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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 

 

 

 

                                     

 

 

 

        

 

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 6/0-02-520/2017-1, коју је дана 28. јула 2017. године поднело 

привредно друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San Carlo 156,  

10121 Торино, Италија, матични број 00799960158, кога заступа пуномоћник адвокат 

Срђана Петронијевић из Београда, улица Добрачина брoj 15, дана 15. септембра 2017. 

године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем непосредне контроле привредног друштва Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем 

на адреси Piazza San Carlo 156,  10121 Торино, Италија, матични број 00799960158, над 

одређеним средствима, обавезама и правним односима, који су у функцији обављања 

банкарских послова друштва под административним управљањем у принудној 

ликвидацији Banca Popolare di Vicenza S.p.A., са седиштем на адреси Via Btg. Framarin 18, 

36100 Вићенца, Италија, матични број 00204010243, све у складу са Уговором о преносу. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., сa 

седиштем на адреси Piazza San Carlo 156,  10121 Торино, Италија, уплатио износ од 

25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 2. августа 2017. године на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San Carlo 156,  

10121 Торино, Италија, матични број 00799960158 (даље у тексту: подносилац пријаве 

или друштво Intesa SР), поднело је дана 28. јула 2017. године преко пуномоћника пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-520/2017-1 (даље у тексту: пријава), а 

која се односи на стицање појединих средстава, обавеза и правних односа друштава Banca 

Popolare di Vicenza S.p.A., са седиштем на адреси Via Btg. Framarin 18, 36100 Вићенца, 

Италија, и Veneto Banca S.p.A., са седиштем на адреси Piazza G.B. Dall’ Armi 1, 31044 
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Монтебелуна, Италија, оба под административним управљањем у принудној ликвидацији. 

Након што је извршила увид у пријаву и достављену документацију, Комисија је 

утврдила да иста није потпуна и Налогом бр.6/0-02-520/2017-4 од 3. августа 2017. године 

наложила допуну исте. Подносилац пријаве је у року одговорио на Налог Комисије 

поднеском бр.6/0-02-520/2017-5 од 11. августа 2017. године доставивши изводе из 

регистра привредних друштава за друштва Banca Popolare di Vicenza S.p.A. и Veneto 

Banca S.p.A.. Такође, овим поднеском подносилац пријаве се изјаснио да Република 

Италија није била нити је власник било којих акција друштава Banca Popolare di Vicenza 

S.p.A. и Veneto Banca S.p.A., као и да они нису повезани учесници на тржишту у смислу 

члана 5. Закона. Након тога, поднеском од 29. августа 2017. године, подносилац пријаве је 

замолио Комисију да раздвоји поступак оцене концентрације и то тако да се предметна 

пријава односи на стицање појединих средстава, обавеза и правних односа друштва Banca 

Popolare di Vicenza S.p.A. од стране друштва Intesa SР, а да ће поднети пријаву 

концентрације која се односи на стицање одређених средстава, обавеза и правних односа 

друштва Veneto Banca S.p.A.. Исто важи и за захтев за заштиту поверљивих података 

бр.6/0-02-520/2017-6 поднет 16. августа 2017. године 

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и 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) и да су испуњени 

услови за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. Такса за 

издавање акта уплаћена је у целости.  

 

О захтеву за одређивање мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и 

њеним прилозима, одлучено је посебним Закључком број 6/0-02-520/2017-12, од 15. 

септембра 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве је привредно друштво Intesa Sanpaolo S.p.A, сa седиштем на адреси 

Piazza San Carlo 156,  10121 Торино, Италија, матични број 00799960158. Друштво Intesa 

SР је матично друштво  Intesa Sanpaolo групе, једне од највећих банкарских групација у 

евро зони, и листирано је на берзи Borsa Italiana. У Италији, Intesa Sanpaolo група 

представља тржишног лидера у банкарском сектору, послујући кроз више од 3 900 

филијала распоређених широм земље и тржишним уделом не мањим од 12% у већини 

италијанских регија. 
 

У Републици Србији, Intesa Sanpaolo група поседује два зависна друштва: друштво Banca 

Intesa Акционарско друштво Београд и друштво Intesa Leasing д.о.о. Београд. 

