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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра  

одговарајућим начином заштите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

члана 65. став 5. 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), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-447/2017-1, од 15. јуна 2017. 

године, коју је поднело привредно друштво „Robert Bosch“ GmbH са седиштем на 

адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, кога заступа 

пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић из адвокатске канцеларије „Моравчевић 

Војновић & Партнери“, из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 7. јула 2017. 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 у искључивом власништву, 

непосредног стицаоца друштва „Robert Bosch“ Ltda, са седиштем на адреси Anhanguera 

S/N, KP 98, Vila Boa Vista, Campinas, Sao Paolo, Бразил, матични број 45.990.181/0001-

89, над циљним пословањем које обухвата средства за производњу пумпи за гориво 

друштва „Associated Fuel Pump Systems Corporation“, са седиштем на адреси 1100 Scotts 

Bridge Rd., Anderson, SC 29621, Сједињене Америчке Државе. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 27. јуна 2017. године уплатио 

износ од 3.038.775,00 (тримилионатридесетосамхиљадаседамстотинаседамдесетпет) 

динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ 

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-Schillerhohe, у Немачкој, (у даљем тексту: Bosch или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
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Комисија), дана 15. јуна 2017. године преко пуномоћника, адвоката Срђане 

Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“, из 

Београда ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације бр. 6/0-02-447/2017-1 (у даљем 

тексту: пријава) са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном 

поступку. 

 

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. Подносилац 

пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

Подносилац пријаве је 22. јуна 2017. године, доставио Комисији и захтев за 

заштиту поверљивих података у смислу чл. 45. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), о чему је 

одлучено посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве и стицалац посредне контроле, Bosch је крајње матично 

друштво Bosch групе. Чланови Bosch-a су: Robert Bosch Stiftung GmbH, добротворна 

фондација која тренутно држи 92% удела у друштву Bosch али без права гласа, 

породица Bosch има 7,4% удела, а сам Bosch 0,6% сопственог удела. Друштво Robert 

Bosch Industrietreuhand KG има 93%, а породица Bosch 7% права гласа и сходно томе 

Robert Bosch Industrietreuhand KG има управљачку контролу над друштвом Bosch. 

 

Bosch група послује широм света као добављач за аутомобилску индустрију и 

добављач апарата за домаћинство, технологије грејања, безбедоносне технологије као и 

грађевинске технологије, технологије контроле и управљања и електричних апарата за 

професионалну употребу и за хобисте.  

 

Све пословне aктивности друштава која послују у оквиру Bosch групе односе се 

на продају технологије и пружања услуга у четири пословна сектора. Први сектор се 

односи на решења за 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 робу широке потрошње, која 

обухвата електричне апарате и апарате за домаћинство. Четврти сектор обухвата 

енергетску и грађевинску технологију, сигурносне системе и термотехнологију. 

 

Сектор релевантан за ову предметну трансакцију је Сектор за бензинске 

системе, који је део пословног сектора Bosch групе Решења за мобилност (Први 

Сектор). 

 

Непосредни стицалац контроле над Циљним пословањем је друштво „Robert 

Bosch“ Ltda (у даљем тексту: RBLA), са седиштем на адреси Anhanguera S/N, KP 98, 

Vila Boa Vista, Campinas, Sao Paolo, Бразил, матични број 45.990.181/0001-89, које је 
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део Bosch групе друштава. Друштво RBLA послује у области аутомобилске и 

индустријске технологије, робе широке потрошње и грађевинске технологије.  

 

Bosch групa у Републици Србији послује преко два зависна друштава: „Robert 

Bosch“ d.o.o., Београд (Bosch SRB) и „BSH Кућни апарати“ d.o.o., Београд (BSH Кућни 

апарати). 

 

Друштво Robert Bosch d.o.o., регистровано је у Агенцији за привредне регистре 

(у даљем тексту:АПР) под матичним бројем 20148241, за производњу електричне и 

електронске опреме за моторна возила (шифра делатности: 2931). Оснивач и једини 

члан овог домаћег друштва је „Robert Bosch Investment Nederland“ B.V. из Холандије, 

регистарски број 34166287. 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).  

 

Друштво BSH Кућни апарати d.o.o. регистовано је у АПР под матичним бројем 

20786078, за трговину на велико електричним апаратима за домаћинство (шифра: 

4643). Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је „BSH Finance and Holding“ 

GmbH из Аустрије. 

 

Поред тога, Bosch група у Србији инвестирала је у „Bosch Power Tool“, 

сервисни центар за системе брисача у Пећинцима код Београда. 

