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

РС“, бр. 51/09, 95/13) 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), Председник Комисије за заштиту конкуренције, одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-442/2015-1 коју је дана 29. маја поднело 

привредно друштво Robert Bosch GmbH, са седиштем у Немачкој, на адреси Robert-

Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, матични број HRB 14000, кога заступа 

пуномоћник, адвокат Срђана Петронијевић, из адвокатске канцеларије Moravčević 

Vojnović i Partneri, Добрачина бр. 15, Београд, дана 29. јуна 2015. 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 друштва Robert Bosch GmbH, 

матични број HRB 14000, регистровано седиште Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-

Schillerhohe, Савезна Република Немачка, а преко свог зависног друштва Robert Bosch 

LLC, 38000 Hills Tech Drive, Farmington Hills, MI 48331, САД, над привредним 

друштвом Seeo Inc., 3906 Trust Way, Hayward, Калифорнија 94545, Сједињене 

Америчке Државе, куповином 100% акција циљног друштва.       

 

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

уплату износа од 3.010.255,00 (тримилионадесетхиљададвестотинепедесетпет и 00/100) 

динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције број 840-880668-16, отворен код 

Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-

442/2015-1, који представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине 

накнаде за издавање решења о одобрaвању концентрације у скраћеном поступку из 

члана 2, став 1, тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

 
 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-442/2015-6 

Датум: 29. јун 2015. године 

Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво Robert Bosch GmbH,  матични број HRB 14000, регистровано 

седиште Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, Савезна Република Немачка 

(даље у тексту: Bosch или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 29. маја 2015. године, преко пуномоћника, 

адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Moravčević Vojnović i 

Partneri, Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације бр. 6/0-02-442/2015-1 (даље 

у тексту: пријава). Подносилац пријаве је 1. јуна 2015. год. поднео допуну пријаве бр. 

6/0-02-442/2015-2, јер из техничких разлога није био у могућности да одређене прилоге 

достави на дан подношења пријаве. 

 Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Сл. гл. РС“, бр. 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. Саставни део пријаве концентрације чини и 

доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћена прописани износ за 

издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

У складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је 24. јуна 2015. год. поднео Комисији захтев за заштиту одређених 

података садржаних у пријави концентрације, који је заведен под бројем 6/0-02-

442/2015-4. Садржину овог захтева представља спецификација података и информација 

чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. 

Разматрајући овај захтев, Комисија је  прихватила достављени захтев и 26. јуна 2015. 

године донела Закључак о заштити података бр. 6/0-02-442/2015-5.    

Подносилац пријаве – друштво Bosch из Немачке, послује на светском тржишту у 

оквиру Bosch групације, као њено матично друштво, а под његовом (посредном и 

непосредном) контролом послује велики број зависних друштава које карактерише уска 

специјализација и прецизно дефинисане пословне активности, чиме се постиже висок 

степен развијености одређених области производње.  

Пословне aктивности друштава која послују у оквиру Bosch групе односе се на 

продају технологије и пружања услуга у четири пословна сектора: аутомобилска 

индустрија, индустријска технологија, роба широке потрошње, и енергетика и 

технологија градње. Први сектор 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 – индустријска технологија, обухвата технологије вожње и 

управљања, и технологије паковања, а трећи сектор – производња робе широке 

потрошње, обухвата електричне апарате и апарате за домаћинство. Четврти пословни 

сектор формиран је почетком 2013. године након спроведене интерне реорганизације и 

односи се на енергетску и грађевинску технологију. Нови сектор обухвата сигурносне 

системе и термотехнологију који су претходно били у оквиру сектора робе широке 

потрошње и технологије градње. 

Стицалац посредне контроле јесте друштво Bosch, чији чланови су добротворна 

фондација Robert Bosch Stiftung GmbH (са 92% удела али без права гласа), затим, 

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 непосредне 
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контроле јесте друштво Robert Bosch LLC (даље у тексту: Bosch US), зависно друштво 

компаније Bosch, са седиштем у држави Калифорнија, САД, основано 3. јануара 2007. 

године у држави Делавер, САД, које послује у области аутомобилских делова, и то 

највећим делом у Сектору за решења за мобилност. У оквиру свог пословања, друштво 

Bosch US производи бензинске/дизел системе (укључујући електричне погоне), 

шасијске и системе управљања, и ауто електронику за произвођаче оригиналне опреме 

и секундарно тржиште, а поред тога, добавља и делове и пружа услуге за механизацију 

за паковање. Једини члан друштва Bosch US јесте друштво [...].
1
 

У Републици Србији, подносилац пријаве има два зависна друштва: друштво 

Robert Bosch д.о.о., Београд (даље у тексту: Bosch SRB) и друштво BSH Кућни апарати 

д.о.о., Београд (даље у тексту: BSH Кућни апарати). 

