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

РС“ број 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. 49/2011),   

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције(«Службени гласник РС» 

број 49/2010), члан Савета комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-707/2012-1 од 2.октобра 

2012. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-669/2012 коју је у име 

клијента друштва Robert Bosch-GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Robert 

Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, Немачка, по приложеном пуномоћју 

поднела Срђана Петронијевић, адвокат из Београда, ул. Француска 27, дана 04. октобра  

2012. године, доноси следеће 
 

                                                             Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем посредне контроле од стране привредног друштва Robert Bosch 

GmbH, са седиштем у Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Република 

Немачка, организованог у складу са законима Републике Немачке и регистрованог у 

Трговинском регистру Б Трговинског суда у Штутгарту под матичним бројем HRB 

14000, над целокупним капиталом друштва SB LiMotive Germany GmbH., са седиштем 

у Kruppstraße 20, 70469 Stuttgart-Feuerbach, Република Немачка, и над целокупним 

капиталом друштва Cobasys LLC са седиштем у 601 Abbot Road, East Lansing, Michigan 

448823, Сједињене Америчке Државе, од стране зависног друштва компаније Robert 

Bosch GmbH – друштва Robert Bosch Nederland Investment B.V, са седиштем у 

Kruisbroeksestraat 1, NL-5281 RV Boxtel, Краљевство Норвешке, на који начин долази 

до стицања искључиве контроле над оба наведена циљна друштва. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио уплату 

износа од 2.869.985,00 (двамилионаосамстотинашездесетдеветхиљададеветстотина- 

осамдесетпетдинара) на рачун Комисије за заштиту конкуренције бр.840-

0000000880668-16, отворен код Управе за трезор, Министарство финансија и привреде, 

с позивом на број 6/0-02-669/2012, што представља одговарајућу висину накнаде из чл. 

2. тач. 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 
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