
 

 

 

 

 

 

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 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 6/0-02-212/2021-1, коју је 13. јануара 2021. 

године поднело привредно друштво „Assicurazioni Generali“ S.p.A, са седиштем на 

адреси Piazza Duca degli Abruzzi бр. 2, Трст, Италија, преко пуномоћника адвоката 

Николе Познановића, из адвокатске канцеларије „Јанковић Поповић Митић“, 

Владимира Поповића 6, Београд, дана 25. фебруара 2021. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва 

„Assicurazioni Generali“ S.p.A, са седиштем на адреси Piazza Duca degli Abruzzi бр. 2, 

Трст, Италија, матични број 00079760328, над привредним друштвом „Аха lnsurance 

Societe Anonyme“, са седиштем на адреси Michalakopoulou бр. 48, 115 28 Атина, Грчка, 

матични број 000232201000,  куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Assicurazioni Generali“ 

S.p.A., дана 18. јануара 2021. године уплатио ХХХ евра и дана 19. јануара 2021. године 

ХХХ динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Привредно друштво „Assicurazioni Generali“ S.p.A., са седиштем на адреси Piazza 

Duca degli Abruzzi бр. 2, Трст, Италија, матични број 00079760328 (даље у тексту: 

подносилац пријаве или „Assicurazioni Generali“) поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 13. јануара 2021. године, преко пуномоћника 

адвоката Николе Познановића, из адвокатске канцеларије „Јанковић Поповић Митић“, 

Владимира Поповића 6, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-212/2021-1.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-212/2021-6 

Датум: 25. фебруар 2021. године 
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Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 

предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је 

о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Друштво „Assicurazioni Generali“ нуди различите услуге у области осигурања на 

тржишту у Италији, али и у Европи, Азији и на америчком континенту. Послује кроз 

три сегмента: 1) животно осигурање, 2) неживотно осигурање и 3) банкарство и 

управљање имовином. Ово друштво нуди услуге и производе осигурања који се тичу 

штедње и заштите појединаца и породице „unitlinked“ производа у циљу инвестиције, 

као и услуге и производе осигурања који се тичу ризика у погледу осигурања моторних 

возила, осигурања од одговорности, осигурања од незгода, здравственог осигурања, 

комерцијалних и индустријских ризика. Такође пружа услуге управљања имовином, 

услуге инвестирања и услуге управљања богатством („wealth management services“).  

Подносилац пријаве је матично друштво мултинационалне групе друштава 

„Generali“, која послује у сектору осигурања (све активности „животних“ и 

„неживотних“ осигурања и реосигурања) и финансијском сектору, у више од 50 

земаља, те обухвата више од 400 друштава са преко 72.000 запослених. Група 

„Generali“ нуди комплетан асортиман услуга и производа у вези са осигурањем, који се 

могу поделити у две главне области пословања: 1) неживотно осигурање, укључујући 

осигурање моторних возила, осигурање имовине и осигурање од незгода, и 2) животно 

осигурање, а послује и у области управљања добровољним пензијским фондовима, као 

и управљања имовином. „Generali“ група такође је присутна на тржишту реосигурања. 

У Републици Србији, „Generali“ група послује преко следећих зависних 

друштава: 

1) Аkcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Srbija, са седиштем на 

адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 17198319, чија је претежна 

делатност неживотно осигурање (даље у тексту: „Generali Osiguranje“); 

2) Аkcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija, са седиштем на 

адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 17308513, чија је претежна 

делатност реосигурање (даље у тексту: „Generali Reosiguranje“); 

3) Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI, 

са седиштем на адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 20200677, чија је 

претежна делатност управљање фондовима (даље у тексту: „Generali Fond“); 

4) Generali Development d.o.o, са седиштем на адреси Владимира Поповића 8, 

Београд, матични број 21335762, чија је претежна делатност рачунарско програмирање 

(даље у тексту: „Generali Development“); 

5) Огранак EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZAG KFT.- OGRANAK, 

BEOGRAD, са седиштем на адреси Јапанска 8, Београд, матични број: 29501840, 
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огранак мађарског привредног друштва EUROP A5515TANCE MAGYARORSZAG 

BEFEKTETE51 ES TANACSADO KFT. 1134 BUDAPEST, DEVA1 U 26-28, 

Будимпешта, Мађарска (даље у тексту: „Europ Assistance ogranak“).  