 

Друштво Banca Intesa Акционарско друштво Београд са седиштем на адреси Милентија 

Поповића 76, Нови Београд, матични број 07759231, регистрована делатност „Остало 

монетарно пословање“ (шифра делатности: 6419) представља зависно друштво друштва 

Intesa SР и у његовом је искључивом власништву (даље у тексту: Banca Intesa Србија). У 

Републици Србији, послујући кроз своју мрежу од 165 филијала, Banca Intesa Србија 

пружа банкарске услуге физичким лицима, малим и средњим предузећима и 

корпоративним клијентима. 
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Друштво Intesa Leasing д.о.о. Београд са седиштем на адреси  Милентија Поповића 76, 

Нови Београд, матични број 17492713, шифра делатности „Финансијски лизинг“ (шифра 

делатности: 6491) представља зависно друштво друштва Banca Intesa Србија и у његовом 

је искључивом власништву (даље у тексту: Intesa Leasing Србија). У Републици Србији 

друштво Intesa Leasing Србија пружа услуге финансијског лизинга возила, опреме и 

некретнина купцима. Друштво  Intesa Leasing Србија поседује и дозволу Народне банке 

Србије за пружање услуга осигурања, али највећи део својих прихода остварује путем 

пружања услуга финансијског лизинга. 

 

Предмет трансакције су одређена средства, обавезе и правни односи у власништву 

друштва Banca Popolare di Vicenza S.p.A., са седиштем на адреси Via Btg. Framarin 18, 

36100 Вићенца, Италија, матични број 00204010243 (даље у тексту: друштво ВРVI). 

Друштво ВРVI представља малу италијанску банку која углавном послује у северно-

источним регијама Италије. На дан 31. децембар 2016. године друштво ВРVI је 

поседовало око 500 филијала и тржишно учешће од око 1% на тржишту Републике 

Италије. Друштво ВРVI је тренутно у поступку принудне ликвидације под 

административним управљањем, а његова средства, обавезе и правни односи који су 

предмет преузимања прецизирани су актом о концентрацији (даље у тексту: комбинована 

циљна средства). Комбинована циљна средства између осталог обухватају: готовину и 

остале вредности у благајнама филијала, финансијску и пореску активу, међубанкарске и 

друге уговоре укључујући и уговоре са запосленима, учешће друштва ВРVI у банци Banca 

Nuova S.p.A., обавезе према клијентима, приоритетне обвезнице идр. 

 

Према наводима у пријави, друштво ВРVI нити његова средства, обавезе и правни односи 

који су предмет преузимања не остварују приход нити су на било који други начин 

присутни на тржишту Републике Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна трансакција обухвата низ радњи које предузимају италијанска влада, 

италијанско Министарство финансија, Банка Италије и Европска централна банка како би 

се у кратком року обезбедио неометан пренос и континуитет пословања за италијанска и 

инострана средства друштва ВРVI. Наиме, дана 23. јуна 2017. године, Европска централна 

банка је утврдила да друштво ВРVI не може и вероватно неће моћи да настави да послује. 

С тога је, дана 24. јуна 2017. године, Италија обавестила Европску комисију да планира да 

одобри државну помоћ за гашење друштва ВРVI и да омогући продају делова активности 

овог друштва, укључујући пренос запослених, друштву Intesa SР, као и да расподели 

преостали ликвидациони остатак. У том контексту, дана 25. јуна 2017. године, 

италијанска влада је донела Законску уредбу бр.99 која предвиђа мере са циљем да се 

омогући ликвидација ове банке. У оквирима горе поменуте Законске уредбе, као и уредби 

италијанског Министарства економије и финансија бр.185 и 186 од 25. јуна 2017. године 

којим је покренут поступак принудне ликвидације друштва ВРVI, дана 26. јуна 2017. 

године, друштва Intesa SР и ВРVI закључила су Уговор о преносу средстава, који је у 

складу са истом Законском уредбом и по основу којег друштво Intesa SР преузима 

одређену имовину, обавезе и правне односе друштва ВРVI, под условима и одредбама и 

суштинским претпоставкама утрђеним уговором. Уговор о преносу средстава закључен 

26. јуна 2017. године  између друштава  Intesa SР и ВРVI представља акт о концентрацији 

и њиме је прецизирано која имовина, обавезе и правни односи друштва ВРVI су предмет 

трансакције. 
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Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2016. години, проистиче да исти надмашују прописане износе 

остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да 

је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.  

