
На основу члана 37. став 2. 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
49/2011),  Председник  Комисије  за  заштиту  конкуренције,  одлучујући  по  пријави
концентрације  од  24.  фебруара  2015. године заведеној  под бројем  6/0-02-204/2015-1
коју је поднело привредно друштво  Robert Bosch GmbH  са седиштем у Немачкој, на
адреси  Robert-Bosch-Platz  1, 70839  Gerlingen-Schillerhohe,  кога  заступа  пуномоћник
адвокат Срђана Петронијевић из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 23. марта 2015.
године, доноси следеће

 РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у  скраћеном поступку  концентрација  учесника  на  тржишту која
настаје  стицањем  непосредне  контроле  привредног  друштва  Robert  Bosch GmbH  са
седиштем  у  Немачкој,  на  адреси  Robert-Bosch-Platz  1, 70839  Gerlingen-Schillerhohe,
регистрованог у Трговинском регистру Б Основног суда у Штутгарту под бројем HRB
14000, над привредним друштвом ProSyst Software GmbH са седиштем у Немачкој, на
адреси  Aachener  Strasse  222,  50931  Келн,  регистрованим у  Трговинском  регистру
Основног суда у Келну под бројем НRB 54586, куповином 100% удела.

II УТВРЂУЈЕ СЕ  да је друштво  Robert  Bosch GmbH  са седиштем у Немачкој,  на
адреси  Robert-Bosch-Platz  1,  70839 Gerlingen-Schillerhohe, у  целости  извршило своју
обавезу  плаћања  накнаде  за  издавање  овог  решења  дана  16.  марта   2015.  године,
уплатом износа од 3.004.202,50 динара (словима: тримилионачетирихиљадедвестадва
динара и педесет пара) на динарски  рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен
код Управе за трезор Министарства финансија број 840-0000000880668-16, с позивом
на број 6/0-02-204/2015-1.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно  друштво  Robert  Bosch  GmbH  (у  даљем  тексту: Bosch  или стицалац
контроле) са  регистрованим  седиштем  у  Немачкој,  на  адреси  Robert-Bosch  Platz  1,
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, поднело је дана 24. 02. 2015. године преко пуномоћника
Срђане  Петронијевић,  пријаву  концентрације  број  6/0-02-204/2015  (у  даљем
тексту:пријава), са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције одлучи и одобри
исту у скраћеном поступку.  Допуном документације која је Комисији на њен захтев
достављена 13. и 17. марта 2015. године, отклоњени су недостаци поднете пријаве, које
је Комисија утврдила у њеној  иницијалној  форми и о томе обавестила подносиоце,
чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном
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поступку.  Подносиоци  пријаве  су  у  целости  уплатили  прописани  износ  накнаде  за
издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.

По  поднетом  захтеву  за  заштиту  података  у  смислу  чл.  45.  Закона  о  заштити
конкуренције (у даљем тексту: Закон), одлучено је посебним закључком.

Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту:  председник
или Комисија) је извршио увид у поднету пријаву те је закључио да треба одлучити као
у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити образложени. 

Увидом  у  изводе  из  одговарајућих  регистара  привредних  субјеката,  овде  учесника
концентрације,  у  њихове  финансијске  извештаје,  као  и  у  друге  достављене  доказе,
утврђено је следеће.

Bosch и сва друштва која су под његовом непосредном или посредном контролом чине
Bosch групу  која  послује  на  глобалном  нивоу.  Bosch групу  карактерише  уска
специјализација зависних друштава и прецизно дефинисане пословне активности, чиме
се  постиже  висок  степен  развијености  одређених  области  производње.  Пословне
aктивности друштава  из  састава  Bosch групе  односе  се  на  продају  технологије  и
пружања услуга у четири пословна сектора. Први од сектора се односи на мобилност,
која  обухвата  аутомобилску  електронику,  мултимедијалне  производе  за  возила,
шасијске  системе  за  кочење  и  управљање,  бензинске  и  дизел  системе,  електричне
погоне, погонске моторе и генераторе, системе управљања и различите производе за
аутомобилско секундарно тржиште. Други сектор везан је за индустријску технологију,
која обухвата технологије вожње и управљања и технологије паковања. Трећи сектор
се односи на производњу робе широке потрошње, која укључује електричне апарате и
апарате  за  домаћинство.  Четврти  сектор  формиран  је  почетком 2013.  године  након
спроведене реорганизације и односи се на енергетске и грађевинске технологије. Овај
нови сектор преузео је сигурносне системе и термотехнологију који су претходно били
у оквиру сектора робе широке потрошње и грађевинске технологије.

Стицалац контроле је матично друштво Bosch групе. Чланови друштва су: добротворна
фондација  Robert  Bosch  Stiftung GmbH  са 92% удела али без права гласа,  породица
Bosch са 7,4% удела и са 7% права гласа, као и Robert Bosch GmbH са сопствених 0,6%
удела.  Друштво  Robert  Bosch  Industrietreuhand  KG има  93%  права  гласа  и  стога
управљачку контролу над друштвом Bosch.

