањем 

друштва BM Montenegro d.o.o., Podgorica, регистарски број 50806901, и друштва 

British Motors Service d.o.o., Podgorica, регистарски број 50817371, која све претходно 

набројане активности подносиоца пријаве, обављају на тржишту Црне Горе. 

 

Сва друштва у којима Остоја Мијаиловић има контролну улогу (појединачно или 

заједнички) и предузетничка радња у његовом власништву, у смислу члана 5. Закона 

сматрају се једним учесником на тржишту (у даљем тексту: Група стицаоца 

контроле).  
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У 2018. години, као години која претходи години у којој је предметна концентрација 

пријављена Комисији, група друштава којој припада подносилац пријаве, остварила 

је на тржишту Републике Србије укупан приход од око 32 милиона евра, док је 

укупан приход ове групе друштава на тржишту изван Републике Србије износио 

нешто испод  милион евра. 

Циљно друштво предметне трансакције, над којим ће након њене реализације доћи 

до промене контроле је Globos Osiguranje a.d.o. (у даљем тексту: Globos или циљно 

друштво), матични број 06936253, са седиштем  на адреси ул. Француска бр. 13, 

Београд, Република Србија. Реч је о друштву које на националном тржишту послује у 

форми акционарског друштва са традицијом дугом 25 година у области пружања 

услуга неживотног осигурања, што одговара његовој претежној регистрованој 

делатности (шифра делатности: 6512 - неживотно осигурање), која је уједно и 

стварна и искључива делатност циљног друштва. Под услугама из области 

неживотног осигурања подразумевају се осигурање моторних возила, осигурање од 

пожара и других опасности, као и остала осигурања имовине. У структури прихода 

циљног друштва највећи значај (више од 70%), имају приходи од премија осигурања 

моторних возила (ауто каско осигурање). Од 1. октобра. 2019. године, циљно 

друштво је проширило асортиман својих услуга, када је почела и продаја полиса 

осигурања од аутоодговорности. Globos тренутно запошљава 42 радника и располаже 

пословницама у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Осим тога, циљно 

друштво има организовану екстерну продајну мрежу путем ангажовања друштава за 

посредовање у осигурању, друштава за заступање у осигурању, давалаца 

финансијског лизинга и овлашћених посредника и заступника у осигурању 

(предузетника), као и путем сарадње са лизинг кућама преко којих продају полисе 

неживотног осигурања. Циљно друштво нема зависних друштава и своје активности 

обавља искључиво на тржишту Републике Србије.  

 

Пре пријављене концентрације циљно друштво послује под контролом своја три 

највећа акционара према критеријуму броја акција којима располажу у односу на 

укупан број емитованих акција [...] : 

 

- Милована Ђуровића са [...] акција; 

- привредног друштва Uni global novi d.o.o. матични број 20421452, са седиштем 

на адреси ул. Француска 13/1, Београд Република Србија, шифра делатности: 

4110 – разрада грађевинских пројеката са [...] акција;  

- привредног друштва Globosino d.o.o. матични број 17204700, са седиштем на 

адреси ул. Француска 13/2, Београд Република Србија, шифра делатности: 

7320 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења са [...] акција. 

 

Обављањем својих претходно описаних активности, циљно друштво је у 2018. 

години на тржишту Републике Србије остварило укупан приход од око 2,5 милиона 

евра. Изван Републике Србије циљно друштво нема никаквих пословних активности. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављена копија Уговора о купопродаји [...] 

акција циљног друштва, који је потписан 8. новембра 2019. године од стране 

законског заступника подносиоца пријаве у својству купца и Милована Ђуровића и 

законских заступника друштава Uni global novi d.o.o. и Globosino d.o.o. у својству 

продаваца.  
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Реализацијом ове концентрације, друштво British Motors ће у својству већинског 

акционара стећи непосредну појединачну контролу над циљним друштвом.  

 

Достављену копију Уговора, Комисија је прихватила као ваљани правни основ ове 

концентрације. 

 

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. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим 

приходима учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на 

тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, проистиче да исти 

надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 

2) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. 

 

Пријава је поднета у складу са одредбом 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 је у складу са активностима учесника концентрације на тржишту 

Републике Србије, предложио да се за потребе овог поступка релевантно тржиште 

производа дефинише као тржиште пружања услуга неживотног осигурања. 

Образлажући свој предлог, подносилац пријаве наводи да је сходно Закону о 

осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014), добијање дозволе Народне банке 

Србије, услов за отпочињање обављања делатности осигурања. Целокупно тржиште 

осигурања обухвата три тржишна сегмента, и то: животно осигурање, неживотно 

осигурање и реосигурање. Друштво за осигурање може обављати послове само оне 

врсте осигурања за које поседује дозволу Народне банке Србије. Према члану 24. 

