
 
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 49/11), 

одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-530/2017-1, коју је 31. јула 2017. 

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

Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000, 

преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије 

„Моравчевић Војновић и Партнери“, Добрачина бр. 15, Београд, дана 28. августа 2017. 

године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва „Robert 

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

Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000, над привредним друштвом „BOXT 

Limited“, са седиштем на адреси 3375 Century Way, Thorpe Park, Лидс, Западни 

Јоркшир, Енглеска LS15 8ZB, матични број 08086606, куповином удела, коју ће 

вршити са осталим члановима овог друштва.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Robert Bosch GmbH“, са 

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

матични број HRB 14000, дана 15. августа 2017. године, уплатио 2.987.245,00 

(двамилионадеветстоосамдесетседамхиљададвестачетрдесетпет) динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, 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, поднело је 

Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 31. јула 2017. године, 

преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
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Б е о г р а д 
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„Моравчевић Војновић и Партнери“, Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације 

број 6/0-02-530/2017-1.  

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

захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

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 јесте друштво Robert Bosch UK Holding Limited, 

са седиштем на адреси PO Box 1092, Broadwater Park North Orbital Road, Denham, 

Uxbridge, Енглеска UB8 9UX, матични број 07394406, зависно друштво компаније 

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

за већину зависних друштава групе у Великој Британији. Ово друштво послује као 

регионална организација за активности које покривају зависна друштва групе Bosch у 

Великој Британији и Републици Ирској 

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. 

Друго зависно друштво – „BSH Кућни апарати“, са седиштем на адреси Милутина 
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Миланковића 9ж, Београд, бави се трговином на велико електричним апаратима за 

домаћинство. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи 

непосредну контролу над друштвом „BOXT Limited“ (даље у тексту: циљно друштво), 

са седиштем на адреси 3375 Century Way, Thorpe Park, Лидс, Западни Јоркшир, 

Енглеска LS15 8ZB, матични број 08086606. Циљно друштво послује у Великој 

Британији као оператер интернет платформе, преко које се врши дистрибуција 

стамбених бојлера адаптираних за горива, као што су гас, струја, течни нафтни гас и 

нафта до крајњих купаца у Великој Британији. Друштво „BOXT Limited“ се налази под 

заједничком контролом пет физичких лица, при чему је највеће појединачно учешће 

једног од чланова око 40%.  

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји удела, закључен 27. 

јула 2017. године, између подносиоца пријаве и власника циљног друштва. Овим 

уговором је предвиђено […], чиме би он стекао заједничку контролу над циљним 

друштвом, коју ће вршити са […] члановима друштва. На тај начин ће се задржати 

заједничка контрола над циљним друштвом, […]. 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) 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 су 

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

приход учесника 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 online тржиште малопродаје термотехнологије. 

Комисија је на тај начин делимично уважила дефиницију коју је предложио 

подносилац пријаве, јер је у пријави предложено једно тржиште производа – online 

малопродаја и услуге инсталације за термотехнологију. Подносилац пријаве полази од 

околности да пословне активности циљног друштва комбинују online малопродају и 

услуге инсталације за бојлере погодне за различита горива. 

Комисија је међутим имала у виду да циљно друштво послује као оператер 

интернет платформе преко које се врши продаја бојлера адаптираних за горива као што 

су гас, струја, течни нафтни гас и нафта, крајњим купцима у Великој Британији, а да је 

уградња ових бојлера пратећа улуга неопходна за обављање делатности online 

куповине. 
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Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати ужа 

релевантна тржишта, према врсти термотехнологије која се продаје, имајући у виду да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.  

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште 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, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

имајући у виду да се учесници у концентрацији не баве online малопродајом 

термотехнологије на тржишту Републике Србије. […]. 

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

смислу члана 19. Закона, 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: 

Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема решења, за коју се 

плаћа такса у висини од 390 динара. 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

 Др Милоје Обрадовић 

 


