
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                    

 

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 6/0-02-545/2021-1, коју је 6. јула 2021. године поднело 

привредно друштво Generali Asia N.V., са седиштем на адреси Alpha Tower, 20. спрат, 

De entree 91, Амстердам, Холандија, преко пуномоћника адвоката Николе 

Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић аод, Владимира 

Поповића 6, Београд, дана 2. августа 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 Generali Asia 

N.V., са седиштем на адреси Alpha Tower, 20. спрат, De entree 91, Амстердам, 

Холандија, регистрациони број 34118449, над привредним друштвима AXA AFFIN 

General lnsurance Berhad, са седиштем на адреси Ground Floor, Wisma Boustead, 71, 

Jalan Raja Chulan, Куала Лумпур, Wilayah Persekutuan, Малезија, матични број 

197501002042 (23820-W), AXA AFFIN Life lnsurance Berhad, са седиштем на адреси 

Chulan Tower 3 (8. спрат), Jalan Conlay, Куала Лумпур, Wilayah Persekutuan, Малезија, 

матични број 200601003992 (723739-W), и МРI Generali lnsurans Berhad, са седиштем 

на адреси Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah (8. sprat), Куала 

Лумпур, Малезија, регистарски број 197301001061(14730-Х), куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Generali Asia N.V., дана 8. јула 

2021. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

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 Generali Asia N.V., са седиштем на адреси Alpha Tower, 20. спрат, 

De entree 91, Амстердам, Холандија, регистрациони број 34118449 (даље у тексту: 

Generali Asia или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 6. јула 2021. године, преко пуномоћника адвоката Николе 

Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић аод, Владимира 

Поповића 6, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-545/2021-1.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-545/2021-5 

Датум: 2. август 2021. године 

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. 
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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  

 

Подносилац пријаве Generali Asia је друштво Generali групе, мултинационалне групе 

друштава присутних у сектору осигурања (у свим секторима животних и неживотних 

осигурања и реосигурања) и финансијском сектору у више од 50 држава, која обухвата 

више од 400 друштава (даље у тексту: „Generali група“). Generali Asia је инвестиционо 

холдинг друштво чија је основна делатност држање власничких удела Assicurazioni 

Generali S.р.А., са седиштем на адреси Piazza Duca degli Abruzzi 2, Трст, Италија, 

регистрациони број 00079760328 (даље у тексту: „Assicurazioni Generali“), у зависним 

друштвима и у заједничким улагањима која се претежно баве активностима животног и 

неживотног осигурања, као и реосигурања, у Азији, и то: САР Хонг Конг, Сингапур, 

Индонезија, Малезија, Филипини и Тајланд. Матично друштво Generali групе је 

Assicurazioni Generali и његове акције се котирају на Миланској берзи. Generali група 

нуди комплетан асортиман услуга и производа у вези са осигурањем, који се могу 

поделити у две главне области пословања: неживотно осигурање, укључујући 

осигурање моторних возила, осигурање имовине и осигурање од незгода, као и 

животно осигурање. Generali група је присутна на тржишту реосигурања, као и у 

области управљања добровољним пензијским фондовима, као и управљања имовином. 

Generali група је присутна у Републици Србији преко следећих привредних друштава:  

- Akcionarsko drustvo za osiguranje Generali Osiguranje Srbija, са седиштем на адреси 

Владимира Поповића 8, Београд, регистарски број: 17198319, чија је претежна 

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

Osiguranje обезбеђује све врсте животног и неживотног осигурања, као и све остале 

послове, који су непосредно повезани са делатношћу осигурања. Generali Osiguranje је 

оснивач Generali Reosiguranjа, Generali Fonda - друштва за управљање добровољним 

пензијским фондовима у Републици Србији, и Акционарског друштва за осигурање 

Generali Osiguranje Montenegro Podgorica, друштва за неживотно осигурање у Црној 

Гори; 

- Akcionarsko drustvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija, са седиштем на адреси 

Владимира Поповића 8, Београд, регистарски број: 17308513, чија је претежна 

делатност реосигурање (даље у тексту: „Generali Reosiguranje"). Generali Reosiguranje 

обавља послове реосигурања и у Републици Србији и у иностранству. Повезује своје 

матично друштво Generali Osiguranje и друштво Generali osiguranje Montenegro са 

Generali групом и изабраним реосигуравачима са светског тржишта;  
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- Akcionarsko drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI, са 

седиштем на адреси Владимира Поповића 8, Београд, регистарски број: 20200677, чија 

је претежна делатност управљање фондовима;  

- Generali Development d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Владимира Поповића 8, 

Београд, регистарски број: 21335762, чија је претежна делатност рачунарско 

програмирање. 

