Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-375/2016-7
Датум: 16. јун 2016. године
Београд

Члан савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника
Комисије за заштиту конкуренције бр.1/0-06-474/2016-1 од 14. јуна 2016. године, на
основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13), чл. 192. ст. 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист
СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010) 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), одлучујући по пријави
концентрације заведеној под бројем 6/0-02-375/2016-1, коју је дана 04. маја 2016.
године 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 Београда, из адвокатске
канцеларије Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, дана 16. јуна
2016. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје на тај начин што ће друштво Robert Bosch GmbH, са регистрованим
седиштем на адреси Robert-Bosch Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Савезна
Република Немачка, матични број HRB 14000, преко свог повезаног друштва Robert
Bosch Investment Nederland B.V., регистрованог на адреси Kruisbroeksestraat 1, Boxtel,
Холандија, матични број HRB 34166287, стећи 100% удела у друштву BTS Spolka Z
Ograniczona Оdpowiedzialnoscia, са регистрованим седиштем на адреси Prosta 21, 72-100
Lozienica, Пољска, матични број 810453743.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Robert Bosch GmbH са седиштем у Немачкој, на
адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, у целости извршило своју
обавезу плаћања таксе за издавање овог решења, уплатом износа од 3.083.777,50
(словима: тримилионаосамдесеттрихиљадеседамстотинаседамдесетседам и 50/100)
динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије,
што представља одговарајућу динарску противвредност таксе за издавање решења о
одобравању концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење

Привредно друштво Robert Bosch GmbH,
матични број HRB 14000,
регистровано на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Савезна
Република Немачка (у даљем тексту: Bosch или подносилац пријаве), поднело је
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 04. маја 2016. године,
преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије
Moravčević Vojnović i Partneri, Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације бр.
6/0-02-375/2016-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да Комисија одлучи и одобри
исту у скраћеном поступку.
Комисија је, након пријема допунског поднеска 07. јуна 2016. године, утврдила
да је поднета пријава потпуна и у складу са чланом 2. Уредбе о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Сл. гл. РС“, бр. 05/2016), чиме су испуњени услови
за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни
део пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен
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 13. маја 2016. године поднео Комисији Захтев за заштиту
одређених података садржаних у пријави концентрације, који је заведен под бројем 6/002-375/2016-2. 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 донела
Закључак о заштити података бр. 6/0-02-375/2016-6.
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 аутомобилску технологију, 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 развој и побољшање технологија
којима се постиже повећање степена безбедности вожње и управљања возилима,
технологије паковања (машине за паковање фармацеутских, прехрамбених и
кондиторских производа) и контролни системи управљања. 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
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реорганизације и односи се на енергетске услуге 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 посредне 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. Непосредни стицалац
контроле над циљним друштвом у овој концентрацији је друштво Robert Bosch
Investment Nederland B.V. регистровано на адреси Kruisbroeksestraat 1, Boxtel,
Холандија, матични број HRB 34166287 (у даљем тексту „RBNI“). RBNI је […].1
Подносилац пријаве је присутан у Србији преко својих зависних друштава: Robert
Bosch д.о.о. Београд (у даљем тексту: Bosch SRB) и BSH Кућни апарати д.о.о. Београд
(у даљем тексту: BSH Кућни апарати).
Прво зависно 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 9ж, 11070 Београд. Bosch група
послује у Србији превасходно 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). Поред 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. Холандија, непосредни стицалац контроле у овој концентрацији.
Друго зависно 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 9ж, 11070 Београд. Једини члан друштва BSH
Кућни апарати јесте друштво BSH Finance and Holding Gmbh, Аустрија.
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.
Друштво BTS Spolka Z Ograniczona Оdpowiedzialnoscia (у даљем тексту: „BTS“
или циљно друштво), са регистрованим седиштем на адреси Prosta 21, 72-100 Lozienica,
Пољска, матични број 810453743, је пољски произвођач обложених абразива и дискова
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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за електричне алате. BTS у свом пословању користи модерне, углавном јединствене
производне линије које захтевају клијенти. Складиште за више од 2000 палета
обезбеђује одговарајуће количине сирових материјала и амбалажа. Циљно друштво,
такође пружа консултантске услуге – савете у погледу технологије брушења, држи
обуке и имплементира иновативне системе брушења. […]
Тренутни власник друштва BTS је друштво […]. Према најбољем сазнању
подносиоца пријаве […].
BTS има […] повезано друштво […]
Као акт о концентрацији, Комисији је у оригиналном тексту и овереном преводу
на српски језик, достављен Прелиминарни уговор о купопродаји удела. Као што је
претходно наведено, трансакција се односи на стицање од стране друштва Bosch, преко
повезаног друштва [...] RBNI, 100% удела у друштву BTS од његовог актуелног члана,
[…]. Као резултат трансакције Bosch ће стећи искључиву контролу над циљним
друштвом.
На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници
у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2015.
години, 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.
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.
89/2009). Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа, а
уважавајући процену коју је дао подносилац пријаве, релевантно тржиште производа
одређено је као тржиште обложених абразива. Циљно друштво се бави прерадом,
производњом и снабдевањем обложеним абразивима. Производни портфолио друштва
BTS обухвата следеће производе:
-