Привредно друштво „Generali Osiguranje“ основано је 1998. године. Обезбеђује 

све врсте  животног и неживотног осигурања, као и све остале послове који су 

непосредно повезани са делатношћу осигурања. Акционари друштва „Generali 

Osiguranje“ су Generali CEE Holding B.V, са седиштем на адреси Diemerhof 42, 1112 XN 

Diemen, Амстердам, Холандија, матични број 34275688, са 99,95% власничког удела, и 

GP Reinsurance EAD, Бугарска, са седиштем на адреси Bulevar Knjaza Aleksandra 

Dondukova 79, 1504 Софија, матични број 200270243, са 0,045% власничког удела. 

Мрежа „Generali Osiguranjа“ обухвата 51 огранак у три региона широм Републике 

Србије и има више од 1.000 продајних места. „Generali Osiguranje“ је оснивач „Generali 

Reosiguranjа“, „Generali Fondа“ првог друштва за управљање добровољним пензијским 

фондовима у Републици Србији, и Akcionarskog društva za osiguranje Generali 

Osiguranje Montenegro Podgorica (у даљем тексту: „Generali osiguranje Montenegro“) – 

друштва за неживотно осигурање у Црној Гори, са регистрованим седиштем на адреси 

Kralja Nikole 27А, Подгорица, матични број 4-0008623/024. 

Привредно друштво „Generali Reosiguranje“ основано је 2000. године. Обавља 

послове реосигурања у Републици Србији и иностранству. Повезује своје матично 

друштво „Generali Osiguranje“ и друштво „Generali osiguranje Montenegro“ са „Generali“ 

групом и изабраним реосигуравачима са светског тржишта. Преко „Generali 

Reоsiguranjа“, ризици преузети од „Generali Osiguranjа“ и „Generali osiguranjа 

Montenegro“ директно се пласирају на страно тржиште реосигурања код најбоље 

рангираних реосигуравајућих друштава. Крајњи циљ је максимално обезбеђење 

портфеља оба осигуравајућа друштва. „Generali Reosiguranje“ настоји да обезбеди 

реосигурање у Републици Србији пре пласмана на страно тржиште за оне врсте 

осигурања које не угрожавају сигурност пословања друштва. „Generali Reosiguranje“ 

има за циљ да обезбеди могућност  да у сваком тренутку одговори на захтеве тржишта 

кроз коришћење међународних контаката, искустава својих запослених, „Generali“ 

групе и иностраних партнера. 

„Generali Fond“ је прво друштво у Републици Србији које је стекло лиценцу за 

управљање добровољним пензијским фондовима 2006. године, издату од стране 

Народне банке Србије. „Generali Fond“ под својом управом има два пензиона фонда: (i) 

Generali Basic и (ii) Generali lndex. 

„Generali Development“ основан је 2017. године ради обављања делатности 

рачунарског програмирања и пружања ових услуга искључиво „Generali“  групи. 

„Europ Assistance ogranak“ део је „Europ Assistance“ групе, која је део „Generali“  

групе. Активан је на тржишту асистенције и пружа следеће услуге асистенције: 1) 

асистенција у вези са аутомобилима, 2) асистенција у путовањима, 3) медицинска 

асистенција и 4) асистенција у кући. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над 

привредним друштвом „Аха lnsurance“ Societe Anonyme, са седиштем на адреси 

Michalakopoulou бр. 48, 115 28 Атина, Грчка, матични број 000232201000 (даље у 

тексту: циљно друштво или „Axa lnsurance Greece“), куповином удела. Циљно друштво 

је део „Axa“ групе, светског лидера у осигурању и управљању имовином. 

 „Axa lnsurance Greece“ је друштво активно у сектору осигурања у Грчкој (све 

активности „животног“ и „неживотног“ осигурања и реосигурања), са 21 продајним 
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местом широм Грчке (према финансијском извештају за 2019. годину) нудећи 

асортиман производа за више од  600.000 купаца. 