 

У предметном поступку Циљно пословање обухвата сва производна средства 

друштва „Associated Fuel Pump Systems Corporation“, са седиштем на адреси 1100 Scotts 

Bridge Rd., Anderson, SC 29621, САД, (у даљем тексту: AFCO) [...]. AFCO је 

мултинационално заједничко улагање основано 1989 године од стране Bosch-а и 

DENSO International America, Inc. (у даљем тексту: DIAM), као заједничко улагање (у 

односу 50/50) под заједничком контролом у циљу сарадње на пољу производње 

електричних турбинских пумпи за гориво високог притиска. [...].  

 

Циљно пословање обухвата: [...]. 

 

Циљно пословање не остварује промет у Републици Србији. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна трансакција се односи на стицање од стране Bosch-а (преко његовог 

зависног друштва RBLA) свих средстава за производњу пумпи за гориво друштва 

AFCO које ово друштво већ производи за Bosch (Циљно пословање). Након 

трансакције, Bosch ће стећи искључиву контролу над Циљним пословањем.  

 

У сврху тога, стране су 5. јуна 2017. године, закључиле Уговор о преносу главног 

пословања и раскиду и Уговор о преносу Bosch-овог пословања који је саставни део 

Уговора о преносу и раскиду. 
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Као образложење трансакције странке наводе да је AFCO био основан због 

заједничког производа [...].У том смислу је закључен и предметни уговор. 

 

Комисија је наведени Уговор прихватила као валидни правни основ ове 

концентрације, и исти се налази у списима предмета. 

 

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 2016. години, Комисија је утврдила да је 

подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је благовремена, 

јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона.  

 

Релевантно тржиште 

 

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

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

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 Циљног пословања.  

 

Производи на које се односи трансакција су електричне пумпе за бензин које 

снабдевају гориво под притиском. Електрична пумпа за бензин је компонента система 

за убризгавање горива, који регулише проток горива, регулаторе притиска, јединице за 

контролу мотора и сензора. Улога електричне пумпе за бензин је да доведе гориво из 

резервоара до мотора под одређеним притиском у зависности од специфичних захтева 

примене возила. Подносилац пријаве доставио је бројне описе и техничке детаље 

везане за врсте и састав пумпи. Такође, указао је и на анализе које је у досадашњој 

пракси користила Европска комисије (у даљем тексту: ЕК). ЕК је правила разлику 

између јединица за контролу бензинских мотора и јединица за контролу дизел мотора, 

као и јединица за контролу мотора за путничка возила и лака комерцијална возила (до 

6 тона) и јединица за контролу мотора за тешка комерцијална возила, укључујући 

приколице и аутобусе, (преко 6 тона) тешка возила.  

 

Сходно наведеном, а обзиром да се електричне пумпе за бензин које производи 

AFCO користе искључиво у путничким аутомобилима, и лаким комерцијалним 

возилима подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа 

дефинише као тржиште производње електричних бензинских пумпи за путничка и лака 

комерцијална возила што је Комисија прихватила. Комисија није разматрала даљу 

поделу електричних пумпи за бензин, јер таква подела није од утицаја за оцену ефеката 
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предметне концентрације, будући да њено спровођење у сваком случају не нарушава 

конкуренцију у Републици Србији. 

 

У погледу дефинисања релевантнoг географскoг тржишта, подносилац пријаве 

предлаже да дефиниција релевантног географског тржишта остане отворена обзиром 

да предметна трансакција нема утицаја на тржиште Републике Србије, јер учесници 

концентрације не послују на релевантном тржишту у Србији. Комисија није могла да 

прихвати овакав предлог подносилаца, па је релевантно географско тржиште 

дефинисала као тржиште Републике Србије, што је у складу са законским 

надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на 

конкуренцију процењује у оквиру националне територије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да 

трансакција не доводи до проблема у области конкуренције, будући да Циљно 

пословање није присутно у Србији, и стога нема утицај на дефинисано релевантно 

тржиште у Републици Србији. Осим тога, предметна трансакција представља промену 

из заједничке у искључиву контролу над Циљним пословањем. Трансакција заправо 

представља деконцентрацију и начелно може имати позитиван утицај на конкуренцију. 

Наиме, ако Bosch одлучи да продаје производе трећим лицима, потенцијално ће се 

повећати број независних учесника на тржишту производње и продаје бензинских 

пумпи. Ефекти ове концентрације се не испољавају на тржишту Републике Србије, јер 

Циљно пословање није активно на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији, због чега не постоје хоризонтална преклапања и вертикални односи 

између учесника у концентрацији.  

 

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

смислу члана 19. Закона и да неће 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 
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