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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 Број: 6/0-02-128/2012-4 

       Датум: 5. март 2012. године 

                    Б е о г р а д 

                       

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, бр. 51/09) 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 поднетој преко пуномоћника, адвоката Срђане 

Петронијевић из ОАД „Моравчевић, Војновић & Партнери“ из Београда, ул. Француска 

бр. 27., а у име привредног друштва Robert Bosch GmbH, са седиштем на адреси Robert-

Bosch Platz 1, 70839 Gelingen-Schillerhöhe, из Републике Немачке, које је регистровано у 

привредном регистру Основног суда у Штутгарту под бројем HRB 14000, председник 

Комисије дана 5. марта 2012. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје аквизицијом од стране друштва Robert Bosch GmbH, са регистрованим седиштем у 

Robert-Bosch Platz 1, 70839 Gelingen-Schillerhöhe, Република Немачка искључиве контроле 

над пословним сегментом (I) пружања решења за сервисирање и одржавање возила, 

укључујући дијагностичке производе, услуге и дилерску опрему, техничке информације, 

алате и опрему, дневну продају и клима уређаје и течности произвођачима оригиналне 

ауто опреме и дилерима оригиналне ауто опреме као и секундарном тржишту, и (II) 

волфрам карбидна обрада, керамичка обрада и други чврсти егзотични материјали 

обрађени по спецификацијама, који је организован кроз већи број привредних друштава 

под директном или индиректном контролом друштва SPX Corporation, са регистрованим 

седиштем у 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, Северна Каролина 28277, 

Сједињене Америчке Државе.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у предвиђеном року извршио уплату 

износа од 2.706.500,00 (двамилионаседамстотинашестхиљадапетстотина) динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције број 840-880668-16, отворен код Управе за трезор 

Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-128/2012-1, што 

представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање 

решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6) 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције.                                                   

 


