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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 члана 37. став 2. и члана 65. 

став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-498/2021-1, привредног друштва Assicurazioni Generali S.p.A, са 

седиштем на адреси Piazza Duca degli Abruzzi бр. 2, Trieste, Република Италија, поднетој 14. 

јуна 2021. године, преко пуномоћника, адвоката Николе Познановића из Јанковић, Поповић 

& Митић аод из Београда, Владимира Поповића бр. 6, дана 9. јула 2021. године, доноси 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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, Trieste, Република 

Италија, матични број 00079760328, над привредним друштвом Società Cattolica di 

Assicurazione S.p.A., ca седиштем на адреси Lungadige Cangrande бр. 16, Verona, Република 

Италија, матични број 00320160237, и над његовим зависним друштвима, куповином 

акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве Assicurazioni Generali S.p.A, уплатио ХХХ 

евра дана 17. јуна 2021. године, и ХХХ динара дана 18. јуна 2021. године на рачун Комисије 

за заштиту конкуренције, што по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 

уплате, представља укупно прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације 

у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

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

degli Abruzzi бр. 2, Trieste, Република Италија, регистарски број 00079760328 (у даљем 

тексту: Assicurazioni Generali или подносилац Пријаве), поднело је 14. јуна 2021. године, 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 

6/0-02-498/2021-1 (у даљем тексту: Пријава), која настаје стицањем појединачне контроле 

подносиоца Пријаве над привредним друштвом Società Cattolica di Assicurazione S.p.A, ca 

седиштем на адреси Lungadige Cangrande бр. 16, Verona, Република Италија, регистарски 

број 00320160237 (у даљем тексту: Cattolica или Циљно друштво) и над његовим зависним 

друштвима (у даљем тексту: Cattolica и њена зависна друштва - Cattolica Група или Циљна 

Група), куповином, преко добровољне понуде за преузимање, свих обичних акција 

листираних на електронском тржишту акција (Mercato Telematico Azionario), које организује 

и којим управља Италијанска берза (Borsa Italiana S.p.A.). 

  
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: 6/0-02-498/2021-04 

Датум: 9. јул 2021.године 

Београд 
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Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Николе Познановића из Јанковић, 

Поповић & Митић аод из Београда, Владимира Поповића бр. 6. Допуна пријаве је поднета 

29. јуна 2021. године. 

Увидом у пријаву и допуну пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна и 

поднета Комисији у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе 

о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, 

у даљем тексту: Уредба), и да су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије по 

Пријави у скраћеном поступку.  

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. Доказ о уплати се налази у списима предмета. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона поставио 

и Захтев за заштиту података поднеском број 6/0-02-498/2021-2 од 14. јуна 2021. године, а 

тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве и докумената која су предата 

као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву одлучено 

је посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац Пријаве је матично друштво Generali гpyпе друштава (у даљем тексту: 

Generali Гpyпа), мултинационалне групе друштава присутних у сектору осигурања (све 

активности животних и неживотних осигурања и реосигурања) и у финансијском сектору у 

више од 50 држава.  

Generali Група пружа комплетан спектар услуга и производа у вези са осигурањем 

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

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

осигурање, а присутна је и на тржишту реосигурања. Поред наведеног, Generali Група се 

бави и управљањем инвестиционим, као и добровољним пензионим фондовима.  

У Републици Србији Generali Гpyпа има следеће регистровано присуство: 

 

1. Акционарско друштво за осигурање GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, са седиштем 

на адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 17198319, претежна 

делатност: неживотно осигурање – шифра 6512 (у даљем тексту: GENERALI 

OSIGURANJE SRBIJA). Ово друштво пружа све врсте животног и неживотног 

осигурања, од осигурања масовног ризика до осигурања високо комлексних 

индустријских постројења, од једноставног породичног осигурања до уговора који 

могу задовољити комплексне потребе правних лица, а обавља и све остале послове 

који су непосредно повезани са делатношћу осигурања; 

2. Акционарско друштво за реосигурање GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA, са 

седиштем на адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 17308513, 

претежна делатност: реосигурање – шифра 6520 (у даљем тексту: GENERALI 

REOSIGURANJE SRBIJA). Ово друштво обавља послове реосигурања у Републици 

Србији и у иностранству. Преузете ризике директно пласира на страно тржиште 

реосигурања код најбоље рангираних реосигуравајућих друштава, како би се 

максимално обезбедио портфељ осигуравајућих друштава Generali Групе. Такође, 

ово друштво настоји да обезбеди реосигурање у Републици Србији, пре пласмана на 

страно тржиште, за оне врсте осигурања које не угрожавају сигурност пословања 

друштва; 

3. Акционарско друштво за управљање добровољним пензијским фондом GENERALI 

BEOGRAD, са седиштем на адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 
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20200677, претежна делатност: управљање фондовима – шифра 6630. Под својом 

управом, ово друштво има два пензиона фонда: Generali Basic и Generali Index; 

4. GENERALI DEVELOPMENT DOO, са седиштем на адреси Владимира Поповића 8, 

Београд, матични број 21335762, претежна делатност: рачунарско програмирање – 

шифра 6201. Ово друштво услуге рачунарског програмирања пружа искључиво 

Generali Групи; 

5. EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZAG KFT.- OGRANAK, BEOGRAD, са 

седиштем на адреси Јапанска 8, Београд, матични број 29501840, претежна 

делатност: делатност позивних центара – шифра 8220. Ово друштво је  огранак 

мађарског привредног друштва EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZAG 

BEFEKTETESI ES TANACSADO KFT. 1134 BUDAPEST, DEVAI U 26-28, и пружа 

следеће услуге асистенције: асистенције у вези аутомобила, асистенције у 

путовањима, медицинске асистенције и асистенције у кући. 

