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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 6/0-02-149/2019-1, коју је 10. јануара 2020. године поднело  

привредно друштво Pozavarovalnica Sava d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 

56, 1000 Ljubljana, Slovenija, преко пуномоћника адвоката Владимира Бојановића, 

Николе Гвоића и Тање Дугоњић из Београда, ул. Влајковићева бр. 12,  20. фебруара 

2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва 

Pozavarovalnica Sava d.d., са седиштем на адреси Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, матични број 5063825000, над  друштвом NLB Vita d.d., življenjska 

zavarovalnica d.d., са седиштем на адреси Trg Republike br. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

матични број 1834665000, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Pozavarovalnica 

Sava d.d., дана 20. јануара 2020. године, уплатио износ од ХХХ (ХХХ) ЕУР, на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Pozavarovalnica Sava d.d., (у даљем тексту: Pozavarovalnica Sava  

или подносилац пријаве) са седиштем на адреси Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, матични број 5063825000, поднело је 10. јануара 2020. године преко 

пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-149/2019-1 (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: 6/0-02-149/2020-5 

  Датум: 20. фебруар 2020. године 
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и 

њене допуне од 24. јануара 2020. 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 20. јануара 2020. године, 

уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

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

 

 

Учесници концентрације 

 

Pozavarovalnica Sava, као матично друштво Sava Grupe друштава, организовано је у 

форми акционарског друштва, чије се акције котирају на Љубљанској берзи. 

Пословне активности ове групе друштава присутне у земљама Југоисточне Европе, 

обухватају послове реосигурања, животног, неживотног, пензионог и здравственог 

осигурања. Према подацима достављеним у пријави, највећи акционари подносиоца 

пријаве на дан 31. децембра 2019. године били су Slovenski državni holding d.d. 

(17,7%), Zagrebačka banka d.d. (14,2%), Republika Slovenija (13,9%), Pozavarovalnica 

Sava (10% sopstvenih akcija) и Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) са 6,2% 

учешћа у акцијском капиталу. 

 

На територији Републике Србије, подносилац пријаве поседује два зависна друштва 

чије су претежне регистроване делатности истовремено и њихове основне 

делатности: 

- Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд, са седиштем у улици Булевар Војводе 

Мишића бр. 51, матични број 17407813, шифра делатности 6512 – неживотно 

осигурање и  

- Сава животно осигурање а.д.о. Београд, са седиштем у улици Булевар Војводе 

Мишића бр. 51, матични број 20482443, шифра делатности 6511 – животно 

осигурање. 

 

Своје пословне активности ова два друштва обављају искључиво на националном 

тржишту у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014). 

 

Сва привредна друштва која су под контролом подносиоца пријаве се у смислу члана 

5. Закона сматрају једним учесником на тржишту.  

 

Према подацима достављеним у пријави, укупни приходи Sava Grupe друштава 

остварени на светском тржишту у 2018. години износили су нешто мање од [...] евра, 

док су у истом периоду приходи ове групе на тржишту Републике Србије били нешти 

нижи од [...] евра.  

 

Предмет преузимања у овој трансакцији је акционарско друштво NLB Vita d.d., 

življenjska zavarovalnica d.d., са седиштем на адреси Trg Republike br. 3, 1000 

Ljubljana, Slovenija, матични број 1834665000 (у даљем тексту: NLB Vita или циљно 

друштво). Основну делатност циљног друштва представља пружање услуга из 

области животног осигурања (осигурање против ризика од смрти одређене особе), од 

којих   је  остварено  око   95%  укупних   прихода  овог  друштва.  Остатак   прихода  
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остварен је обављањем споредних делатности, као што су услуге осигурања од 

незгода и здравственог осигурања, осим услуга допунског здравственог осигурања. 

Пре реализације ове концентрације, циљно друштво се налази под заједничком 

контролом његових акционара, друштва  KBC Insurance NV, зависног друштва у 

саставу белгијске KBC Grupe друштава и Nove Ljubljanske Banke d.d. који поседују 

по 50% акција у циљном друштву. 