став 1. претходно поменутог закона, једно акционарско друштво за осигурање, 

уколико не испуњава услове за изузетак од правила у смислу члана 25. Закона о 

осигурању, не може истовремено обављати и послове животног и послове 

неживотног осигурања. Како су и регистрована и стварна делатност циљног друштва 

пружање услуга неживотног осигурања, и не испуњава услове за изузетак прописан 

чланом 25. Закона о осигурању, циљно друштво се бави искључиво пословима 

неживотног осигурања. 
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Услед чињенице да ниједно друштво из Групе стицаоца контроле није активно на 

овом тржишту, подносилац пријаве сматра да није потребно уже дефинисати 

тржиште пружања услуга неживотног осигурања (по свакој врсти ризика), јер су 

услови за осигурање разноврсних врста ризика веома слични, па се пружање 

различитих услуга неживотног осигурања може сматрати јединственим тржиштем, тј. 

тржиштем неживотног осигурања.  

 

Комисија је на основу података садржаних у пријави, прихватила предложену 

дефиницију релевантног тржишта производа подносиоца пријаве, из разлога што 

иста у потпуности одражава подручја активности учесника концентрације а нарочито 

циљног друштва, што је у складу са досадашњом праксом у раду Комисије.  

 

У погледу географске димензије релевантног тржишта, подносилац пријаве је 

предложио да се релевантно тржиште производа дефинише на националном нивоу, 

односно као читава територија Републике Србије. Имајући у виду да је делатност 

осигурања законски уређена на националном нивоу, Комисија је и овај предлог 

подносиоца прихватила, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене потенцијалних ефеката предметне концентрације, Комисија је имала 

у виду чињеницу да ниједно друштво из Групе стицаоца контроле није активно на 

дефинисаном релевантном тржишту.  

 

Према подацима достављеним у пријави, преузетих из извештаја Народне банке 

Србије за сектор осигурања за 2018. годину1, као календарску годину која претходи 

години у којој је концентрација пријављена Комисији, у 2018. години на тржишту 

Републике Србије пословало је 20 друштава за осигурање. Од њиховог укупног броја, 

њих 16 се бавило искључиво пословима осигурања, док су 4 друштва била активна 

искључиво у области реосигурања. Од друштава која се баве пословима осигурања, 

искључиво животним осигурањем бавила су се 4 друштва, искључиво неживотним 

осигурањем њих 6, односно и животним и неживотним осигурањем 6 друштава. У 

продајној мрежи, поред друштава за осигурање, учествовало је и 17 банака, 7 

давалаца финансијског лизинга и 1 јавни поштански оператор, уз поседовање 

сагласности за обављање послова заступања у осигурању, затим 90 правних лица 

(друштва за посредовање у осигурању и друштва за заступање у осигурању), 84 

заступника у осигурању (предузетника) и 6.960 активних овлашћених лица за 

обављање послова заступања, односно послова посредовања у осигурању. 

 

У 2018. години друштва за осигурање остварила су укупну премију у висини од 99,9 

милијарди динара. У структури укупне премије, учешће неживотних осигурања 

износило је 76,2% (76,1 милијарди динара). Посматрано према рангу пет највећих 

друштава за осигурање, по укупној премији и премији неживотних осигурања није 

било промена. Ова друштва учествују у укупној премији са 78,4%, односно у премији 

неживотних осигурања са 81,6%. Према подацима Народне банке Србије, на 

тржишту пружања услуга неживотних осигурања, конкуренти циљног друштва са 

највећом тржишном снагом су Dunav osiguranje a.d.o. Београд (33,3%),  Generali 

osiguranje Srbija a.d.o. Београд (18,4%), DDOR Novi Sad a.d.o. Нови Сад (13,4%), 

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Београд (9,5%) и Trіglav osiguranje a.d.o. Београд са 

                                                 
1
 https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_6/izvestaji/izv_IV_2018.pdf 
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7% тржишног удела. Према истом извору, тржишно учешће циљног друштва у 

укупној премији свих неживотних осигурања износи око 0,34% (257,6 милиона 

динара). 

 

Анализирајући потенцијалне хоризонталне ефекте ове концентрације, Комисија је 

закључила да њеном реализацијом неће доћи ни до каквих промена у структури 

дефинисаног релевантног тржишта и да ће подносилац пријаве, само преузети 

постојећи тржишни удео циљног друштва (0,34%). Са становишта потенцијалних 

вертикалних ефеката предметне концентрације, Комисија је имала у виду да ће 

њеним спровођењем, подносилац пријаве вертикално објединити активности почев 

од продаје нових и половних возила, преко услуга техничког прегледа и осигурања 

све до регистрације возила, али је имајући у виду тржишну снагу циљног друштва 

закључила да су ови ефекти незнатни. 

 

На основу свега претходно наведеног, Комисија је закључила да предметна 

концентрација након своје реализације неће изазвати негативне ефекте на 

дефинисаном релевантном тржишту, те 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 и 95/2018).  

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

              Небојша Перић с.р. 

 

  


