
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 

192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 

31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-

02-589/2016-1, коју је 12. августа 2016. године поднело привредно друштво „Robert 

Bosch GmbH“, са седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-

Schillerhöhe, Немачка, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из 

адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, Добрачина бр. 15, 

Београд, дана 1. септембра 2016. 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“, са 

седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, 

матични број HRB 14000, преко свог зависног друштва „Climatec“ LLC, са седиштем на 

адреси 2851 West Каthlееn Rd, Рhоеniх, AZ 85053, САД, матични број L08677425, над 

целокупном имовином друштава „Skуlinе Аutоmаtiоn“ LLC, са седиштем на адреси 341 

Broad St, Сliftоn, New Jersey 07013, САД, матични број 4376475, и „Skуlinе Аutоmаtiоn 

NJ“ LLC, са седиштем на адреси 300 Colfax Аvеnuе, Сliftоn, New Jersey 07013, САД, 

матични број 0400553859, која представља самосталну пословну целину и која је 

неопходна за њихово пословање. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 3.082.250,00 

(тримилионаосамдесетдвехиљадедвестапедесет) динара на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво „Robert Bosch GmbH“, са седиштем на адреси Robert-Bosch-

Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000 (даље у тексту: 

подносилац пријаве или „Robert Bosch“), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 12. августа 2016. године, преко пуномоћника адвоката 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-589/2016-5 

Датум: 1. септембар 2016. године 

Б е о г р а д 
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Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, 

Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-589/2016-1.  

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

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), 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 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија је делимично усвојила поднети захтев и 30. 

августа 2016. године донела Закључак о заштити података број 6/0-02-589/2016-4.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве, привредно друштво „Robert Bosch“ послује као матично 

друштво „Bosch“ групације, која обезбеђује технологију и пружа услуге у области 

аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, 

енергетике и грађевинске технологије широм света. Пословни сектор аутомобилске 

индустрије „Bosch“ групације односи се на решења за мобилност, односно на 

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. Сектор енергетске и 

грађевинске технологије обухвата сигурносне системе и термотехнологију. 

Чланови друштва „Robert Bosch“ су, осим добротворне фондације „Robert Bosch 

Stiftung GmbH“ (са 92% удела, али без права гласа), и породица Bosch (са 7,4% удела и 

са 7% права гласа), као и „Robert Bosch“ (са сопствених 0,6% удела). Друштво „Robert 

Bosch Industrietreuhand KG“ има 93% права гласа у друштву „Bosch“. 

Стицалац непосредне контроле и купац имовине друштава „Skуlinе Аutоmаtiоn“ и 

„Skуlinе Аutоmаtiоn NJ“ јесте друштво „Climatec“ LLC, са седиштем на адреси 2851 

West Каthlееn Rd, Рhоеniх, AZ 85053, САД, матични број L08677425, зависно друштво 

компаније „Robert Bosch“. Ово друштво послује у оквиру „Bosch“ групације као 

добављач напредних решења у сектору енергетске и грађевинске технологије и бави се 

аутоматизацијом објеката, пружањем услуга интеграције система у комплексним 

објектима, као и пружањем енергетских услуга. 

Друштво „Robert Bosch“ послује у Србији преко два зависна друштва: „Robert 

Bosch“ д.о.о., Београд, и „BSH Кућни апарати“ д.о.о., Београд.  

Група „Bosch“ послује у Србији првенствено преко друштва „Robert Bosch“ д.о.о., 

са седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ж, Београд, чије делатности се односе 

на више сродних сектора: аутомобилска технологија (резервни делови и производи за 

ремонт), индустрија и трговина (електрични апарати за професионалне кориснике и 

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

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

послује сервисни центар „Bosch Power Tool“, као производни погон за системе брисача. 
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Друго зависно друштво – „BSH Кућни апарати“, са седиштем на адреси Милутина 

Миланковића 9ж, Београд, бави се трговином на велико електричним апаратима за 

домаћинство. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу 

над деловима друштава „Skуlinе Аutоmаtiоn“ LLC, са седиштем на адреси 341 Broad St, 

