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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“, 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 6/0-02-269/2022-1, привредног друштва Generali 

Participations Netherlands N.V, са седиштем на адреси De entree 91, 1101 BH Aмстeрдaм, 

Холандија, поднетој 2. фебруара 2022. године, преко пуномоћника, адвоката Николе 

Познановића, из Јанковић, Поповић & Митић аод из Београда, Владимира Поповића 

бр. 8 А, дана 01. марта 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Generali 

Participations Netherlands N.V, са седиштем на адреси De entree 91, 1101 BH Aмстeрдaм, 

Холандија, регистарски број 33144695, над привредним друштвом Future Generali India 

Insurance Company Limited, ca седиштем на адреси Unit No. 801 and 802, 8
th

 floor, Tower 

C Embassy 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Индија, 

регистарски број U66030MH2006PLC165287, и његовим зависним друштвима, 

куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 3. фебруара 2022. године, 

уплатио XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 

Образложење 

 

            Привредно друштво Generali Participations Netherlands N.V, са седиштем на 

адреси De entree 91, 1101 BH Aмстeрдaм, Холандија, регистарски број 33144695 (у 

даљем тексту: GPN или подносилац Пријаве), поднело је 2. фебруара 2022. године, 

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

број 6/0-02-269/2022-1 (у даљем тексту: пријава), која настаје стицањем појединачне 

контроле подносиоца пријаве над привредним друштвом Future Generali India Insurance 

Company Limited, ca седиштем на адреси Unit No. 801 and 802, 8
th

 floor, Tower C 

Embassy 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083, Индија, регистарски 

број U66030MH2006PLC165287 (у даљем тексту: FGIIC или циљно друштво). 

 Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Николе Познановића, из 

Јанковић, Поповић & Митић аод из Београда, Владимира Поповића бр. 8 А.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-269/2022-5 

        Датум: 01. март 2022. 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 пријаву 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), и 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 од 2. фебруара 2022. 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 инвестиционо холдинг друштво које припада Generali 

гpyпи друштава (у даљем тексту: Generali Гpyпа), мултинационалној групи друштава 

присутних у сектору осигурања и у финансијском сектору у 52 државе, која обухвата 

више од 400 друштава и са растућим присуством у Азији и Латинској Америци. С тим 

у вези, Комисији је достављена листа зависних друштава Generali Групе. Матично 

друштво Generali Гpyпе је Assicurazioni Generali S.p.A, са седиштем на адреси Piazza 

Duca degli Abruzzi 2, Trieste, Република Италија, регистарски број 00079760328 (у 

даљем тексту: Assicurazioni Generali), чије се акције котирају на Миланској берзи.  

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.  

Подносилац пријаве је у потпуном власништву Assicurazioni Generali-а, а његова 

основна делатност је држање власничких удела Assicurazioni Generali-а у зависним 

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

неживотног осигурања, као и реосигурања. Поред наведеног, подносилац пријаве се, 

такође, широм света бави пружањем финансијских услуга, путем кредитирања и 

позајмљивања новца, укључујући и приватне позајмице. 

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-Нови Београд, матични 

број 17198319, претежна делатност: неживотно осигурање (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-Нови Београд, матични 

број 17308513, претежна делатност: реосигурање (у даљем тексту: GENERALI 

REOSIGURANJE SRBIJA). Ово друштво обавља послове реосигурања у 
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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-Нови Београд, матични број 20200677, претежна делатност: управљање 

фондовима. Под својом управом има два пензиона фонда: Generali Basic и 

Generali Index; 

4. GENERALI DEVELOPMENT DOO, са седиштем на адреси Владимира 

Поповића 8, Београд-Нови 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-Нови 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: у вези аутомобила, 

путовања, медицинске и асистенције у кући. 
 

