
 

                      

                

 

  

     

 

 

 

 

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 6/0-02-594/2022-1, коју су дана 16. августа 2022. године 

поднела привредна друштва Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., са седиштем на 

адреси piazzetta Giordano Dell' Amore 3, Милано, Италија, и FIS S.R.L., са седиштем на 

адреси Molina di Malo (VI), Via Vittorio Veneto, 2/L, Вићенца, Италија, преко 

пуномоћника адвоката Младена Вујића, у сарадњи са адвокатском канцеларијом 

Karanović & Partners о.а.д., Београд, дана 22. септембра 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава Eurizon Capital 

Real Asset SGR S.p.A., са седиштем на адреси piazzetta Giordano Dell Amore 3, Милано, 

Италија, регистрациони број 10938340964, и FIS S.R.L., са седиштем на адреси Molina 

di Malo (VI), Via Vittorio Veneto, 2/L, Вићенца, Италија, регистрациони број 

04038310241, над привредним друштвом Trasporti Romagna S.p.A., са седиштем на 

адреси Malo (VI), Via Colleoni, 20, Италија, регистрациони број 00145820247, 

куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 23. августа 2022. године, уплатили 

износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 

 

Привредна друштва Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., са седиштем на адреси 

piazzetta Giordano Dell Amore 3, Милано, Италија, регистрациони број 10938340964, и 

FIS S.R.L., са седиштем на адреси Molina di Malo (VI), Via Vittorio Veneto, 2/L, 

Вићенца, Италија, регистрациони број 04038310241 (у даљем тексту: Eurizon, FIS или 

заједно подносиоци пријаве), поднела су дана 16. августа 2022. године, преко 

пуномоћника адвоката, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

594/2022-1 (даље у тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили да Комисија 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника 

на тржишту у скраћеном поступку. Kомисији је достављена и допуна пријаве дана 23. 

августа 2022. године. 

 

  
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: 6/0-02-594/2022-5 

Датум: 22. септембар 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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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве 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). 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. 

 

На основу члана 45. Закона, подносиоци пријаве су поднели Комисији захтев за 

заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

   

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве Eurizon представља зависно друштво друштва Eurizon Capital SGR 

S.p.A., са седиштем на адреси piazzetta Giordano Dell'Amore 3, Милано, Италија, 

регистрациони број 0455025001, и према наводима у пријави, поступа у име и за рачун 

овог друштва. Друштва Eurizon и Eurizon Capital SGR S.p.A. припадају дивизији за 

управљање имовином Intesa Sanpaolo групе друштава којом као крајње матично 

друштво управља друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San 

Carlo 156, 10121 Торино, Италија, регистарски број 00799960158. Intesa Sanpaolo група 

представља банкарску групацију која послује у евро зони, а акције њеног матичног 

друштва су листиране на берзи „Borsa Italiana“. 

 

Intesa Sanpaolo група послује као водећа банкарска група у Италији, како се наводи у 

пријави, и пружа финансијске услуге физичким и правним лицима у бројним земљама. 

Ова група послује преко шест дивизијам означених у пријави као Територија, ИМИ 

Корпоративно и Инвестиционо банкарство, Међународна мрежа повезаних банака, 

Приватно банкарство, Управљање имовином и Осигурање. 

 

Eurizon је специјализован у управљању имовином, нудећи производе малопродајним 

клијентима (заједнички фондови и управљање рачунима) као и институционалним 

клијентима, којима пружа широк спектар дизајнираних инвестиционих производа и 

услуга. Његов производни портфолио укључује специјализоване фондове који 

примењују различите стилове менаџмента и инвестиционе стратегије (фондови 

фондова и управљање рачунима). Eurizon послује у Луксембургу, Италији, и Великој 

Британији. 

 

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“, 

2. Intesa Leasing д.о.о. Београд, са седиштем на адреси  Милентија Поповића 7б, 

Нови Београд, матични број 17492713, претежна регистрована делатност: 

„финансијски лизинг“, и 

3. Intesa Invest ad Beograd, са седиштем на адреси  Милентија Поповића 7б, Нови 

Београд, матични број 21360490, претежна регистрована делатност: „управљање 

фондовима“. 
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Сва друштва која су под контролом друштва Intesa Sanpaolo, у смислу члана 5. Закона, 

сматрају се једним учесником на тржишту. 

 

Подносилац пријаве FIS се налази под контролом и у потпуном власништву физичког 

лица Simone Romagna. Ово друштво тренутно поседује 32,2% удела у друштву 

Trasporti Romagna S.p.A., са седиштем на адреси Malo (VI), Via Colleoni, 20, Италија, 

регистрациони број 00145820247 (у даљем тексту: Trasporti Romagna или циљно 

друштво) које је обухваћено предметном трансакцијом и осим тога, а према наводима у 

пријави, нема друге активности нити регистрована зависна друштва. 

