
         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 6/0-02-561/2017-1, коју су дана 22. августа 2017. године 

поднела привредна друштва Robert Bosch GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка и Super Cheap Auto Pty Ltd.,  

са регистрованим седиштем на адреси 751 Gympie Road, Lawnton, Queensland 4501, 

Аустралија, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске 

канцеларије Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, дана 20. 

септембра 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 друштва Robert Bosch GmbH, са 

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

матични број HRB 14000 и друштва Super Cheap Auto Pty Ltd., са регистрованим 

седиштем на адреси 751 Gympie Road, Lawnton, Queensland 4501, Аустралија, матични 

број 085 395 124, у својству оснивача, над новооснованим друштвом Autocrew Australia 

Pty Ltd, са регистрованим седиштем на адреси 751 Gympie Road, Lawnton, Queensland 

4501, Аустралија, матични број 621 124 767 које ће пословати на дугорочној основи и 

имати све функције независног учесника на тржишту. 

 

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве извршили уплату износа од 2.977.897,50 

(двамилионадеветстотинаседамдесетседамхиљадаосамстотинадеведесетседам и 50/100) 

динара,  дана 18. септембра 2017. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, 

што представља прописан износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-561/2017-4 

Датум: 20. септембар 2017. године 

Б е о г р а д 
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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: Bosch) и привредно друштво Super Cheap Auto Pty Ltd., са регистрованим 

седиштем на адреси 751 Gympie Road, Lawnton, Queensland 4501, Аустралија, матични 

број 085 395 124 (у даљем тексту:  SCA), која ће у даљем тексту заједнички бити 

означавана као подносиоци пријаве, поднела су Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), дана 22. августа 2017. године, преко пуномоћника адвоката 

Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. 

Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-561/2017-1. 

 

            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 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 (у даљем тексту: Закон), 

учесник у концентрацији 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  

 

          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 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.  
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           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 6,8% права гласа, као и Robert Bosch GmbH 

са сопствених 0,6% удела. Друштво Robert Bosch Industrietreuhand KG има 93,2% права 

гласа и стога управљачку контролу над друштвом Bosch.  

 

  Непосредни стицалац контроле над циљним друштвом је друштво Robert Bosch 

Investment Nederland B.V., регистровано на адреси Kruisbroeksestraat 1, Boxtel, 

Холандија, матични број 34166287 (у даљем тексту: RBNI). RBNI је холдинг друштво, 

које је повезано друштво Bosch-а, у његовом искључивом власништву. 

              

            У Републици Србији, Bosch група је присутна преко својих зависних друштава: 

Robert Bosch д.о.о. Београд (у даљем тексту: Bosch SRB), са седиштем на адреси 

Милутина Миланковића 9ж, 11070 Нови Београд, матични број: 20148241 и BSH 

Кућни апарати д.о.о. Београд (у даљем тексту: BSH Кућни апарати), са седиштем на 

адреси Милутина Миланковића 9ж, 11070 Нови Београд, матични број:  20786078. 

 

              Bosch група послује у Србији првенствено преко друштва Bosch SRB, 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, бави се трговином на велико електричним апаратима за домаћинство. 

 

             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. 

 

            Други подносилац пријаве, друштво SCA, је зависно друштво у искључивом 

власништву Super Retail Group Ltd, Аустралија (у даљем тексту: SRG), јавно 

листираног друштва у Аустралији. SRG има бројне малопродајне робне марке у 

области спорта и хобија у Аустралији и на Новом Зеланду. SRG не послује у Србији.  

 

            SCA се бави малопродајом у сектору аутомобилске индустрије у Аустралији. 

Специјализован је за аутомобилске делове и опрему, као и за алате и опрему за 

активности на отвореном. Такође, у својој понуди има широк спектар „уради сам“ 

алата и опреме, као и производа за путовања, излете и активности на отвореном.   

 

           Циљно друштво у предметној трансакцији је Autocrew Australia Pty Ltd, са 

регистрованим седиштем на адреси 751 Gympie Road, Lawnton, Queensland 4501, 

Аустралија, матични број 621 124 767 (у даљем тексту: Autocrew), новоосновано 

аустралијско друштво од стране подносилаца пријаве. Autocrew ће се бавити 

пружањем аутомобилских услуга и решења за радионице, […]. Стране намеравају да 

Autocrew постане коначно одредиште за аутомобилске услуге и купце „уради за мене“ 

у Аустралији. RBNI и SCA намеравају да брендирају заједничко улагање као „Autocrew 

powered by Super Cheap Auto“. Циљно друштво још увек није активно, те стога није 

остварило приход у 2016. години.  
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2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

           Концентрација се односи на успостављање потпуно функционалног заједничког 

улагања, Autocrew, под заједничком контролом друштава Bosch и SCA. У ту сврху, 

RBNI и SCA су потписали Уговор акционара 16. августа 2017. године, који је Комисија 

прихватила као валидан правни основ намераване трансакције. Успостављање 

заједничког улагања ће бити спроведено кроз неколико фаза тако да ће на крају RBNI и 

SCA имати по 50% емитованог основног капитала Autocrew-а. Након спровођења 

трансакције Bosch и SCA ће вршити заједничку контролу 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 

подносиоци пријаве имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2016. години вишеструко већи од износа који су 

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

 

 

4. 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.  

  

           У Србији Bosch пружа аутомобилске услуге и решења за радионице у 40 

радионица брендираних марком Bosch: 34 робном марком „Bosch Car Service“ и 6 

робном марком „Bosch Diesel“. Ниједна радионица у Србији није (нити ће бити) 

брендирана робном марком „Autocrew powered by Super Cheap Auto“, а што је робна 

марка под којом ће циљно друштво пружати своје услуге. У Србији постоји и одређени 

број „Modules“ – специјализованих радионица у специфичним областима, које обично 

имају мали (нпр. 600mm х 600mm) Bosch знак. Међутим, за разлику од претходно 

поменутих радионица ове радионице немају искључиво робну марку Bosch. 

  

          Како је претходно наведено Autocrew ће се бавити пружањем аутомобилских 

услуга и решења за радионице, […]. 

 

          Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне трансакције није 

неопходно прецизно дефинисати релевантно тржиште, односно да дефиниција 

релевантног тржишта производа може остати отворена, јер без обзира на усвојену 

дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће имати 
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било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Ипак, за потребе овог 

поступка, а у складу са намераваним активностима циљног друштва, подносиоци 

пријаве су предложили да се релевантно тржиште производа у конкретном случају 

дефинише као тржиште пружања аутомобилских услуга и решења за радионице, што је 

Комисија у потпуности прихватила.  

 

            Када је реч о дефинисању  релевантног географског тржишта, Комисија је исто  

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.   

 

 

5.   Оцена ефеката концентрације 

 

             Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које су доставили подносиоци пријаве, закључила да 

предметна трансакција неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији. 

Циљно друштво није присутно у Србији, па нема ни тржишно учешће на релевантном 

тржишту. Спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене и/или 

повећања тржишног учешћа као ни до битне промене структуре утврђеног релевантног 

тржишта. 

 

          Имајући у виду све претходно наведено, као и друге наводе у пријави, Комисија 

је закључила да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења.  

 

          Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и 

члана 2. став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције, 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 и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

          За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана 

Законом о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 

34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 

93/2012, 93/2014 и 106/2015).  

 

 

           

                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

                                                                                              Др Милоје Обрадовић 

                                                                  