FGIIC, односно циљно друштво, представља заједничко улагање између: Future Групе 

(једне од водећих индијских пословних група активне у малопродаји, прехрамбеном 

сектору, сектору робе широке потрошње и сектору моде) и Generali Групе. Циљно 

друштво се бави пружањем услуга неживотног осигурања у Индији и послује у преко 

121 филијале у Индији. Ове услуге обухватају: здравствено осигурање, осигурање од 

последица незгоде, болнички готовински план, путно осигурање, студентско путно 

осигурање, осигурање моторних возила, осигурање куће, осигурање животног стила, 

комерцијално осигурање, социјално/рурално осигурање и осигурање усева. Укупно 

власничко учешће GPN у FGIIC је 49%, док је укупно власничко учешће Future Групе у 

FGIIC 51%. 

 Према подацима у пријави, FGIIC није присутан и не остварује никакав приход 

у Републици Србији. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

           Чланови циљног друштва су Подносилац пријаве и Futurа Група преко Future 

Enterprises Limited, са регистрованим седиштем на адреси Knowledge House, Shyam 

Nagar, Off Jogeshwari Vikroli Link Road, Jogeshwari (East) Mumbai – 400060, Индија, 

регистарски број L52399MH1987PLC044954 (у даљем тексту: FEL) и Future Corporate 

Resources Private Limited, са регистрованим седиштем на адреси Knowledge House, 

Shyam Nagar, Off Jogeshwari Vikroli Link Road, Jogeshwari (East) Mumbai – 400060, 

Индија, регистарски број U51100MH2005PLC156856 (у даљем тексту: FCRPL). 

  Предметна концентрација се тиче стицања појединачне контроле подносиоца 

пријаве над циљним друштвом и његовим зависним друштвима, повећањем власничког 

учешћа са 49% на око 74%. Наиме, подносилац пријаве намерава да стекне око 25% 

непосредног власничког учешћа у циљном друштву које тренутно има FEL, у складу са 

чим ће се након спровођења трансакције његово укупно власничко учешће у циљном 
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друштву повећати са 49% на око 74%. Укупно власничко учешће Futurе Групе у 

циљном друштву ће се смањити на око 26%. Тренутно, подносилац пријаве и Futurа 

Група своја власничка учешћа у циљном друштву остварују непосредно, као и 

посредно преко друштва Shendra Advisory Services Private Limited, Индија (у даљем 

тексту: Shendra).  

            Као правни основ концентрације Комисији су достављени: Уговор о 

купопродаји од 26. јануара 2022. године, закључен између FEL и GPN и Уговор 

чланова од 26. јануара 2022. године, закључен између FEL, GPN, Shendra и FGIIC. У 

складу са Уговором чланова, GPN ће стећи појединачну контролу над циљним 

друштвом, јер ће имати право да именује већину одбора директора, као и могућност да 

утврђује и доноси стратешке пословне одлуке у циљном друштву.  

 

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, 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 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“, 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 циљно друштво није присутно 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. 

 Према наводима у пријави, тржиште осигурања може бити подељено у три 

главне категорије: 1) животно осигурање, 2) неживотно осигурање и 3) реосигурање. 

Прве две категорије могу бити под-сегментиране на онолико тржишта производа 

колико постоји различитих врста ризика и по врсти клијента (физичка или правна 

лица). 

 Полазећи од делатности циљног друштва, које се бави пружањем услуга 

неживотног осигурања, Комисија је релевантно тржишта производа у предметном 

случају дефинисала као тржиште неживотног осигурања. Комисија сматра да, имајући 
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у виду ефекте предметне концентрације, нема потребе за детаљнијом сегментацијом 

релевантног тржишта производа. 

У вези са дефиницијама релевантног географског тржишта предлог подносиоца 

пријаве 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 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 
 

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 релевантном тржишту, као ни на било којем тржишту 

Републике Србије. Следствено томе, не постоји хоризонтално преклапање између 

пословних активности учесника у концентрацији на релевантном тржишту. Из 

изложеног произилази да спровођење предметне концентрације неће имати негативне 

ефекте на конкуренцију и неће на било који начин мењати структуру релевантног 

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. 

 


