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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“, бр. 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-253/2021-1 од 29. јануара 2021. године, коју су поднела 

привредна друштва FCA Italy S.p.A., са седиштем на адреси Corso Giovanni Agnelli 200, 

Torino 10135, Италија, и ENGIE EPS Italia S.r.l., са седиштем на адреси Via Anton Francesco 

Grazzini 14, Milano 20158, Италија преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића, из 

адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери аод из Београда, Булевар војводе 

Бојовића бр. 6-8, дана 23. фебруара 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава FCA Italy S.p.A., са 

седиштем на адреси Corso Giovanni Agnelli 200, Torino 10135, Италија, матични број 

07973780013, и ENGIE EPS Italia S.r.l., са седиштем на адреси Via Anton Francesco Grazzini 

14, Milano 20158, Италија, матични број 09315030966, над привредним друштвом EPS Е-

Mobility S.r.l., са седиштем на адреси Via Anton Francesco Grazzini 14, Milano 20158, 

Италија, матични број 11479180967, куповином од стране привредног друштва FCA Italy 

S.p.A. 50,1% акција у друштву EPS Е-mobility S.r.l. од његовог тренутног власника друштва 

ENGIE EPS Italia S.r.l., који задржава 49,9% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације FCA Italy S.p.A. и ENGIE 

EPS Italia S.r.l. дана 8. фебруара 2021. године, уплатили ХХХ евра, и дана 9. фебруара 2021. 

године ХХХ динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља укупно 

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

 

Образложење 

 

Привредна друштва FCA Italy S.p.A., са седиштем на адреси Corso Giovanni Agnelli 

200, Torino 10135, Италија, матични број 07973780013 (у даљем тексту: FCA Italy), и ENGIE 

EPS Italia S.r.l., са седиштем на адреси Via Anton Francesco Grazzini 14, Milano 20158, 

Италија, матични број 09315030966 (у даљем тексту: EEPS), поднела су Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-02-

253/2021-1 дана 29. јануара 2021. године (у даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем 

заједничке контроле од стране друштава FCA Italy и EEPS над друштвом EPS Е-Mobility 

S.r.l., са седиштем на адреси Via Anton Francesco Grazzini 14, Milano 20158, Италија, 

  
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: 6/0-02-253/2021-3 

Датум: 23. фебруар 2021.године 

 



 2 

матични број 11479180967 (у даљем тексту: Циљно друштво), куповином од стране 

друштва FCA Italy 50,1% акција у Циљном друштву од његовог тренутног власника 

друштва EEPS, који задржава 49,9% акција. Пријава је поднета преко пуномоћника, 

адвоката Данијела Стевановића, из Моравчевић, Војновић и партнери аод из Београда, 

Булевар војводе Бојовића бр. 6-8. Допуна пријаве је поднета 1. фебруара 2021. године. 

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. 

 

Учесници у концентрацији 

 

FCA Italy је зависно друштво Stellantis групе, која представља аутомобилску групу 

насталу спајањем друштава Fiat Chrysler Automobiles N.V. (у даљем тексту: FCA или FCA 

група) и Peugeot S.A. (у даљем тексту: PSA или PSA група). Комисија је Решењем број 6/0-

02-51/2020-9 од 26. маја 2020. године одобрила ово спајање, након чијег спровођења у 

јануару 2021. године је, према подацима у Пријави, комбиновано друштво наставило да 

послује под пословним именом Stellantis N.V., док истоимена група друштава укључује 

бивше FCA и PSA групе.  

Stellantis група друштава (у даљем тексту: Stellantis Група) представља једног 

учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон).  

Пословне активности FCA-а обухватају дизајнирање, инжењеринг, производњу, 

дистрибуцију и продају возила, делова и производних система широм света. Ово друштво 

дизајнира, осмишљава, производи, дистрибуира и продаје возила за масовно тржиште под 

робним маркама: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, 

Ram и са ознакама спортских перформанси (SRT). Такође, ово друштво подржава испоруке 

возила преко продаје релевантних резервних делова и опреме, као и уговора о пружању 

услуга широм света под робном марком Morag за возила масовног тржишта. Поред 

наведеног, ово друштво дизајнира, осмишљава, производи, дистрибуира и продаје луксузна 

возила под робном марком Maserati. Fiat, такође, омогућава финансирање физичких лица и 

дилера, лизинг и услуге закупа преко својих зависних друштава, заједничких улагања и 

комерцијалних аранжмана са финансијским институцијама трећим лицима. 