Стицалац контроле је присутан у Србији преко својих зависних друштава: 
- Robert Bosch  d.o.o.,  Београд (Bosch SRB) матични број: 20148241, претежна

регистрована  делатност:  производња  електричне  и  електронске  опреме  за  моторна
возила  (шифра:  2931);  Bosch  SRB  послује  у  више  сродних  сектора  везаних  за
аутомобилску  технологију  (резервни  делови  и  ауто  опрема  и  дијагностика  за
сервисере),  индустријску  технологију  (електрични  апарати  за  професионалне
кориснике  и  безбедоносна  решења)  као  и  робу  широке  потрошње  и  грађевинску
технологију  (електрични  апарати  за  хобисте,  баштовански  програм  и
термотехнологија). Поред тога  Bosch група је инвестирала у сервисни центар "Bosch
Power Tool", нови производни погон за системе брисача у Пећинцима код Београда.

-  BSH  Кућни  апарати  д.о.о.  (BSH  Кућни  апарати),  Београд,  матични  број:
20786078, претежна  регистрована  делатност:  трговина  на  велико  електричним
апаратима  за  домаћинство  (шифра:  4643); BSH  Кућни  апарати  је  зависно  друштво
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"BSH Bosch und Siemens Hausgeräte" GmbH које је од скоро у искључивом власништву
друштва Bosch, пошто је Bosch стекао 50% удела у BSH. Пре аквизиције, BSH је било
заједничко улагање са по 50% удела друштава Bosch и Siemens AG. 

Сва зависна друштва стицаоца контроле,  над којима има непосредну или посредну,
појединачну  или  заједничку  контролу,  без  обзира  на  државу  оснивања  и  седишта,
третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 

Привредно  друштво  ProSyst  Software  GmbH  (у  даљем  тексту:  циљно  друштво  или
ProSyst), са седиштем у Келну, регистровано је у Трговинском регистру Основног суда
у Келну под бројем НRB 54586. Чланови друштва су физичка лица: Thomas Hott са [...]1

удела у власништву, Daniel Shellhoss са [...] удела, Др. Dimitar Valtchev са [...] удела и
Dieter Struver са [...] удела у власништву. ProSyst нема зависних друштава у Републици
Србији  нити  су  присутни  на  било  који  други  начин  на  домаћем  тржишту,  што
произилази из навода Пријаве, а нарочито из података да циљно друштво није имало
приходе  у  Србији  у  претходне  три  године. Његово  зависно  друштво  се  налази  у
Бугарској,  ProSyst  Labs  ECOOD  (у  даљем  тексту:  ProSyst  Labs). Предметном
концентрацијом  Bosch стиче  посредну контролу над  овим друштвом,  као  зависним
друштвом циљног друштва. Његово седиште  је  у Бугарској, на адреси Владајска 48,
Обшина Столична, Рајон Красно Село, Софија 1606,  а  регистровано је у Агенцији за
упис у регистар Министарства правде у Софији под бројем 131284845, које је у [...]
власништву друштва ProSyst Software GmbH. 

Правни основ за спровођење концентрације односно акт о концентрацији је Уговор о
купопродаји  удела,  закључен  дана  13.02.2015.  године  у  Штутгарту  између  овде
учесника концентрације. Трансакција се спроводи стицањем од стране друштва Bosch
100% удела у друштву ProSyst од његових чланова Thomas Hott, Daniel Shellhoss, Др.
Dimitar Valtchev и Dieter Struver. 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу чл.  17.  ст.  1.  тач.  2.  Закона.  Учесник  на  тржишту који стиче  контролу има
обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено
увидом  у  финансијске  извештаје  учесника  концентрације.  Пријава  је  поднета
благовремено у року од 15 дана од дана закључења уговора који представља акт о
концентрацији,  у  складу  са  чл.  63.  ст.  1.  тач.  1.  Закона,  и  у  складу  са  Уредбом  о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр.
89/2009).

У делу предметне пријаве који се односи на предлог дефиниције релевантног тржишта
производа,  подносилац  пријаве  наводи  да  по  најбољем  сазнању  страна  до  сада  не
постоји  адекватна  упоредна  пракса  у  дефинисању  тржишта  производа  у  области
технологија тзв. „Интернета ствари“ која обухвата на пример паметне куће, паметна
кола или технологије електронског здравства. Подносилац указује на то да без обзира
на  непрецизност  у  погледу  дефинисања  овог  питања,  предметна  трансакција  неће
имати  било  каквог  утицаја  на  конкуренцију  у  Републици  Србији,  односно  нашем
националном тржишту.  Изнети став опредељен је тиме што подносиоци ове пријаве
нису  присутни  нити  активни  на  релевантним  тржиштима  у  Републици  Србији.
Међутим и поред изнетог става, подносилац пријаве је из разлога њене потпуности и

1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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комплетности  релевантно  тржиште  производа  најбоље  описао  као  обезбеђивање
решења за интероперабилност и комуникацију „Интернета ствари“. Основна решења за
интероперабилност и комуникацију Интернета ствари углавном се састоје од услуга
али  и  производа  као  што  су  софтвер/посредни  софтвер.  Добављачи  решења  за
интероперабилност  и  комуникацију  Интернета  ствари  нуде  услуге  (укључујући
„производ“  посредног  софтвера)  за  међусобно  повезивање  различитих  уређаја  и
технологија. Комисија је прихватила дефиницију коју је дао подносилац, и закључила
да иста може остати отворена за потребе оцене ефеката предметне концентрације.

