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Објављени текст не садржи заштићене податке или 

изостављене податке. Заштићени подаци приказани су 

ознаком [...] или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком ХХХ. 

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и 65. став 5. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 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 6/0-02-221/2022-1, коју су 10. јануара 2022. године поднела 

привредна друштва Banca 5 S.P.A. са седиштем на адреси Via Bisceglie 120, Милано, 

Италија и Enel X S.R.L. са седиштем на адреси Viale Tor di Quinto 45/47, 00191 Рим, 

Италија, преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића из ортачког адвокатског 

друштва „Моравчевић, Војновић и Партнери“, из Београда, Булевар војводе Бојовића 

6-8, дана 21. фебруара 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава Banca 5 S.P.A. 

са седиштем на адреси Via Bisceglie 120, Милано, Италија, матични број 05435910962  

и Enel X S.R.L. са седиштем на адреси Viale Tor di Quinto 45/47, 00191 Рим, Италија, 

матични број 09945270966, над привредним друштвом Mooney Group S.p.A. са 

седиштем на адреси Via Privata Nino Bonnet 6A, Милано, Италија матични број 

10387140964, и његовим зависним друштвима, куповином акција, и над следећим 

привредним друштвима, преко друштва Mooney Group S.p.A: 1) PayTipper S.p.A, са 

седиштем на адреси Via Marco D'Aviano 2,Milano MI, Италија матични број 

15844561009, 2) CityPoste Payment S.p.A. са седиштем на адреси Via Pascoli Snc, 

Mosciano Sant'Angelo TE, Италија, матични број 01806800676, 3) Enel X Financial 

Services S.r.L са седиштем на адреси Viale Di Tor Di Quinto 45/47, Rim RM Италија, 

матични број 15844561009, и 4) Junia Insurance S.r.L. са седиштем на адреси Via Pascoli 

Snc, Mosciano Sant'Angelo TE, Италија, матични број 01955070675, и њиховим 

зависним друштвима, куповином акција. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 17. jануара 2022. године, уплатили 

износ од ххх, дана 25. јануара 2022. године износ од xxx, и дана 14. фебруара 2022. 

године износ од xxx на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације 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: 6/0-02-221/2022-6 

 Датум: 21. фебруар 2022. године 
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Образложење 

 

Привредна друштва Banca 5 S.P.A. са седиштем на адреси Via Bisceglie 120, Милано, 

Италија, матични број 05435910962 (даље у тексту: Banca 5), и Enel X S.R.L. са 

седиштем на адреси Viale Tor di Quinto 45/47, 00191 Рим, Италија, матични број 

09945270966 (у даљем тексту: Enel X, заједно означени као подносиоци пријаве), 

поднели су дана 10. јануара 2022. године преко пуномоћника, адвоката Данијела 

Стевановић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-221/2022-1 (у 

даљем тексту: пријава). Допуне пријаве су поднете 14. и 26. јануара 2022. године.  

 

Подносиоци пријаве су предложили да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.   

 

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

које проистичу из садржаја поднете пријаве, као 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 о заштити конкуренције, подносиоци пријаве су поднели 

Комисији захтев за заштиту података. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

Закључком.   

Учесници у концентрацији 

 

Banca 5 је италијанска банка и део је Intesa Sanpaolo групе (ISР), једне од највећих 

италијанских банкарских група, чије је матично друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., ca 

седиштем на адреси Piazza San Carlo 156, Торино, Италија, матични број 00799960158. 

 

ISP група је присутна у Србији преко својих зависних друштава: 

 

- Banca Intesа акционарско друштво Београд, Милентија Поповића 76, Нови 

Београд, матични број 07759231 (Banca Intesa СРБ), зависно друштво у 

искључивом власништву ISP групе, пружа банкарске услуге физичким лицима, 

малим и средњим предузећима и правним лицима. 

- Intesa Leasing д.о.о. Београд, Милентија Поповића 76, Нови Београд, матични 

број 17492713, зависно је друштво у искључивом власништву Banca Intesa СРБ, 

и пружа услуге финансијског лизинга купцима у Србији. 

- Intesa Invest АД Београд, Милентија Поповића 76, Нови Београд, матични број 

21360490, је затворено акционарско друштво које се бави организовањем и 

управљањем отвореним и затвореним инвестиционим фондовима, као и 

управљањем приватним инвестиционим фондовима. 

 

Enel X  је део Enel групе, којом управља крајње матично друштво групе – јавно 

листирано друштво Enel S.p.A. са седиштем на адреси Viale Regina Margherita 137, 

00198 Рим, Италија матични број 00811720580. Enel група послује широм света у 

сектору електричне енергије и природног гаса. Enel X је друштво је унутар групе 
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задужено за глобално пословање, усмерено на развој иновативних производа и 

дигиталних решења у областима у којима енергија исказује највећи потенцијал за 

трансформацију. У Србији ова група има једно зависно друштво, Enel Trade Serbia 

д.о.о. са седиштем на адреси Ресавска 31, Београд Србијa, матични број 20776943. 

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве стичу заједничку контролу над 

привредним друштвом Mooney Group S.p.A. са седиштем на адреси Via Privata Nino 

Bonnet 6A, Милано, Италија матични број 10387140964, и његовим зависним 

друштвима, и над следећим привредним друштвима, преко друштва Mooney Group: 1) 

PayTipper S.p.A, са седиштем на адреси Via Marco D'Aviano 2,Milano MI, Италија 

матични број 15844561009, 2) CityPoste Payment S.p.A. са седиштем на адреси Via 

Pascoli Snc, Mosciano Sant'Angelo TE, Италија, матични број 01806800676, 3) Enel X 

Financial Services S.r.L са седиштем на адреси Viale Di Tor Di Quinto 45/47, Rim RM 

Италија, матични број 15844561009, и 4) Junia Insurance S.r.L. са седиштем на адреси 

Via Pascoli Snc, Mosciano Sant'Angelo TE, Италија, матични број 01955070675, и 

њиховим зависним друштвима (даље у тексту: циљна друштва). 