PSA се бави дизајнирањем, производњом и продајом путничких аутомобила и лаких 

комерцијалних возила робних марки Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vauxhall. Такође, PSA 

пружа и пратеће услуге као што су решења за финансирање стицања моторних возила, 

преко зависног друштва Banque PSA France, које пружа услуге финансирања физичким 

лицима и услуге осигурања купцима пет робних марки PSA-a, као и услуге финансирања 

дилерске мреже за робне марке PSA-a, преко сопствених друштава за финансирање (енг. 

captive finance companies). 

Акцијама Stellantis-а се тргује на Euronext берзи у Паризу, берзи Mercato Telematico 

Azionario у Милану и на Њујоршкој берзи. 

[...]. 

У Републици Србији Stellantis Група има регистровано присуство и обавља пословне 

активности преко следећих друштава (сва претходно била део FCA групе, док PSA група 

није имала српска зависна друштва): 

1. FCA Србија д.о.о. - са седиштем на адреси Косовска 4, Крагујевац, матични број 

20468122, претежна делатност: производња моторних возила – шифра 2910 (у даљем 

тексту: FCA Србија). FCA Србија је заједничко улагање Fiat Групе са 67% удела и 

Владе Републике Србије са 33% удела. Ово друштво управља фабриком за 
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производњу путничких аутомобила која се налази на локацији некадашње фабрике 

Застава аутомобили, поново отворене за производњу у априлу 2012. године. Фабрика 

производи модел Fiat 500L, вишенаменски путнички аутомобил, чији промет Fiat 

врши на глобалном нивоу у преко 100 држава. Поред производње FCA Србија се 

бави и дистрибуцијом робних марки Fiat Групе у Републици Србији; 

2. FCA Plastics Србија д.о.о.– са седиштем на адреси Косовска 4, Крагујевац, матични 

број 20696192, претежна делатност: производња осталих делова и додатне опреме за 

моторна возила – шифра 2932. Друштво управља фабриком за производњу 

пластичних делова, која се налази поред фабрике FCA Србија у Парку добављача 

Грошница, који обухвата одређени број добављача FCA Србије; 

3. FAS слободна зона д.о.о. – са седиштем на адреси Косовска 4, Крагујевац, матични 

број 20567279, претежна делатност: складиштење – шифра 5210. Друштво управља 

пословањем у слободној зони на производној локацији FCA Србија и Парку 

добављача; 

4. FCA Services д.о.о. – са седиштем на адреси Косовска 4, Крагујевац, матични број 

20766115 претежна делатност: рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски 

послови, пореско саветовање – шифра 6920. Друштво обавља административне 

услуге укључујући, између осталог, платни промет, активно и пасивно фактурисање, 

царинско пословање; 

5. Fiat Auto S.p.A. представништво – са седиштем на адреси Булевар Деспота Стефана 

12, Београд, матични број 29008019, са претежном делатношћу: остале услужне 

активности подршке пословању – шифра 8299. Fiat представништво је раније 

основано како би пратило активности између Fiat Групе и некадашње локалне 

фабрике за производњу аутомобила Застава аутомобили; 

6. Фондација Fiat Аутомобили Србија Академија – са седиштем на адреси Косовска 4, 

Крагујевац, матични број 28825013, претежна делатност: делатност осталих 

организација на бази учлањења – шифра 9499. Фондација је задужена за обуку, 

стручно обучавање лица и уопште повећање нивоа образовања у друштвеној 

заједници у области аутомобилске индустрије и саобраћајне покретљивости, без 

намере стицања профита. Тренутно није активна. 

 

Други подносилац Пријаве, друштво EEPS је део ENGIE групе друштава (у даљем 

тексту: ENGIE Група), њено италијанско зависно друштво. Ова група је под крајњом 

контролом ENGIE S.A, индустријског француског друштва, чијим се акцијама јавно тргује и 

које обавља пословне активности у области природног гаса, електричне енергије и 

енергетских услуга. 