Циљно друштво није присутно у Републици Србији и не остварује никакав 

приход на релевантном тржишту Републике Србије.   

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји акција у вези са 

купопродајом власничког учешћа у друштву „Axa lnsurance Greece“, који је 30. 

децембра 2020. године закључен  између подносиоца пријаве, као купца, и „Axa 

Mediterranean Holding“, привредног друштва са седиштем на адреси calle Monsenor 

Palmer, 1, 07014 Палма де Мајорка, Шпанија, матични број РМ-59.568, као продавца. 

Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 99.9843% удела у циљном 

друштву и тиме стекне појединачну непосредну контролу над овим друштвом. 

 

Као економски разлози предложене трансакције, у пријави се, између осталих, 

наводи и могућност постизања важне синергије трошкова на територији Грчке, која је 

резултат укључивања друштва „Axa lnsurance Greece“ у портфељ „Generali“ Групе у 

Грчкој. Планирана трансакција је у складу са стратешким улагањем „Generali“ Групе са 

циљем ширења послова осигурањем, као и јачањем њеног положаја у Европи. Очекује 

се да ће, по спровођењу предметне концентрације, „Generali“ Група оснажити 

дистрибутивне мреже у Грчкој, што ће јој омогућити да боље одговори на потребе 

својих клијената на поменутом тржишту. 

 

3. Испуњеност услова за подношењe 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, Комисија је утврдила да су учесници у 

концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 

већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 

концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је 

поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

4. Релевантно тржиште  и оцена ефеката концентрације 

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, у конкретном случају, релевантно 

тржиште производа, у складу са досадашњом праксом, одређено је као тржиште 

неживотног осигурања, што је у складу са праксом Комисије и предлогом подносиоца 

пријаве. 

          Подносилац сматра да за потребе предметне пријаве дефиниција релевантног 

тржишта може остати отворена, с обзиром на то да планирана трансакција, због свог 

екстратериторијалног карактера, неће произвести било какве eфекте по конкуренцију у 

Републици Србији, односно неће проузроковати било каква спорна питања са 



5 

становишта права конкуренције у Србији, имајући у виду да циљно друштво није 

присутно ни на једном могућем релевантном тржишту у Републици Србији, као и да не 

постоје хоризонтална преклапања између учесника у концентрацији на тржишту 

Републике Србије. 

         Међутим, ради потпуности пријаве и имајући у виду да се планирана трансакција 

односи на сектор осигурања, те да је подносилац пријаве присутан на тржишту 

осигурања у Републици Србији, подносилац пријаве наводи да релевантно тржиште 

производа за потребе предметне пријаве, може бити одређено као тржиште осигурања 

уз даљу подсегментацију на тржиште животног осигурања и тржиште неживотног 

осигурања. Комисија је у конкретном случају дефинисала следећа релевантна тржишта 

производа: 

� тржиште животног осигурања, 

� тржиште неживотног осигурања.  

          Тржиште осигурања се дели на три главне категорије: животно осигурање, 

неживотно осигурање и реосигурање. Прве две категорије могу бити подсегментисане 

на онолико тржишта производа колико различитих врста ризика постоји, будући да су 

карактеристике појединачних полиса различите и да осигурање од одређеног ризика 

генерално није замењиво са осигурањем од другог ризика са тачке гледишта корисника 

и по врсти клијента. Ипак, Комисија сматра да у конкретном случају није потребно 

издвајати потенцијална посебна релевантна тржишта производа која би била уже 

дефинисана, имајући у виду да концентрација неће нарушити конкуренцију у 

Републици Србији. 

Релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, за оба тржишта 

производа, одређено је као тржиште Републике Србије, што је у складу са предлогом 

подносиоца пријаве. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, с обзиром на то да 

циљно друштво није присутно на дефинисаним релевантним тржиштима производа у 

Србији и да нема преклапања у пословању између подносиоца пријаве и циљог 

друштва на тржишту Србије. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено 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, 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 достављања 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, 106/2015 и 95/2018). 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                        Небојша Перић, с.р. 

 