Generali група има у Републици Србији и Огранак EUROP ASSISTANCE 

MAGYARORSZAG KFT.- OGRANAK, BEOGRAD, са седиштем на адреси Јапанска 8, 

Београд, регистарски број 29501840, огранак привредног друштва EUROP 

ASSISTANCE MAGYARORSZAG BEFEKTETESI ES TANACSADО KFT. 1134 

BUDAPEST, DEVAI U 26-28, Будимпешта, Мађарска (даље у тексту: „Europ Assistance 

ogranak“). Europ Assistance ogranak део је Europ Assistance групе, која је део Generali 

групе, и активан је на тржишту асистенције и пружа следеће услуге асистенције: 1) 

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

медицинска асистенција и 4) асистенција у кући. 

Списак зависних друштава Generali групе је достављен Комисији и налази се у списима 

предмета. Сва друштва која су под контролом Generali групе сматрају се једним 

учесником на тржишту, у смислу члана 5. Закона. 

Предложена транскација се односи на стицање појединачне контроле од стране 

подносиоца пријаве над привредним друштвима AXA AFFIN General lnsurance Berhad, 

са седиштем на адреси Ground Floor, Wisma Boustead, 71, Jalan Raja Chulan, Kuala 

Lumpur, Wilayah Persekutuan, Малезија, матични број 197501002042 (23820-W) (даље у 

тексту: „AAGI“), AXA AFFIN Life lnsurance Berhad, са седиштем на адреси Chulan 

Tower 3 (8. спрат), Jalan Conlay, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Малезија, матични 

број 200601003992 (723739-W) (даље у тексту: „AALI“), и МРI Generali lnsurans Berhad, 

са седиштем на адреси Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah (8. 

спрат), Куала Лумпур, Малезија, регистарски број 197301001061 (14730-Х) (даље у 

тексту: „МРI Generali“) (AAGI, AALI и МPI Generali даље у тексту заједно: „циљна 

друштва“). 

AAGI и AALI представљају заједничко улагање AXA групе, групе активне у осигурању 

и управљању имовином, у 57 земаља, и Affin Bank Berhad, са седиштем на адреси 

Menara Affin, 80 Jalan Raja Chulan, Куала Лумпур, Малезија, матични број 

197501003274 (25046-Т), (даље у тексту: „Affin“), конгломерата финансијских услуга у 

Малезији, чија је делатност усмерена на комерцијалне, исламске и инвестиционе 

банкарске услуге, посредовање новцем, управљање имовином и осигурање, како се 

наводи у пријави.  

AAGI је друштво за неживотно осигурање у Малезији, које од јула 1975. године нуди 

палету производа медицинског и здравственог осигурања. AAGI није присутан у 

Републици Србији и не остварује никакав приход из Републике Србије. 

AALI послује у сектору животног осигурања и фокусиран је на помагање појединцима 

у управљању ризиком и постизању њихових финансијских циљева од фебруара 2006. 

године, са визијом да буде преферирано осигурање за здравље и заштиту (Н&Р) за 

миленијалце. AALI није присутан у Републици Србији и не остварује никакав приход 

из Републике Србије. 

МРI Generali представља заједничко улагање Generali Asia и Multi-Purpose Capital 

Holdings Berhad, холдинг друштва, са седиштем на адреси 39. спрат, Menara Multi-
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Purpose, Capital Square, бр.8 Jalan Munshi Abdullah, Куала Лумпур, Малезија, 

регистарски број 198201003566 (83311-U) (даље у тексту МРI). МРI је претежно 

укључен у преузимање ризика свих класа послова неживотног осигурања преко МРI 

Generali. Такође, бави се кредитним пословањем и улагањем у некретнине, укључујући 

два хотела под брендом Flamingo. МРI Generali пружа низ производа неживотног 

осигурања купцима у Малезији, укључујући осигурање домаћинства, путовања, 

незгоде и аутомобилe. МРI Generali није присутан у Републици Србији и не остварује 

никакав приход из Републике Србије. 

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Generali Asia је закључила уговоре о спровођењу, који се односе на продају акцијског 

капитала циљних друштава са релевантним продавцима, који су достављени као акти о 

концентрацији. Сваки уговор о спровођењу захтева да странке, након што се испуне 

различити услови, закључе уговор о купопродаји акција ради преноса удела сваког 

власника акција у одговарајућим циљним друштвима.  

 

Generali Asia ће стећи акције AAGI од следећих продаваца:  

- AXA ASIA, са седиштем на адреси  21 avenue Matignon, 75008 Париз, Француска, 

матични број 428 197 149 (даље у тексту: ,,AXA“), и то 49.9999996% акција у AAGI, у 

складу са AAGI Уговором о спровођењу од 22.06.2021. године (даље у тексту: ,,AXA 

IА“) и следственим AAGI Уговором о купопродаји акција (даље у тексту: ,,AXA SSA“); 

- Affin, и то 2,95% акција у AAGI, у складу са Affin Уговором о спровођењу од 

22.06.2021. године (даље у тексту: „Affin IА“) и следственим Affin Уговором о 

купопродаји акција (даље у тексту: „Affin SSA“); 

- Felda Marketing Services Sdn. Bhd., матични број 199501024602 (353807-М) (даље у 

тексту: „FGV“), и то 0,000084% акција у AAGI, и  

- BHR Enterprise Sdn. Bhd., матични број 198001011103 (64889-А), (даље у тексту: 

„BHR“) и то 0,05292% акција у AAGI, у складу са појединачним Уговорима о 

спровођењу у скраћеним верзијама и следственим Уговорима о купопродаји акција са 

сваким од акционара (даље у тексту: „FGV SSA“ и ,,BHR SSA“).  