ENGIE Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 

EEPS представља индустријски део ENGIE Групе која се бави микромрежним 

решењима, системима складиштења енергије за произвођаче обновљиве енергије и 

решењима за е-мобилност. Преко Циљног друштва/EPS Е-mobility S.r.l, друштво EEPS 

развија иновативна решења и технологије за електрична и хибридна возила, као што су она 

за пуњење ових возила. EEPS је под непосредном контролом друштва ENGIE EPS S.A., које 

је под крајњом контролом ENGIE S.A. (власника његових 60,5% акција).  

ENGIE S.A. је листиран на Њујоршкој берзи, Euronext у Паризу и Euronext у Бриселу. 

Према подацима у Пријави, власничка структура ENGIE S.A. је следећа: држава Француска 

са 23,64% капитала, BlackRock са 4,52%, запослени у ENGIE са 3,22%, CDC са 2,62%, CNP 

Assurances са 0,96%, ENGIE са 0,91%, остали/јавно са 64,13%. 

ENGIE Група нема регистровано присуство у Републици Србији, [...]. 

Према наводима у Пријави, EEPS је основао Циљно друштво 19. новембра 2020. 

године и као улог у Циљно друштво унео целокупну материјалну и нематеријалну  имовину 

која је део постојећег пословања е-мобилности (које има за циљ да развија иновативна 

решења и технологије за електрична возила – конкретно неколико патентираних примена и 
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стручно знање за заштиту уређаја или система за пуњење за електрична наменска возила, 

батерија за електрична возила и/или за складиштење и снабдевање електричном енергијом). 

[...]. 

Циљно друштво се бави дизајнирањем, производњом и продајом уређаја за пуњење 

електричних возила који се начелно користе за пуњење електричних возила „код куће“. 

Тренутно, Циљно друштво продаје уређаје за пуњење електричних возила (који се зову 

“EasyWallboxes”) друштву FCA, које их препродаје својим стамбеним крајњим купцима (за 

кућну употребу). Учесници у концентрацији предвиђају да ће Циљно друштво развити нове 

врсте уређаја за пуњење који ће се нудити различитим категоријама купаца (јавни органи 

власти, приватни власници, концесионари инфраструктуре, као што су паркинзи, ауто 

путеви, итд).  

Поред наведеног, у плану је да Циљно друштво ускоро почне да продаје иновативне 

услуге е-мобилности, које се састоје од претплате која ће за фиксну месечну провизију 

покривати и располагање кућним пунктовима за пуњење (и/или приступ пунктовима за 

пуњење ван куће) и електричну енергију потребну за поновно пуњење електричних возила 

(код куће и/или ван куће). [...]. Додатно би се развила и пословна линија („напредне 

енергетске услуге“) која ће се односити на ефикасну употребу батерија за електрична 

возила. [...]. 

Циљно друштво нема пословне активности у Републици Србији и од почетка 

обављања својих пословних активности није остварио никакав приход у Републици Србији. 

Такође, Циљно друштво [...]. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 Правни основ предметне концентрације је Уговор о улагању и уговор чланова 

друштва, који су подносиоци Пријаве, друштво ENGIE EPS S.A. и Циљно друштво   

закључили дана 15. јануара 2021. године (у даљем тексту: Уговор). У складу са Уговором, 

FCA Italy приступа Циљном друштву и стиче 50,1% његових акција куповином истих од 

EEPS-а, који тренутно поседује 100% акција Циљног друштва, док преосталих 49,9% акција 

остаје у власништву EEPS-а. У складу са наведним уговором, FCA Italy и EEPS ће вршити 

заједничку контролу над Циљним друштвом. Циљно друштво ће наставити да послује као 

потпуно функционално друштво заједничког улагања. 

 Према наводима у Пријави, EEPS и FCA неће задржати, у значајној мери, пословне 

активности на истом тржишту/тржиштима као Циљно друштво или на тржиштима која су 

узводно или низводно од тржишта Циљног друштва или на суседним тржиштима која су у 

блиској  вези са овим тржиштима. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Предметна концентрација се тиче стицања заједничке контроле у смислу члана 17. 

став 1. тачка 3) Закона.  Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту и 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 одредбама члана 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 
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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. 

