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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 6/0-02-512/2020-1, коју је 23. јула 2020. године поднело 

привредно друштво Generali CEE Holding B.V, са седиштем на адреси De entree 91, 1101 

BH Амстердам, Холандија, које заступа пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић, из 
адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и Партнери, са седиштем на адреси 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 4. септембра 2020. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I    ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Generali CEE 

Holding B.V, са седиштем на адреси De entree 91, 1101 BH Амстердам, Холандија, 
регистарски број 34275688, над делом пословања привредног друштва Red Sands Life 

Assurance Company (Europe) Limited, ca седиштем на адреси Level 3, Ocean Village 

Business Centre, 23 Ocean Village, Гибралтар, регистарски број 101001, који може 
представљати самосталну пословну целину, куповином портфолиа животног 
осигурања. 
  

II    УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 3. септембра 2020. године 
уплатио износ од XXX евра, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Generali CEE Holding B.V, са седиштем на адреси De entree 91, 

1101 BH Амстердам, Холандија, регистарски број 34275688 (у даљем тексту: Generali 

CEE или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија), дана 23. јула 2020. године преко пуномоћника, адвоката Срђане 
Петронијевић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-512/2020-1 (у 
даљем тексту: пријава). Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-512/2020-

2 од 31. јула 2020. године и 6/0-02-512/2020-4 од 27. августа 2020. године. Подносилац 

пријаве је предложио да 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: 6/0-02-512/2020-5 

Датум: 4. септембар 2020. 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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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је 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). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 
прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 
 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 
одређених података број 6/0-02-512/2020-3 од 6. августа 2020. године (у даљем тексту: 
захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија се 
заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о 

овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.   
 

Учесници концентрације 

 

Generali CEE је део Generali групе, мултинационалне групе друштава „Generali“, која 
послују у више од 50 земаља под контролом матичног друштва Assicurazioni Generali 

S.p.A., са седиштем на адреси Piazza Duca degli Abruzzi 2, Трст, Италија, матични број 
00079760328 (у даљем тексту: Generali група). Generali група послује кроз три сегмента: 
1) животно осигурање, 2) неживотно осигурање и 3) банкарство и управљање 
имовином, укључујући управљање добровољним пензијским фондовима. 
 

Generali група 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. Ова група нуди различите услуге у области осигурања на 
тржишту у Италији, али и у Европи, Азији и на америчком континенту. Generali група 
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 и комерцијалних и 

индустријских ризика. Такође пружа услуге управљања имовином, услуге инвестирања 
и услуге управљања богатством („wealth management services“). 

 

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; 

2. Аkcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija, са седиштем на 
адреси Владимира Поповића 8, Београд, матични број 17308513, чија је 
претежна делатност реосигурање; 

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;  

4. Generali Development d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Владимира 
Поповића 8, Београд, матични број 21335762, чија је претежна делатност 
рачунарско програмирање. 
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Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над делом 

пословања привредног друштва Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, ca 

седиштем на адреси Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village, Гибралтар, 

регистарски број 101001, који може представљати самосталну пословну целину, 
куповином портфолиа животног осигурања (даље у тексту: циљно пословање). 
 

Циљно пословање се састоји од портфеља животног осигурања друштва Red Sands Life 

Assurance Company (Europe) Limited у Пољској. Red Sands Life Assurance Company 

(Europe) Limited је део Red Sands осигуравајуће групе (у даљем тексту: Red Sands 

група). Red Sands група послује на тржишту Европе и њени главни производи 

обухватају: осигурање покривено гаранцијама, животно осигурање, моторно 

осигурање, осигурање кућних љубимаца и осигурање у коњарству. Red Sands група 
нема зависних друштава нити остварује приходе на територији Републике Србије.     
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се тиче стицања појединачне посредне контроле подносиоца 
пријаве над циљним пословањем које се састоји од портфеља животног осигурања 
друштва Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited у Пољској. Подносилац 

пријаве ће стећи појединачну контролу над циљним пословањем посредно, преко 

друштва Generali Życie, са седиштем на адреси POSTEPU, nr 15B, Варшава, Пољска, 
регистарски број 0000025952. 

 

Подносилац пријаве доставио је Комисији Писмо о намерама од 20. маја 2020. године и  

Анекс Писма о намерама од 20. јула 2020. године, као правни основ предметне 
концентрације. Овим писмом је предвиђено да група Red Sands дезинвестира циљно 
пословање подносиоцу пријаве и да подносилац пријаве на тај начин стекне 
појединачну контролу над овим пословањем, куповином портфолиа животног 
осигурања. 
 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 
 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је 
укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је 
прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације.  
 

Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 2. 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 
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама. 
 

Подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа може дефинисати у 
складу са пословним активностима циљног пословања као релевантно тржиште продаје 
животног осигурања у Србији. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од 

делатности учесника концентрације а нарочито циљног пословања, Комисија је 
прихватила предлог подносиоца пријаве, и као релевантно тржиште производа 
дефинисала тржиште за пружање услуга животног осигурања.  
 

Тржиште осигурања се дели на три главне категорије: животно осигурање, неживотно 
осигурање и реосигурање. У оквиру осигурања живота и неживотног осигурања, 
могуће су и друге додатне поделе које су детерминисане постојањем различитих врста 
ризика који су покривени конкретним уговорима о осигурању. 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. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође 
прихватила предлог подносилаца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као 

тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
   

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву 
концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне 
структуре на дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне 
ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 

 

Подносилац пријаве је активан на тржишту пружања услуга животног осигурања у 
Србији, док је циљно пословање активно искључиво на тржишту Пољске. 
  

Из утврђеног чињеничног стања произлази да предметна концентрација неће довести 

до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном 

тржишту производа. Стога се може закључити да спровођењем предметне 
концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 
посматрано, 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. 
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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. 

 

 

 