Cattolica/Циљно друштво је матично друштво Cattolica Групе и листирано на 

италијанској берзи. Cattolica Група, представља значајну италијанску осигуравајућу групу 

са 3,4 милиона клијената, око 1.800 запослених, 1.850 агената и уговорима са више од 5.500 

филијала банака. Пословање на тржишту осигурања ове групе (све активности животних и 

неживотних осигурања и реосигурања) је скоро ексклузивно у Италији, док је занемарљиво 

у Луксембургу и Ирској. Подручја пословања у којима Cattolica Група изражава свој 

положај и где је предложила иновативна решења осигурања су: пољопривреда, трећи 

сектор, верске институције, услуге асистенције и посебни ризици. 

Cattolica Групу чине око тридесет друштава о којима су Комисији дате релевантне 

информације. 

 Према подацима у Пријави, Циљна/Cattolica Група није присутна и не остварује 

никакав приход у Републици Србији. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Подносилац Пријаве је дана 31. маја 2021. године јавно објавио, као понуђач, 

Обавештење о покретању добровољне понуде за преузимање, ради стицања свих обичних 

акција Cattolice уврштених на електронско тржиште акција - Mercato Telematico Azionario, 

које организује и којим управља Италијанска берза - Borsa Italiana S.p.A. (у даљем тексту: 

Обавештење). 

Према Обавештењу, циљ подносиоца Пријаве је да на описани начин стекне 

целокупан акцијски капитал Cattolice (или бар 66,67% акцијског капитала са правом гласа, 

или, у сваком случају, најмање 50% акцијског капитала са правом гласа плус 1 (једна) 

акција Cattolice) и да се изврши делистирање предметних акција са листинга Mercato 

Telematico Azionario. Следствено наведеном, спровођењем предметне концентрације 

подносилац Пријаве ће стећи непосредну појединачну контролу над Cattolica Групом. 

 
 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Као што из напред приказаног проистиче, предметна концентрација се тиче стицања 

контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на тржишту, у смислу члана 

17. став 1. тачка 2) Закона. 

Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 

оствареном на тржишту Републике Србије у 2020. години, проистиче да су ови приходи 

виши од износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је 

постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

 Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона. 
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 Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 

географском тржишту. 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 изразио став да дефиниција релевантног тржишта производа 

може остати отворена, имајући у виду да не постоје хоризонтална преклапања ни 

вертикалне везе између учесника у концентрацији на било ком тржишту у Републици 

Србији, јер Циљна Група није присутна у Републици Србији. Алтернативни предлог 

подносиоца Пријаве за релевантно тржиште производа је тржиште осигурања уз могућност 

даље подсегментације на: 

1) тржиште животног осигурања; 
2) тржиште неживотног осигурања; 
3) тржиште реосигурања. 

 Наведени предлог подносилац Пријаве је дао имајући у виду своје главне пословне 

активности у Републици Србији. Своје производе и услуге нуди на бази дистрибуције 

вишеструким каналима, углавном путем сопственог продајног тима, као и путем мреже 

представника и финансијских саветника, брокера, банака, туристичких агенција и 

директних канала, који омогућују клијентима да прибаве информације о алтернативним 

производима, да упореде потенцијалне варијанте жељеног производа и да се ослоне на 

постпродајну услугу. 

Комисија је прихватила предлог подносиоца Пријаве и релевантна тржишта 

производа у предметном случају дефинисала као: тржиште животног осигурања, тржиште 

неживотног осигурања и тржиште реосигурања. 

 Комисија сматра да, имајући у виду ефекте предметне концентрације, нема потребе 

за детаљнијом сегментацијом релевантног тржишта производа. 

У вези са дефиницијама релевантног географског тржишта предлог подносиоца 

Пријаве Комисији је да дефиниција релевантног географског тржишта може да остане 

отворена, у одсуству забринутости у погледу стања конкуренције под било којом могућом 

дефиницијом релевантног географског тржишта. Алтернативни предлог подносиоца 

Пријаве за релевантно географско тржиште је, имајући у виду да је сектор осигурања 

регулисан и да услуге осигурања могу пружати на националном нивоу искључиво друштва 

која имају лиценцу издату од надлежних државних органа, национално тржиште, односно 

територија Републике Србије. 

Комисија је прихватила предлог подносилаца Пријаве и дефинисала релевантно 

географско тржиште на националном нивоу, као тржиште Републике Србије, према својој 

надлежности. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

 Како је претходно наведено, Generali Група је присутна на тржишту осигурања у 

Републици Србији преко зависних друштава GENERALI OSIGURANJE SRBIJA и 

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA. Подносилац Пријаве је доставио Комисији податке о 

пословању Generali Групе на тржиштима животног осигурања, неживотног осигурања и 

реосигурања у Републици Србији у 2020. години. 

Циљна Група ни на који начин није присутна на релевантним тржиштима, као ни на 

било којем тржишту Републике Србије. Следствено, не постоји хоризонтално преклапање 
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између пословних активности учесника у концентрацији на релевантним тржиштима, као 

ни вертикалне везе између њих. Из изложеног произилази да спровођење предметне 

концентрације неће имати негативне ефекте на конкуренцију и неће на било који начин 

мењати структуру релевантних тржишта.  

 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном 

случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу 

диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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. 

 
 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 и 106/2015 и 95/2018). 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 