 

Циљно друштво нема регистрованих зависних друштава, а своје активности обавља 

на територији Републике Словеније где је у 2018. години остварило приход од око 77 

милиона евра. На тржишту Републике Србије није било активно нити је остварило 

било какав приход. 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји акција 

закључен 27. децембра 2019. године, од стране законског заступника подносиоца 

пријаве у својству купца и законских заступника друштава KBC Insurance NV и Nove 

Ljubljanske Banke d.d. у својству продаваца. Након реализације пријављене 

трансакције, подносилац пријаве ће [...] имати контролу над циљним друштвом. 

  

Достављени Уговор о купопродаји акција, 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 за 2018. годину који су достављени 

Комисији, имајући у виду да је рок за достављање финансијских извештаја за 

пословну 2019. годину 29. фебруар 2020. године. Из података о укупним годишњим 

приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују 

износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тач. 1) Закона, 

што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. 

 

Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. став 1. тач. 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 
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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.  

 

За потребе предметног поступка подносилац пријаве је, имајући у виду активности 

учесника концентрације, а нарочито циљног друштва, предложио дефинисање 

релевантног тржишта као тржишта пружања услуга животног осигурања. Ово из 

разлога што је управо пружање услуга животног осигурања основна делатност 

циљног друштва, чијим обављањем је генерисано око 95% његових укупних прихода.  

 
Образлажући свој предлог релевантног тржишта, подносилац пријаве указује на 

досадашњу праксу у раду Европске Комисије и Комисије у области осигурања и 

реосигурања, када су релевантна тржишта у најширем смислу дефинисана као  

тржиште неживотног осигурања, тржиште животног осигурања и као тржиште 

реосигурања. У поступцима где је постојала потреба, свако од претходно набројаних 

релевантних тржишта је сегментирано још уже, према врсти ризика, с обзиром да су 

карактеристике појединачних полиса различите, и да осигурање од једне врсте 

ризика, није са аспекта њихових корисника, заменљиво са осигурањем од друге врсте 

ризика. Имајући међутим у виду, да ова концентрација на тржишту Републике Србије 

неће изазвати негативне ефекте, подносилац сматра да за потребе предметног 

поступка, даља сегментација и уже дефинисање релевантног тржишта нису 

неопходни. Комисија је у складу са својом досадашњом праксом у раду прихватила 

предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште дефинисала као тржиште 

пружања услуга животног осигурања. 

  

У погледу географске димензије релевантног тржишта подносилац пријаве је 

предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као национално, односно 

као тржиште 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 

 

Према подацима достављеним у пријави, преузетих из извештаја Народне банке 

Србије за сектор осигурања за трећи квартал 2019. године, 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, 6 друштава се бавило и животним и 

неживотним осигурањем, док је 6 друштава било активно искључиво у области 

неживотних осигурања. Закључно са трећим кварталом 2019. године, друштва за 

осигурање остварила су укупну премију у висини од око 79 милијарди динара. У 

структури укупне премије, учешће животног осигурања износило је 22,43% (17,7 

милијарди динара). Зависно друштво подносиоца пријаве остварило је укупну 

премију животног осигурања у висини од око [...] динара, па је према овом 

критеријуму његов тржишни удео износио /0-5/%.  Према подацима Народне банке 

Србије, на тржишту пружања услуга животног осигурања, конкуренти циљног 

друштва са највећом тржишном снагом били су Generali osiguranje (31,6%), Wiener 
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osiguranje (19,3%), Grawe osiguranje (14%), Dunav osiguranje (10,3%) и DDOR Novi 

Sad са 8%. 

 

Анализирајући потенцијалне хоризонталне и вертикалне 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 задржати 

свој постојећи тржишни удео /0-5/%.    

 

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.  

 

 

 


