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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или 

у распону који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-165/2017-10 од 02. јуна 2017. године, 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 6/0-02-630/2017-1, 

од 2. октобра 2017. године, коју је поднело привредо друштво „Robert Bosch“ GmbH, са 

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

Немачка, кога заступа пуномоћник адвокат Срђанa Петронијевић из адвокатске 

канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“ из Београда ул. Добрачина бр. 15, 

Београд, дана 23. октобра 2017. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

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

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

HRB 14000 над друштвом „COBI“ GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Solmsstraβe 4, 60486 Франкфурт на Мајни, Немачка, матични број HRB 99454 

стицањем 100% удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 

2.980.557,50 (двамилионадеветстотинаосамдесетхиљадапетстотинапедесетседам и 

50/100) динара, дана 17. октобра 2017. године, на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што представља прописан 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-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000 (у даљем 

тексту: Bosch или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(у даљем тексту: Комисија), дана 2. октобра 2017. године, преко пуномоћника адвоката 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-630/2017-6 

Датум: 23. октобар 2017. године 

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

из Београда, ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације број 6/0-02-630/2017-1 (у 

даљем тексту: пријава). С обзиром да предметна документација није била у свему 

усаглашена са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци пријаве су 

отклоњени допуном пријаве бр. 6/0-02-630/2017-2 од 6. октобра 2017. године. Након 

анализе достављене допуне, Комисија је утврдила да је пријава потпуна у свим својим 

деловима и на тај начин усаглашена са чланом 3. Уредбе, и да су испуњени сви услови 

за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. Подносилац 

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

Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива.  

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и Захтев за 

заштиту података о коме је одлучено посебним закључком број: 6/0-02-630/2017-5 од 

18. октобра 2017. године, 

 

Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, изводе из 

одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске извештаје, као и 

у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично стање.  

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве и сва друштва која су под његовом непосредном или 

посредном контролом чине Bosch групу. Ова група послује широм света и нуди бројне 

пословне активности преко специјализованих зависних друштава и пружа услуге у 

области аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, 

енергетике и грађевинске технологије. Aктивности друштава која послују у оквиру 

Bosch групе односе се на одређене технолошке целине и пружање услуга у четири 

пословна сектора. Први од сектора односи се 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 за управљање 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 усмерен је на 

робу широке потрошње, која обухвата електричне апарате и апарате за домаћинство, 

док четврти сектор обухвата енергетску и грађевинску технологију, сигурносне 

системе и термотехнологију.  

 

Bosch је крајње матично друштво Bosch групе. Већински члан Bosch-a је 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 93,2%, а породица 

Bosch 6,8% права гласа и сходно томе Robert Bosch Industrietreuhand KG има 

управљачку контролу над друштвом Bosch. 

 

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

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

апарати). 
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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. 

Bosch групa у Србији превасходно послује преко свог зависног друштва Bosch SRB 

које је активно у више сектора и то: (I) сектору аутомобилске технологије (резервни 

делови и производи за ремонт), (II) сектору индустрије и трговине (електрични апарати 

за професионалне кориснике и безбедносна решења) и (III) сектору робе широке 

потрошње и грађевинске технологије (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. 

 

Bosch група друштава у складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције 

„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) представља једног 

учесника на тржишту. 

 

Учесник предметне концентрације над којим се успоставља контрола је 

друштво „COBI“GmbH са регистрованим седиштем на адреси Solmsstraβe 4, 60486 

Франкфурт на Мајни, Немачка (у даљем текст: COBI или циљно друштво). Циљно 

друштво, са матичним бројем HRB 99454, бави се планирањем, развојем и 

дистрибуцијом софтвера и електронских производа у области умрежене мобилности. 

COBI је старт-ап друштво које је своје пословне активности започело 2014. године као 

добављач хардверских и софтверских решења која умрежавају бицикле и е-бицикле са 

паметним телефонима, интернетом и другим технологијама које повећавају удобност и 

безбедност бициклизма.  