 

Циљно друштво је активно у области пружања услуга превоза и интегрисаних 

логистичких услуга углавном прехрамбених производа и то претежно на територији 

Италије. Услуге овог друштва обухватају услуге друмског превоза, услуге руковања 

робом, складиштење и друге. Купци овог друштва су велики малопродајни ланци и 

HoReCa купци (барови, ресторани, мале продавнице хране и дувана). 

 

Циљно друштво поседује следећа зависна друштва, која су такође обухваћена 

трансакцијом: 

1. Blue City S.r.l., са седиштем на адреси Trento (TN), Via Al Pont Dei Vodi, 112, 

Италија, регистрациони број 00610470221, у ком поседује 100% удела, 

2. Logistica 2 S.r.l., са седиштем на адреси Trento (TN), Via lnnsbruck, 51, Италија, 

регистрациони број 01672650221, у ком посредством друштва Blue City S.r.l. 

поседује 100% удела, 

3. Systema S.r.l. Consortile, са седиштем на адреси Malo (VI), Via Colleoni, 20, 

Италија, регистрациони број 03427260249, у ком поседује 98% удела, и 

4. Sybel S.r.l., са седиштем на адреси Malo (VI), Via Colleoni, 20, регистрациони 

број 04180090245, у ком друштво Systema S.r.l. Consortile поседује 100% удела. 

 

Циљно друштво се тренутно налази под заједничком контролом друштва FIS, које 

поседује 32,2% удела у њему, и друштва Neuberger Berman AIFM S.a.r.1., које поседује 

33,9% уела у њему. Преостали, мањински власници удела у циљном друштву су 

друштво Unigrains Developpement S.A., и друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., која поседују 

по 16,95% удела у њему. 

 

Према наводима у пријави, циљно друштво нема зависна друштва и не остварује 

приход у Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији су достављени Уговор о 

купопродаји, закључен 5. августа 2022. године између друштва Eurizon, у својству 

купца, и друштава Neuberger Berman AIFM S.a.r.1., Unigrains Developpement S.A., Intesa 

Sanpaolo S.p.A. и FIS, у својству продаваца, као и Уговор о улагању, закључен такође 5. 

августа 2022. године између друштава Eurizon,  Intesa Sanpaolo S.p.A. и FIS и физичког 

лица Simone Romagna, а у вези са управљањем циљним друштвом.  

 

[...] 

 

У складу са наведеним, циљно друштво ће након спровођења предметне трансакције 

бити под заједничком контролом друштава Eurizon и FIS.  



 4 

Испуњеност услова за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) 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 који су учесници у концентрацији остварили у свету и у Републици Србији, 

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.  

 

Подносиоци пријаве сматрају да у конкретном случају није неопходно коначно 

одредити релевантно тржиште, а имајући у виду да циљно друштво није активно у 

Републици Србији. Ипак за потребе предметне пријаве подносиоци пријаве су, 

узимајући у обзир првенствено активности циљног друштва, предложили да се за 

потребе оцене ефеката предметне концентрације релевантно тржиште дефинише као 

тржиште пружања услуга пословне логистике за прехрамбене производе.  

 

О активностима групе друштава којој припада друштво Eurizon већ је било речи у 

претходном делу овог Образложења. Друштво FIS, осим учешћа у власништву циљног 

друштва, нема других активности. Циљно друштво је активно у пружању широког 

спектра услуга пословне логистике углавном прехрамбених производа претежно на 

територији Италије. 

 

Комисија је у својим претходним одлукама (одлуке број 6/0-02343/2017-5 – Neregelia 

Trading Limited-Montenomax, број 6/0-02- 614/2018-7 – Tymarsia Holdings Limited-

Restrampello Holdings Limited-Neregelia Trading Limited, број 6/0-02-740/2018-3 – 

Neregelia Trading Limited-All Balcans Corporation, број 6/0-02-681/2020-4 – Mercata VT/ 

ABV Distribucija d.o.o. и др.) констатовала да пословна логистика обухвата 

координацију активности које се односе на комуницирање у каналима дистрибуције, 

предвиђање тражње, контролу залиха, управљање робом, транспорт, складиштење, 

сервис купаца и друге. Тржиште пружања услуга пословне логистике може се 

сегментирати на основу њених активности који се односе на: домаћи или међународни 

транспорт робе, врсту робе (прехрамбена, фармацеутска, техничка и др.), 

традиционалне логистичке услуге (шпедиција и организација транспорта) и друге.  
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Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито 

делатност циљног друштва, као и своју претходну праксу, Комисија је за потребе оцене 

ефеката предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као 

тржиште пружања услуга пословне логистике за прехрамбене производе, прихвативши 

на тај начин предлог подносилаца пријаве. 

 

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, прихвативши на тај начин предлог подносилаца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

учесници у концентрацији нису присутни на релевантном тржишту. На основу 

наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације неће 

довести до хоризонталних преклапања активности учесника у концентрацији нити ће 

проузроковати негативне вертикалне ефекте, односно да неће нарушити конкуренцију 

на релевантном тржишту.  

 

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.  

  

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.  

  

 

 

 