ProSyst и ProSyst Labs се баве проналажењем решења за посредни софтвер за Интернет
ствари. Посредни софтвер је софтвер између хардверског слоја и слоја апликације који
је одговоран за интеракцију са уређајима и управљање информацијама. Његова улога је
да  представи  обједињен програмски модел за  управљање информацијама.  Интернет
ствари је решење уведено да би се ујединио виртуелни свет информација и стварни
свет  уређаја.  Интернет  се  односи  на  инфраструктуру  глобалне  мреже  са
прилагодљивим  могућностима  које  се  могу  конфигурисати  на  основу
интероперабилних  и  стандардних  комуникационих  протокола,  а  ствари  су  физички
предмети или уређаји или виртуелни предмети, уређаји или информације који користе
интелигентне интерфејсе. То могу бити сензори, кућни уређаји, јединице за контролу
рада мотора, аутомата, индустријске опреме и други уређаји који или садрже или су
повезани  на  мрежни  пролаз  за  уграђене  услуге.  У  већини  случајева  оне  се  могу
контролисати  са  даљине  преко  интернета,  често  преко  мобилних уређаја.  Интернет
ствари настоји да обезбеди једноставну интеракцију између физичког  и  виртуелног
света, повезивањем великог броја физичких уређаја из стварног света са Интернетом.

Решења за  интероперабилност  и  комуникацију  Интернета  ствари  нису  усмерена  на
крајње кориснике. Она су развијена за потребе купаца B2B (business-to-business) и нуде
се  B2B  купцима  који  сами  нуде  услуге  или  уређаје  за  паметне  куће  крајњим
корисницима. 

ProSyst  посредни софтвер омогућује  повезивање уређаја како би се добио отворени
интероперабилни систем. На тај начин очекује се да ће међусобно повезивање довести
до  повезане  или  „паметне“  аутоматизације  у  различитим  областима,  као  што  су
управљање инфраструкуром и енергетиком, медицински и здравствени системи, као и
систем кућне аутоматике (технологија „паметне куће“).

Подносилац пријаве је става да за  потребе  предметне концентрације није неопходно
прецизно  дефинисати  релевантнo географскo тржиштe,  с  обзиром  да  се  пословне
активности  учесника  концентрације  не  преклапају  и  да  трансакција  нема  утицај  на
тржиште Републике Србије. Комисија је дефинисала релевантно географско тржиште
као  тржиште  Републике  Србије,  што  је  у  складу  са  законским  надлежностима
Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију
процењује за оквир националне територије. 

На  основу података  и  информација  које  је  доставио  подносилац  пријаве,  Комисија
констатује да се у предметној трансакцији ради о екстратериторијалној концентрацији,
чији  се  ефекти  спровођења  не  преносе  на  тржиште  Републике  Србије.  Учесници
концентрације  нису  активни  на  релевантним  тржиштима  производа/услуга  у
Републици  Србији,  из  ког  разлога  не  долази  до  хоризонталних  и  вертикалних
преклапања активности учесника концентрације у индустријским секторима у којима
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послују учесници концентрације. Имајући у виду непостојање ефеката концентрације
на  тржишту  Републике  Србије,  Комисија  није  ценила  последице  спровођења  ове
концентрације који се као резултат њеног настајања могу догодити изван територије
Републике Србије.

Због чињенице да учесници концентрације нису активни на релевантним тржиштима
производа/услуга  у  Републици  Србији,  становиште  је  Комисије да  одобравање
спровођења предметне концентрације неће довести до спречавања, ограничавања, или
нарушавања  конкуренције,  односно  да  неће  довести  до  стварања  или јачања
доминантног  положаја  учесника  ове  концентрације  на  релевантним тржиштима
посматрано у односу на географски простор Републике Србије, те је стога закључено
да  се  у  конкретном  случају  ради  о  дозвољеној  концентрацији  у  смислу  члана  19.
Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.

Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. и чл. 80. Закона као и чл. 2. ст.
1. тач. 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
дошло до концентрације.

Поука о правном леку
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
пријема решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Доц. др Милоје Обрадовић
Доставити:

- Пуномоћнику: 
Петронијевић Срђани, 
ул. Добрачина бр. 15, 
11000 Београд;

- Сектору за материјално - финансијске послове;
-    Архиви.

Предлог припремила: Ивана Мацанковић
                                       Гордана Лукић

Сагласни: Борис Лембергер, руководилац Сектора

                  Др Драган Пенезић, секретар
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