 

Подносилац пријаве је замолио за разумевање Комисије због кашњења у подношењу 

пријаве концентрације, до ког је дошло због сложености и ургентности саме трансакције. 

Пре свега, анализа обавезе пријаве концентрације је била само један аспект правног 

процеса и преговора који доводе до предметне концентрације, при чему су регулаторни, 

финансијски, корпоративни и трансакциони аспекти стицања једнако важни. Такође, 

сложеност ситуације се одражавала и на време потребно за припрему предметне пријаве, 

при чему је прикупљање података и докумената од друштва ВРVI које је под 

административним управљањем у принудној ликвидацији било повезано са нарочитим 

тешкоћама. Поред тога, обезбеђивање потврда података из различитих извора допринело 

је кашњењу подношења предметне пријаве. 

 

Пријава је поднета у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016). 

 

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 конкуренције, а који се 

битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  

 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације, а имајући у 

виду активности Intesa Sanpaolo групе и комбинованих циљних средстава, релевантно 

тржиште производа/услуга дефинише као релевантно тржиште банкарских услуга. 

 

У својим ранијим одлукама Европска комисија је утврдила следеће главне сегменте у 

области банкарских услуга: 

- Банкарски послови са становништвом 

- Банкарски послови са привредом 

- Инвестиционо банкарство и  

- Услуге финансијских тржишта. 

 

Банкарски послови са становништвом се односе на банкарске услуге физичким лицима, 

као што су услуге отварања и вођења текућих рачуна, услуге платног промета укључујући 
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издавање платних картица, услуге полагања депозита, услуге кредитирања (потрошачки 

кредити, стамбени кредити, кредити за обртна средства, хипотекарни кредити и др.), 

понуда инвестиционих производа као што су заједнички фондови, пензиони фондови и 

брокерски послови са хартијама од вредности. Банке се такође баве и дистрибуцијом 

појединих производа осигурања својим клијентима.  

 

Банкарски послови са привредом обухватају широк спектар банкарских услуга које банке 

нуде корпоративним клијентима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, 

услуге платног промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови итд. 

 

Инвестиционо банкарство обухвата широк спектар услуга које се односе на пословање са 

хартијама од вредности као што су брокерске и кастоди услуге, саветовање приликом 

спајања и аквизиција, анализа финансијских тржишта итд. 

 

Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама од 

вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца. 

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и за оцену предметне концентрације 

закључила да није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште производа/услуга. 

У конкретном случају и за оцену предметне концентрације, релевантно тржиште 

производа/услуга је дефинисано као тржиште пружања свих банкарских услуга. 

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је утврдила да је на релевантном 

тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици Србији присутно друштво Intesa 

SР преко свог зависног друштва Banca Intesa Србија. На основу извештаја Народне банке 

Србије за четврти квартал 2016. године тржишни учешће друштва Bancа Intesa Србија на 

тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици Србији на основу билансне 

активе износи 17%. На основу података достављених уз пријаву, базираних на Извештају 

Народне банке Србије за први квартал 2017. године, тржишно учешће друштва Bancа 

Intesa Србија на тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици Србији на основу 

билансне активе износи 17%, а његови главни конкуренти су Комерцијална банка а.д. 

Београд са тржишним учешћем од 12,3%, Unicredit Bank Србија а.д. Београд са тржишним 

учешћем 10,2%, Reiffeisen Банка а.д. Београд са тржишним учешћем 7,8% и Société 

Générale банка Србија а.д. Београд са тржишним учешћем 7,3%. С обзиром на то да 

друштво ВРVI нити његова средства и/или имовина која је предмет трансакције не 

остварују приход нити су на било који други начин присутни на тржишту Републике 

Србије, Комисија је закључила да предметна концентрација неће довести до 

хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на релевантном 

тржишту производа/услуга на тржишту Републике Србије. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост 

у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. 

Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  
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Одлука у ставу II диспозитива 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. 
 

Поука 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 пријема 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). 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

       Др Милоје Обрадовић  

 