 

По завршетку, Generali Asia ће поседовати 53% акција у AAGI, а Affin 47% акција, а у 

складу са договореном формом Уговора акционара у вези са AAGI, Generali Asia ће 

вршити појединачну контролу над AAGI. 

 

Generali Asia се стећи акције АALI, од следећих продаваца:  

- NATIONAL MUTUAL 1NTERNATIONAL PTY LTD, са седиштем на адреси Leve1 17, 

447 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Аустралија, матични број ACN 004 484351 

(даље у тексту: „NMI“) и то 49% акција у AALI, у складу са АХА IА и АХА SSA. NMI 

је зависно друштво АХА-е, у чијем је 100% власништву; 

- Affin за 21% акција у AALI, у складу са Affin IА и Affin SSA.  

 

По завршетку, Generali Asia ће поседовати 70% акција у AALI, а Affin 30% акција. У 

складу са договореном формом уговора акционара у вези са AALI, Generali Asia ће 

вршити појединачну контролу над АALI. 

 

Generali Asia ће стећи 51% акција МРI Generali, свог постојећег друштва заједничког 

улагања са МРI (даље у тексту: „МРI Generali откуп“). Као резултат МРI Generali 
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откупа, Generali Asia ће стећи појединачну контролу (100% удела) над МРI Generali. 

МРI Generali откуп ће бити извршен у складу са договореном формом уговора о 

купопродаји акција који ће бити закључен између МРI и Generali Asia (даље у тексту: 

„MPIG SSA“). 

 

Имајући у виду да су AAGI стицање, AALI стицање и МРI Generali откуп међусобно  

уговорно условљени, ова три стицања чине јединствену економску концентрацију, 

како се наводи у пријави, којом ће Generali Asia стећи појединачну контролу над 

сваким од циљних друштава. Комисија оцењује да су све три трансакције међусобно 

зависне, односно условљене на начин да се ниједна трансакција не би реализовала без 

осталих. Оне стога представљају једну операцију која се може третирати као једна 

концентрација, посебно јер контролу над циљним друштвима стиче подносилац 

пријаве и с обзиром на то да је потписивање сваког коначног појединачног уговора о 

стицању акција у сваком циљном друштву условљено истовременим потписивањем 

уговора у вези са стицањем акција у другим циљним друштвима и затварањем тих 

трансакција. 

 

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

 

4. Релевантно тржиште 

 

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). 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, за потребе предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно географско трижиште, 

имајући у виду да трансакција неће имати никакав ефекат на конкуренцију у 

Републици Србији, с обзиром да циљна друштва нису присутна на територији 

Републике Србије и да нема преклапања ниједне активности подносиоца пријаве и 

активности циљних друштава у Републици Србији. Међутим, у циљу свеобухватности 

пријаве концентрације, имајући у виду да се трансакција односи на сектор осигурања и 

да је Generali група присутна у сектору животног и неживотног осигурања у Републици 

Србији, подносилац пријаве предлаже да се релевантно тржиште производа може 

дефинисати као тржиште осигурања уз даљу под-сегментацију на тржиште животног 

осигурања и тржиште неживотног осигурања. Комисија је, полазећи од предмета 

циљног пословања, уважила дефиницију коју је предложио подносилац пријаве, и 
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релевантна тржишта производа, у конкретном случају, одредила као тржиште 

животног осигурања и тржиште неживотног осигурања. 

Тржиште осигурања може бити подељено у три главне категорије: 1) животно 

осигурање, 2) неживотно осигурање и 3) реосигурање. У оквиру животног и 

неживотног осигурања, могуће су и друге додатне поделе према врсти осигурања, у 

складу са праксом Комисије, будући да су карактеристике појединачних полиса 

различите и да осигурање од одређеног ризика генерално није заменљиво са 

осигурањем од другог ризика са тачке гледишта корисника. Комисија сматра да у 

конкретном случају није потребно издвајати потенцијална посебна релевантна 

тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду да без обзира на 

конкретну дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће 

нарушити конкуренцију на тржишту Републике Србије. 

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве сматра да се 

релевантно географско тржиште може дефинисати на националном нивоу, односно као 

територија Републике Србије, али да у сваком случају, дефиниција релевантног 

географског тржишта може остати отворена, имајући у виду да трансакција неће 

довести до ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, у складу 

са чланом 6. став 3. Закона, 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, имајући у виду да 

предложена трансакција не доводи до хоризонталних преклапања нити вертикалних 

веза у Србији измећу учесника у концентрацији, будући да циљна друштва не послују 

и не остварују приход у Србији.  

Имајући у виду претходно наведено, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрација неће значајно ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на 

дефинисаним релевантним тржиштима. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 