 

Циљно друштво омогућава бициклистима да користе сопствене паметне 

телефоне преко тастера за контролу палцем који је причвршћен на корман (волан за 

бицикл). Паметни телефон који је монтиран на тзв. COBI Hub на корману, који 

комуницира и са паметним телефоном и са тастером за контролу палцем преко ANT+ 

или Bluetooth-a и пуни паметни телефон пошто се прикачи. Коришћењем бесплатне 

мобилне апликације коју је развио COBI, бициклиста може да приступи системима као 

што су путна навигација и временска прогноза који су прилагођени потребама 

бициклиста. Поред тога бициклиста може да прати тренутну брзину и личну 

кондицију, прима и врши позиве или контролише медијске апликације (нпр. музика) на 

паметном телефону без подизања руку са кормана.  

 

Систем модуларног склопа COBI омогућава интерфејс са широким спектром 

механизама за пуњење који се користе на данашњим системима е-бицикла. Производ је 

осмишљен да подржава системе електричног бицикла који нуде Bluetooth бежични 

интерфејс или користе CAN-Bus за умрежену контролу. Поред тога, COBI систем 

обезбеђује систем светла на бази сензора, паметне алармне системе и електрично 
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звонце које контролишу сензори инсталирани у кућишту COBI Hub. Овај систем се 

нуди [...]. 

 

COBI има једно зависно друштво - COBI of America Inc., USA (COBI USA),[...]. 

 

Циљно друштво на обавља пословне активности нити остварује приход у 

Републици Србији. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији  

 

Предметна трансакција се односи на стицање од стране Bosch-а, 100% удела у 

COBI од тренутних власника. Пре реализације трансакције COBI је у власништву више 

привредних друштава и појединаца [...] који заједно поседују 100% удела у циљном 

друштву. Након трансакције, Bosch ће стећи искључиву контролу над Циљним 

друштвом.  

 

У сврху тога, стране учеснице концентрације су 27. септембра 2017. године, 

закључиле Уговор о купопродаји удела. С обзиром да је у наведеном уговору, у свим 

његовим деловима исказана воља потписника да реализују предметну трансакцију и 

исту спроведу, Комисија је Уговор о купородаји акција прихватила као правни основ 

предметне концентрације. b 

 

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 поднета у 

складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

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 образложењу предлога релевантног тржишта подносилац пријаве навео је 

пословне активности учесника концентрације. COBI је старт-ап друштво које послује 

као добављач хардверских и софтверских решења која умрежавају бицикле и е-

бицикле са паметним телефонима и другим технологијама које повећавају удобност и 

безбедност бициклизма. Реч је о новом производу који прати савремена техничка 

достигнућа у области мобилне телефоније и других уређаја за пренос информација и 
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података, прилагођен потребама бициклиста да приликом вожње користе разне 

апликације без подизања руку са кормана. Циљно друштво није присутно у Републици 

Србији. 

 

Као што је наведено Bosch група нуди технолошка решења и пружа услуге у 

области аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, 

енергетике и грађевинске технологије широм света. 

 

Према сазнањима друштава Bosch и COBI, ово је ново тржиште за које за сада 

не постоји претходна пракса Европске комисије нити других органа за заштиту 

конкуренције. Стога, подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа 

може најбоље описати као тржиште за хардверска и софтверска решења за пренос 

информација и података, прилагођен потребама бициклиста. 

 

Међутим, подносилац сматра да прецизна дефиниција тржишта може остати 

отворена, обзиром да циљно друштво не послује у Србији и предметна трансакција 

нема никакав утицај на српско тржиште. 

 

Комисија је прихватила предлог јер исти представља стварну делатност циљног 

друштва. 

 

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.  

 

Оцена ефеката концентрације  

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које је доставио подносилац 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.  

 

Наиме, Bosch снабдева произвођаче оригиналне опреме са путним рачунарима и 

батеријама. [...] Стога, трансакција неће имати негативан утицај на домаћем тржишту, 

будући да циљно друштво не послује у Србији. 

 

Спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене и/или повећања 

тржишног учешћа као ни до битне промене структуре утврђеног релевантног тржишта 

производа. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, 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 



 6 

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).  

 

  

 П O ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

  

Чедомир Радојчић  

члан Савета Комисије 

 

 

 

 


