
 
 
                                     
 
 
 
 
    

    
 
 

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 6/0-02-422/2022-1, коју je дана 18. априла 2022. године 
поднелo привреднo друштвo Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San 
Carlo 156, 10121 Торино, Италија, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, 
из Моравчевић Војновић и партнери АОД Београд, Булевар војводе Бојовића бр. 6-8, 
Београд, дана 11. маја 2022. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Intesa Sanpaolo 
S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San Carlo 156, 10121 Торино, Италија, регистарски 
број 00799960158, над привредним друштвом VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s., са седиштем на адреси Mlynské nivy 1, 820 04 Братислава, Словачка 
Република, регистарски број 35 903 058, куповином удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., 
дана 28. априла 2022. године уплатио износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што одговара прописаном износу 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, регистарски број 00799960158 (у даљем тексту: Intesa Sanpaolo 
или подносилац пријаве), поднело је дана 18. априла 2022. године, преко пуномоћника 
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-422/2022-1 (даље у тексту: 
пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у 
даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 
поступку. Комисији је достављена и допуна пријаве 21. априла 2022. године. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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 
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5/16). 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 

 

Подносилац пријаве представља крајње матично друштво Intesa Sanpaolo групе 
друштава (у даљем тексту: Intesa Sanpaolo група). Intesa Sanpaolo група представља 
једну од највећих банкарских групација у евро зони, а акције њеног матичног друштва 
су листиране на берзи „Borsa Italiana“. Како се наводи у пријави, у Италији, ова група 
друштава представља тржишног лидера у банкарском сектору, послујући кроз преко 
3.700 филијала распоређених широм земље и тржишним уделом не мањим од 12% у 
већини италијанских регија. Поред тога, ова група има стратешко међународно 
присуство, са око 1.000 филијала и 7,1 милиона клијената, укључујући зависна 
друштва која послују у комерцијалном банкарству у 12 држава централне и источне 
Европе, Блиског Истока и Северне Африке и међународну мрежу стручњака за 
подршку корпоративним клијентима широм 25 држава, посебно на Блиском Истоку и у 
Северној Африци, и у оним областима у којима су италијанске компаније најактивније, 
као што су Сједињене Америчке Државе, Бразил, Русија, Индија и Кина.  
 
У Републици Србији, Intesa Sanpaolo група послује преко три зависна друштва: 

1. Banca Intesa Акционарско друштво Београд, са седиштем на адреси Милентија 
Поповића 7б, Нови Београд, матични број 07759231, претежна регистрована 
делатност: „остало монетарно пословање“, које послујући кроз своју мрежу од 
155 филијала у Републици Србији пружа банкарске услуге физичким лицима, 
малим и средњим предузећима и корпоративним клијентима, 

2. Intesa Leasing д.о.о. Београд, са седиштем на адреси  Милентија Поповића 7б, 
Нови Београд, матични број 17492713, претежна регистрована делатност: 
„финансијски лизинг“, које је активно у пружању услуга финансијског лизинга 
возила, опреме и некретнина купцима, и 

3. Intesa Invest ad Beograd, са седиштем на адреси  Милентија Поповића 7б, Нови 
Београд, матични број 21360490, претежна регистрована делатност: „управљање 
фондовима“, које је активно у организовању и управљању отвореним и 
затвореним инвестиционим фондовима, као и у управљању приватним 
инвестиционим фондовима. 

 
Сва друштва која су под контролом друштва Intesa Sanpaolo, у смислу члана 5. Закона, 
сматрају се једним учесником на тржишту. 
 
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво VÚB Generali dôchodková 
správcovská spoločnosť, a.s., са седиштем на адреси Mlynské nivy 1, 820 04 Братислава, 
Словачка Република, регистарски број 35 903 058 (у даљем тексту: VÚB Generali или 
циљно друштво). Циљно друштво је активно у управљању пензијским фондовима у 
Словачкој. Према наводима у пријави, наведена активност представља регулисану 
делатност у Словачкој, а циљно друштво управља фондовима пензијске штедње као 
део тзв. другог (приватног) стуба словачког система пензијске штедње. Циљно 
друштво се тренутно налази под заједничком контролом Intesa Sanpaolo групе, која 
посредством зависног друштва Všeobecná úverová banka, a.s. са седиштем на адреси 
Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка Република, регистарски број 31 320 155, 
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поседује 50% удела у њему, и друштва Generali Česká pojišťovna a.s., са седиштем у 
Чешкој, које такође поседује 50% удела у њему. 
 
Према наводима у пријави, циљно друштво, на тржишту Републике Србије нема 
регистрована зависна друштва, нити остварује приходе.  
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 
купопродаји, закључен 5. априла 2022. године између друштва Všeobecná úverová 
banka, a.s., у својству купца, и друштва Generali Česká pojišťovna a.s., у својству 
продавца [...].[...]. 
 
У складу са наведеним, спровођење предметне трансакције довешће до промене облика 
контроле над циљним друштвом из заједничке у појединачну коју ће посредно вршити  
подносилац пријаве. 
 

Испуњеност услова 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 приходима групе друштава којој припада 
подносилац пријаве у свету и у Републици Србији у 2020. години проистиче да су ови 
приходи виши од прописаних 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 производа 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.  
 
Иако сматра да у конкретном случају прецизна дефиниција релевантног тржишта може 
остати отворена, а имајући у виду да спровођење предметне концентрације неће имати 
негативне ефекте на тржишту Републике Србије, подносилац пријаве је за потребе 
предметне пријаве предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као  
тржиште за производе пензионог фонда. 
 
О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве било је речи у 
претходном делу образложења.  
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Циљно друштво врши регулисану делатност друштва за управљање пензијским 
фондовима у Словачкој и чини део тзв. другог (приватног) стуба словачког система 
пензијске штедње. Наиме, а према наводима подносиоца пријаве, словачки пензијски 
систем прави разлику између три различита стуба: први стуб („p1“) представља 
пензијски систем под јавном управом са обавезним учешћем, други стуб („p2“) 
представља систем обавезне штедње под јавном управом којим управљају друштва за 
управљање пензијским фондовима (Dôchodková správcovská spoločnosť- „DSS“), и 
трећи стуб („p3“) који представља добровољна пензијска штедња. Циљно друштво је 
„DSS“ друштво и послује само унутар другог стуба.  
 
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа услуга, а нарочито 
активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне 
концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште управљања 
пензијским фондовима. 
 
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са 
чланом 2. Закона. 
 
Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 
учесници у концентрацији нису присутни на релевантном тржишту производа. На 
основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације 
неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката 
на релевантном тржишту, и да конкуренција на овом тржишту неће бити нарушена. 
 
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да су испуњени услови 
за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као 
у ставу I диспозитива овог решења.  
  
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. 
 
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.  