Друштво Bosch SRB регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем 20148241 и шифром делатности 2931–производња 

електричне и електронске опреме за моторна возила. Седиште овог друштва налази се у 

ул. Милутина Миланковића 11а, 11070 Београд. Bosch група послује у Србији 

првенствено преко друштва Bosch SRB, чије делатности се односе на више сродних 

сектора: аутомобилска технологија (резервни делови и ауто опрема и дијагностика за 

сервисе), индустријска технологија (електрични апарати за професионалне кориснике и 

безбедоносна решења), роба широке потрошње и технологија градње (електрични 

апарати за хобисте, баштенски програм и термотехнологија). Осим тога, у Пећинцима 

је 2013. године Bosch група отворила сервисни центар Bosch Power Tool, инвестирајући 

у нови производни погон за системе брисача. Једини члан друштва Bosch SRB јесте 

друштво Robert Bosch Investment Nederland B.V., Kruisbroeksestraat 1, Бокстел, 

Холандија. 

Привредно друштво BSH Кућни апарати такође је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20786078, шифром 

делатности 4643–трговина на велико електричним апаратима за домаћинство, и 

седиштем у ул. Милутина Миланковића 11а, 11070 Београд. Једини члан друштва BSH 

Кућни апарати јесте друштво BSH Finance and Holding Gmbh, Аустрија. 

Привредно друштво Seeo, Inc. (даље у тексту: циљно друштво или Seeo), основано 

25. јануара 2007. године у држави Делавер, САД, има седиште у држави Калифорнија, 

САД, 3906 Trust Way, Hayward, CA 94545. Ово друштво се бави истраживањем и 

развојем нове технологије у области ћелијских компоненти нове класе пуњивих 

литијум-јонских батерија високе енергије базираних на полимерском електролиту нано 

структуре за електрична возила и хибридна електрична возила. Пословне активности 

овог друштва тренутно су усмерене на прву пилот производњу специфичних ћелијских 

компонената и тестирање технологије Seeo DryLyteTM, мада је, према наводима 

подносиоца пријаве, производња овог прототипа годинама далеко од 

индустријализације. То значи да се Seeo производи још увек не продају на тржишту, а 

само друштво нема пословних активности у Републици Србији. Његови чланови са 

највећим појединачним учешћем јесу [...].  

Друштво Seeo има [...] зависно друштво, своју подружницу у Кини [...] – Seeo 

battery (Shanghai) Co. Ltd., матични број 3100144081, регистровано седиште 

Chinabuilding 1, rooms 204 and 209, No. 1299, Ziyue Road, Zizhu Science Park, Minhang 

District, PRC, Шангај, Кина (даље у тексту: Seeo Кина). Друштво Seeo Кина бави се 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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набавком материјала и компоненти, са фокусом на развој ланца понуде за производњу 

високо квалитетих батерија друштва Seeo. 

На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници 

у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2014. 

год., Комисија је утврдила да је укупан приход учесника у концентрацији вишеструко 

већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 

концентрације, због чега су учесници у концентрацији и имали обавезу да је пријаве. 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о куповини акција, закључен [...], 

између [...]. Овим уговором, друштво Bosch, преко свог зависног друштва Bosch US, као 

директног стицаоца, стиче 100% акција друштва Seeo, као циљног друштва. Куповином 

акција, друштво Bosch стиче и посредну контролу над друштвом Seeo Кина, [...]. 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Сл. гл. РС“, бр. 

89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, а уважавајући дефиницију коју је 

предложио подносилац пријаве, релевантно тржиште производа одређено је као 

тржиште литијум-јонских батерија у чврстом стању (пост литијум-јонске батерије) за 

возила на електрични погон. Циљно друштво се бави истраживањем и развојем нових 

пуњивих литијум-јонских ћелија високе технологије, које ће бити основа за примену 

пост литијум-јонских батерија у аутомобилској индустрији (електрична и хибридно-

електрична возила), што је посебно тржиште, које се разликује од тржишта 

конвенционалних (течних) литијум-јонских батерија. Нова технологија коју развија 

друштво Seeo – литијум-јонске батерије у чврстом стању, разликује се од претходних 

технологија у погледу безбедности, енергије и поузданости, због чега је и заузет став да 

се она у будућности може независно сегментирати. 

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио 

да се тржиште литијум-јонских батерија у чврстом стању (пост литијум-јонске 

батерије) за возила на електрични погон одреди као тржиште Европског економског 

подручја (ЕЕП), или чак, као светско тржиште. Ипак, Комисија је утврдила релевантно 

географско тржиште као тржиште Републике Србије, што је у складу са надлежношћу 

Комисије да оцењује ефекте пријављене концентрације на конкуренцију на тржишту 

Републике Србије. 

У поступку оцене пријављене концентрације, а на основу доступних података и 

података које јој је доставио подносилац пријаве, Комисија је утврдила да је реч о 

екстратериторијалној концентрацији која нема утицај на конкуренцију на тржишту 

Републике Србије. Ефекти ове концентрације не испољавају се на тржишту Републике 

Србије, јер подносилац пријаве и циљно друштво не послују на дефинисаном 

релевантном тржишту производа у Србији. Циљно друштво није ни на који начин 

присутно у Републици Србији, због чега нема преклапања активности учесника у 

концентрацији на релевантном тржишту. Комисија је зато закључила да је 

концентрација дозвољена и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то 

ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 

доминантног положаја, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. и члана 80. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 
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повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је 

концентрација пријављена. 

 

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 достављања решења. 

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ 

                                                                  Доц. др Милоје Обрадовић 

 

 

 

 


