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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 6/0-02-664/2016-1, 

коју је 13. септембра 2016. године поднело привредно друштво „Robert Bosch“ GmbH, 

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

које заступа пуномоћник, адвокат Срђана Петронијевић и остали адвокати из 

адвокатске канцеларије „Mоравчевић, Војновић и Партнери“ оад, ул. Добрачина бр. 15, 

Београд, Република Србија, дана 13. октобра 2016. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва „Robert Bosch“ GmbH, 

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

матични број HRB 14000, над пословањем које обухвата дистрибуцију Bosch 

електричних апарата у Гани и Нигерији, тако што ће „Robert Bosch“ GmbH преузети 

циљна пословања од друштва „C. Woermann GmbH & Co. KG“, са регистрованим 

седиштем на адреси Große  Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, Немачка, матични број 

HRB 32990. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве уплатио 3.080.407,50 

(тримилионаосамдесетхиљадачетиристотинеседам и 50/100) 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 (у даљем тексту: 

подносилац Пријаве или Bosch), дана 13. септембра 2016. године поднело је Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, адвоката 

Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, 

ул. Добрачина бр. 15, Београд, Република Србија, Пријаву концентрације број 6/0-02-

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  
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664/2016-1 (у даљем тексту: Пријава). Подносилац је допунио предметну Пријаву 

поднесцима бр. 6/0-02-664/2016-2 и бр. 6/0-02-664/2016-3 од 14. и 15. септембра 2016. 

године и поднеском бр. 6/0-02-664/2016-6 од 10. октобра 2016. године. 

  

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

уређена 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 таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу 

II изреке. 

 

Подносилац Пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем 

тексту: Закон), дана 20. септембра 2016. године поднео Комисији Захтев за заштиту 

података бр. 6/0-02-664/2016-4, на основу којег је Председник Комисије 13. октобра 

2016. године, донео Закључак о заштити  података бр. 6/0-02-664/2016-7.  

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац Пријаве и непосредни стицалац контроле над Циљним пословањима 

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.  

 

Друштво Bosch послује у  Републици Србији преко своја 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, матични број 20148241, 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. Друго зависно друштво – „BSH Кућни апарати“, са седиштем на 

адреси Милутина Миланковића 9ж, Београд, матични број 20786078, бави се 

трговином на велико електричним апаратима за домаћинство. 

 

Продавац Циљних пословања у Гани и Негерији је друштво „C. Woermann GmbH & 

Co. KG“, са регистрованим седиштем на адреси Große  Reichenstraße 27, 20457 

Hamburg, Немачка, HRB 32990 (у даљем тексту: Woermann или продавац Циљних 

пословања). Woermann је трговачко друштво са вишедеценијским пословним 
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искуством у Африци. Афричка складишта друштва Woermann поседују велике 

капацитете, обучени кадар и модерну техничку опрему, те комбинују техничко стручно 

знање и софистицирано познавање потреба локалних тржишта. Друштво врши 

дистрибуцију техничке робе високог квалитета локалним купцима који се баве 

производњом, пољопривредом, транспортом и изградњом. Поред апарата и опреме за 

радионице, портфолио производа друштва Woermann обухвата механизацију за 

шумарство и пољопривреду, електричне генераторе, технологију варења, грађевинску 

механизацију и материјале, виљушкаре и логистику, моторе и делове за возила за 

складишта. Алати и опрема за радионице коју продаје Woermann обухватају апарате за 

професионалне радионице свих профила, од дрвнопрерађивачке и металостругарске 

опреме до опреме за тестирање и мерење, као и одговарајуће алате и резервне делове. 

Woermann пружа услуге успостављања и одржавања дилерских мрежа узимајући у 

обзир специфичне локалне карактеристике, директну подршку за кључне купце, 

локално складиштење машина, опреме и резервних делова, организацију поправки 

машина и обраду захтева по основу гаранција, редовну обуку за производе за 

специјализоване добављаче и професионалне потрошаче, маркетиншке кампање 

(рекламирање, промовисање, спонзорства), подршку приликом дизајнирања радионица 

и преношење тржишних информација произвођачима.  

 

Друштво „C. Woermann (Ghana)“ Ltd., са седиштем на адреси Nsawam Road Avenor 

Junction Block No. C/362/1, Accra, Гана је повезано друштво Woermann-а, које има 

продајне локације у градовима Акра и Кумаса. Осим продаје професионалних 

електричних апарата (укуључујући и Bosch професионалне електричне апарате), 

активности друштва „Woermann (Ghana)“ Ltd. обухватају и продају гума за путничка 

возила, камионе и комерцијална возила која се користе у индустријском и 

пољопривредном сектору, продају генератора, компресора, опреме за радионице, 

пољопривредне механизације, аутомобилских делова и акумулатора, машина за обраду 

дрвета и пружање сродних услуга.  

 

Друштво „C. Woermann (Nigeria)“ Ltd. 6, са седиштем на адреси Badejo Kalesanwo 

Street, Matori Industrial Estate, Lagos, Нигерија, такође је повезано друштво Woermann-

а. Осим продаје професионалних електричних апарата (укуључујући и Bosch 

професионалне електричне апарате), активности друштва „C. Woermann (Nigeria)“ Ltd. 

6 обухватају и продају ауто делова, грађевинске опреме, генератора, опреме за варење, 

робе широке потрошње и пружање сродних услуга.  

 

Циљна пословања у Гани и Нигерији немају пословне активности нити остварују 

продају у Републици Србији.  

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ предметне концентрације јесу два Уговора (посебно за тржиште Гане, и 

посебно за тржиште Нигерије) које су закључили друштво Bosch као стицалац, и 

друштво Woermann као продавац/преносилац Циљних пословања у Гани и Нигерији. 

[...]
1
 

 

 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2. Закона, будући да Циљна пословања представљају самосталне 

пословне целине. На основу достављених података о висини укупних прихода које су 

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

пријаву концентрације.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима 

за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 89/2009).  

Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно 

географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 

понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који 

се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа/услуга подносилац Пријаве 

пошао је од претежне активности Циљних пословања. Сходно наведеном, подносилац 

Пријаве је предложио тржиште дистрибуције електричних апарата за професионалну 

употребу, а који се могу разликовати по својој функционалности и примени 

(шрафљење, бушење, шивење, итд.). Комисија је прихватила предложену дефиницију 

релевантног тржишта производа/услуга и исто дефинисала као тржиште дистрибуције 

електричних апарата за професионалну употребу. Комисија није разматрала даљу 

поделу електричних апарата за професионалну употребу и уже дефинисање тржишта 

производа/услуга, јер таква подела није од утицаја за оцену ефеката концентрације, 

будући да њено спровођење у сваком случају не нарушава конкуренцију у Републици 

Србији. 

 

Подносилац Пријаве  сматра да се релевантно географско тржиште може дефинисати 

на националном нивоу, односно као територија Републике Србије, иако постоје 

индикације да би се могла применити и дефиниција тржишта као ширег европског 

економског простора. Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као 

тржиште Републике Србије, у складу са законским надлежностима Комисије, која 

ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује за 

оквир националне територије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које је доставио подносилац Пријаве, закључила да не постоје 

хоризонтална преклапања и вертикалне везе између учесника у концентрацији на 

дефинисаном релевантном тржишту и да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре и на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да се ради о 
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екстратериторијалној трансакцији, при чему су Циљна пословања активна искључиво у 

Гани и Нигерији.  

 

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 

 

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 

 