Сliftоn, New Jersey 07013, САД, матични број 4376475, и „Skуlinе Аutоmаtiоn NJ“ LLC, 

са седиштем на адреси 300 Colfax Аvеnuе, Сliftоn, New Jersey 07013, САД, матични 

број 0400553859, који могу представљати самосталну пословну целину. [...].
1
 

Циљна друштва се баве израдом решења за аутоматизацију пословних зграда и 

зграда установа и институција у градским подручјима у државама Њујорк и Њу Џерси, 

као и пружањем услуга енергетског управљања. Предмет стицања контроле је 

целокупна имовина циљних друштава која служи њиховом пословању, тј. 

обезбеђивању апликација, инсталирању и изградњи система за управљање и 

аутоматизацију за грађевинска и постграђевинска решења и услуге, и за препродају 

система аутоматизације објеката. 

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји укупне имовине 

друштава „Skуlinе Аutоmаtiоn“ и „Skуlinе Аutоmаtiоn NJ“, закључен 10. августа 2016. 

године, којим је предвиђено да подносилац пријаве стекне целокупну имовину 

наведених друштава неопходну за њихово пословање. 

Предметна имовина нарочито обухвата: [...].  

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 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 су 

учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан 

приход учесника у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 

63. став 1. Закона. 

 

 

4. Релевантно тржиште 

 

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

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, као релевантно тржиште 

производа одређено је тржиште система аутоматизације објеката, што је у складу са 

досадашњом праксом Комисије. 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Комисија је на тај начин уважила дефиницију коју је предложио подносилац 

пријаве, сматрајући да се тржиште производа може најпрецизније описати као 

тржиште за уградњу и одржавање система за управљање зградама. Полазећи од 

делатности циљних друштава која се баве аутоматизацијом објеката, подносилац 

пријаве је навео да аутоматизација зграда подразумева уградњу и интеграцију система 

за управљање зградом и сензора који се користе за давање информација, повратних 

информација и подешавање система за грејање, вентилацију и климатизацију (HVAC), 

дистрибуцију ваздуха или осветљења. Подносилац пријаве истовремено наводи да 

управљање пословним и великим стамбеним објектима обухвата мерење, контролу, 

регулацију и управљање грејањем, вентилацијом и климатизацијом и осталим 

техничким инсталацијама, као што је аутоматика зграде. Стога системи за управљање 

зградама укључују електронске системе и електронске системе за обраду података и 

њихове саставне елементе (али искључују опрему за грејање, вентилацију и 

климатизацију, нпр. котлове). 

Системи аутоматизације објеката су специфични системи управљања и надзора 

објекта обједињени софтвером, и представљају комбинацију хардвера и софтвера који 

се користе за различите примене, са циљем да обезбеде удобност и угодан боравак у 

згради, као и енергетску ефикасност зграде. Основна улога ових система је увећање 

ефикасности зграде и смањење трошкова енергије и одржавања. Комисија није 

разматрала даљу поделу ових система и уже дефинисање тржишта производа, јер таква 

подела није од утицаја на оцену ефеката концентрације, будући да њено спровођење у 

сваком случају не нарушава конкуренцију. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што 

је делимично у складу са предлогом подносиоца пријаве, који наводи да се релевантно 

географско тржиште може дефинисати као национално тржиште или као тржиште 

Европског економског простора. У складу са чланом 2. Закона, Комисија оцењује 

утицај концентрације на конкуренцију на тржишту Републике Србије. 

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на 

конкуренцију у Републици Србији, јер се ради 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 циљна друштва не послују на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Србији. Циљна друштва нису ни на који начин присутна у Републици Србији, због чега 

нема преклапања активности учесника у концентрацији на релевантном тржишту. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је одлучено 

као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. 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 повезаних учесника на 

тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена 
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Упутство 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. 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

 Др Милоје Обрадовић 

 

 