Образлажући предлог релевантног тржишта, подносилац Пријаве је дао и следеће 

уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији, 

првенствено имајући у виду оне Циљног друштва. Као што је претходно наведено, 

новоосновано Циљно друштво тренутно обавља пословне активности дизајнирања, 

производње и продаје уређаја за пуњење електричних возила друштву FCA, које их 

препродаје стамбеним крајњим купцима. Циљно друштво није имало продају у Републици 

Србији, а и [...]. 

У фокусу пословног плана Циљног друштва су три засебна пословања: 

1. Модел директне продаје – развој нових врста уређаја за пуњење за: 

a) стамбену (кућну) употребу, што је досадашњи случај; 

б)  инсталацију у јавним објектима (углавном на путевима); 

в)  инсталацију и коришћење у великим приватним објектима (приватни паркинзи); 

2. Модел претплате – развој и понуда (пакета) претплатничких производа/услуга по 

фиксној накнади: 

а)  уређај за пуњење (укључујући инсталацију уређаја); 

б) приступ великој мрежи пунктова за пуњење електричних возила када су далеко од 

куће; 

в) електрична енергија која је утрошена за поновно пуњење једног или  више      

електричног возила купца претплате; 

г)  сви потребни пратећи производи; 

[...]. 

3. Пословање напредних енергетских услуга – развој додатних пословних линија за 

ефикасну употребу батерија електричних возила. [...]. 

Такође, у пословном плану Циљног друштва се предвиђа да ће [...], чак иако је његов 

почетни обим пословања цео ЕМЕА простор (Европа, Блиски исток и Африка). 

Како је и претходно наведено, Циљно друштво нема продају у Републици Србији, а 

[...]. 

Сходно приказаним тренутним и планираним пословањима Циљног друштва, 

Комисији су предложена следећа релевантна тржишта производа: 

I. Тржиште дизајнирања, производње и продаје уређаја за пуњење електричних возила, 

II. Тржиште продаје претплате за иновативне производе и услуге е-мобилности. 

Комисија је прихватила наведене предлоге подносилаца Пријаве. Комисија сматра да 

у предметном случају није потребно издвајати посебна релевантна тржишта производа која 

би била уже дефинисана, имајући у виду да концентрација неће нарушити конкуренцију у 

Републици Србији. 

 Подносиоци Пријаве су за Тржиште дизајнирања, производње и продаје уређаја за 

пуњење електричних возила као релевантно географско тржиште предложили 

ЕЕП/територију Европе, док су за Тржиште продаје претплате за иновативне производе и 

услуге е-мобилности предложили националну територију. 

Комисија је делимично прихватила предлоге подносилаца Пријаве за дефиницију 

релевантних географских тржишта и оба их дефинисала на националном нивоу, као 

територију Републике Србије, према својој надлежности. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Према подацима у Пријави, Stellantis Група није присутна на истом тржишту на 

којем тренутно послује Циљно друштво. Конкретно, Stellantis Група не развија и не 
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производи уређаје за пуњење електричних возила, већ купује одређену количину уређаја за 

пуњење који се инсталирају у објектима њених дилера и/или се продају њеним крајњим 

купцима за инсталацију код куће. Такође, по основу уговора о партнерству са добављачима 

електричне енергије ова група посредује у стицању уређаја за пуњење од стране купаца 

њених електричних возила, укључујући инсталацију и услуге одржавања. С друге стране, 

Циљно друштво уопште не послује у Републици Србији. Из наведених разлога Комисија је 

оценила да спровођење предметне концентрације неће нарушити конкуренцију у Републици 

Србији. 

Што се тиче тржишта продаје претплате за иновативне производе и услуге е-

мобилности, Циљно друштво тренутно не послује на њему и [...], у којој није ни присутно. 

Stellantis Група продаје претплату на извесне услуге е-мобилности које се значајно 

разликују у смислу броја и врсте пружених услуга као и наплаћених цена. Додатно, не 

продаје претплату на услуте е-мобилности у Републици Србији. Сходно наведеном, 

Комисија је оценила да предметна концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици 

Србији. 

Анализом предметних података, како је напред наведено, и 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, 106/2015 и 95/2018.). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 Небојша Перић, с.р.  

 

 

 

 

 

 

 