дискове: абразивни дискови се користе код алата за брушење с двојним
дејством за брушење дрвета, метала, пластике, композита и лакова. У
питању је диск који се монтира на брусилицу, који уклања слојеве или
глача различите површине путем ротације;

-

плоче и траке: плоче и траке се користе за брушење, а орбиталне
брусилице за брушење дрвета, метала, пластике, композита и лакова;

-

брусни ремени: брусни ремени су подобни за прецизно бушење дрвета,
метала, пластике, композита и лакова. Такви брусни ремени се могу
користити код ручних трачних брусилица, стабилних широких и уских
трачних брусилица и брусилица профила. Оне се обично користе за велике
површине и карактерише их висок степен уклањања материјала.

Обложени абразиви се користе (или ручно или као део електричног алата) за
брушење материјала попут дрвета, метала, пластике, композита и лакова. Сврха је
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обликовање или завршна обрада предмета обраде трењем услед чега долази до
трошења дела предмета обраде. Док завршна обрада материјала често подразумева
његово полирање да би се добила глатка, рефлективна површина, овај процес може да
обухвати и огрубљивање као код сатенских, мат и зрнастих завршних обрада. Абразиви
су изузетно уобичајени и користе се навелико у широком спектру индустријских,
кућних и технолошких примена. Даља подела тржишта производа није потребна.
Основна технологија је идентична за све облике абразива. Осим тога, већина абразива
се може користити за неколико материјала. Уз то, већина произвођача абразива покрива
абразиве који се могу користити за све или скоро све материјале.

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио
да се тржиште обложених абразива одреди као европско, будући да највећи учесници
на тржишту нуде своје производе широм Европе или на глобалном нивоу. Готово да не
постоје препреке у трговини или технолошке разлике. Подносилац је такође предложио
и да тачна дефиниција географског тржишта остане отворена будући да предметна
концентрација ни у ком случају неће довести до проблема у области конкуренције.
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 пријави је изнета процена да је на овако дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији у 2015. години, тржишно учешће стицаоца
контроле […]. Положај друштва Bosch неће бити значајно ојачан спровођењем
концентрације, па самим тим трансакција неће имати утицај на конкуренцију у
Републици Србији.

Из утврђеног чињеничног стања произлази да спровођењем ове концентрације
неће доћи до промене и/или битног повећања тржишног учешћа а самим тим ни до
битне промене структуре утврђеног релевантног тржишта. Комисија је разматрала и
закључила да не постоје ни негативни вертикални ефекти. Може се закључити да не
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености
концентрације из чл. 19. Закона.

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено
је да спровођење предметне концентрације неће значајно ограничити, нарушити или
спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега
стварањем или јачањем доминантног положаја, односно да је предметна концентрација
дозвољена у смислу чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке
овог решења.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити
конкуренције као и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/11), а
на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника
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на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација
пријављена Комисији ради добијања одобрења за њено спровођење.

Поука о правном средству
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.

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Марко Обрадовић, члан Савета
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