 

Mooney Group је холдинг друштво Mooney групе, која пружа платне услуге преко 

мреже повезаних продајних места у Италији и преко дигиталних платформи. Такође 

ово друштво пружа услуге продаје карата за дигиталну мобилност у Италији. Mooney 

Group послује искључиво у Италији и нема зависна друштва нити активности у Србији. 

Ово циљно друштво је тренутно под крајњом контролом друштва SG2 S.p.A., са 

седиштем на адреси Via Privata Nino Bonnet 6/А, Милано, Италија (са 70% удела), [...]. 

Преосталих 30% удела је у власништву друштва Banca 5, при чему је ово мањинско 

власништво које не омогућава контролу над овим циљним друштвом.  

 

Циљна друштва PayTipper, CityPoste Payment, Enel X Financial Services и Junia Insurance 

послују под контролом друштва Enel X, и нису активна на тржишту Србије.  

 

PayTipper, са својим зависним друштвима, пружа услуге акцептирања меница, допуна 

телефонског кредита путем готовине или платних картица, и закупа и продаје POS 

терминала. City Poste Payment и његова зависна друштва су платне институције које 

имају дозволу за пружање услуга плаћања рачуна, допуна телефонског кредита, 

успостављања платних рачуна, акцептирања меница, као и издавања платних рачуна 

где су дебитне картице повезане са мрежама Mastercard и Bancomat. Enel X Financial 

Services је институција за електронски новац, која пружа решења за плаћање 

приватним и пословним клијентима, као што су услуге плаћања рачуна, доплате 

телефонског кредита, успостављање рачуна за електронски новац, издавање рачуна 

електронског новца у вези са припејд картицама. Junia Insurance тренутно није активно, 

али је овлашћено да послује као посредник у осигурању. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ концентрације су достављени Уговор о куповини акција, који су 23. 

децембра 2021. године, закључили подносиоци пријаве и власник Mooney Group, као и 

Оквирни уговор, који су истог дана закључили подносиоци пријаве, односно њихова 

матична друштва. Уговор о куповини акција се односи на куповину акција у друштву 

Mooney Group, а Оквирни уговор на куповину акција у свим циљним друштвима [...]. 

Концентрација се састоји из две повезане трансакције које су у међусобном односу. 
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У првој трансакцији, подносиоци пријаве ће стећи заједничку контролу над друштвом 

Mooney Group и његовим зависним друштвима, на тај начин што ће свако друштво 

имати по 50% основног капитала друштва Mooney Group. Након тога, у другој 

трансакцији, Mooney Group ће стећи искључиву контролу над друштвима PayTipper, 

CityPoste Payment, Enel X Financial Services и Junia Insurance, која су тренутно под 

контролом друштва Enel X, тако што ће стећи 100% акција у сваком од наведених 

циљних друштава. На тај начин ће подносиоци пријаве вршити посредну заједничку 

контролу, преко Mooney Group, над осталим циљним друштвима. У пријави се наводи 

да су обе трансакције регулисане уговорима који су потписани истог дана, да друга 

трансакција нeћe бити спроведена док не буде реализована прва трансакција, да је прва 

трансакција условљена претходним одобрењем обе трансакције од стране органа за 

заштиту конкуренције, и да сходно томе, ове трансакције имају јединствени карактер у 

смислу прописа Републике Србије о контроли концентрација, будући да су у 

међусобном односу, повезане и организоване од стране два стицаоца - ISP и Enel. 

 

Комисија оцењује да су обе трансакције међусобно зависне, односно условљене на 

начин да се ниједна трансакција не би реализовала без друге. Оне стога представљају 

једну операцију која се може третирати као једна концентрација, посебно јер контролу 

над циљним друштвима стичу подносиоци пријаве и с обзиром на то да је реализовање 

једне трансакције условљено реализацијом друге трансакције. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља једну концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника у 

концентрацији, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије, 

утврдила да су подносиоци пријаве имали обавезу пријаве концентрације, јер је укупан 

приход свих учесника у концентрацији већи од износа који је прописан чланом 61. 

Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

Пријава концентрације 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“, 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. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа 

може остати отворена, с обзиром на то да циљна друштва нису активна нити остварују 

приходе на територији Републике Србије, те да пријављена концентрација не може 

имати никакав утицај на конкуренцију у Србији. Међутим, подносиоци сматрају да се 

релевантно тржиште производа може дефинисати као тржиште за пружање онлајн и 
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офлајн платних услуга. У пријави се наводи да платне услуге омогућавају крајњим 

купцима да плаћају порезе/рачуне/провизије или преносе новац јавним телима, 

пословањима и приватним корисницима, да допуњују телефонски кредит или да 

прибављају и допуњују припејд картице које су повезане са платним рачунима 

Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, у конкретном случају, 

одредила релевантно тржиште производа као тржиште пружања платних услуга, без 

додатног сегментирања овог тржишта, имајући у виду да другачија одлука није од 

утицаја на оцену дозвољености концентрације. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као тржиште Републике 

Србије, иако су подносиоци пријаве предложили да оно остане отворено. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном 

релевантном тржишту и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици 

Србији. 

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да циљна друштва и да подносилац пријаве 

Enel X нису присутни на релевантном тржишту, и да не долази до хоризонталног 

преклапања учесника у концентрацији на овом тржишту. Циљна друштва послују 

искључиво у Италији и немају локално присуство нити обављају пословне активности 

на територији Републике Србије.  

 

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. 

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. 


