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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштрите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 6/0-02-640/2017-1, коју су дана 6. октобра 

2017. године поднели привредно друштво „Robert Bosch“ GmbH, са регистрованим 

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

привредно друштво „HUAYU Automotive Systems Company“ Ltd, са регистрованим 

седиштем на адреси 489 Wei Hai Road, Шангај, Народна Република Кина, преко 

пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије „Моравчевић 

Војновић & Партнери“ из Београда ул. Добрачина бр. 15, Београд, дана 10. новембра 

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 „HUAYU Automotive Systems Company” Ltd., са 

седиштем на адеси 489 Wei Hai Road, Шангај, Народна Република Кина, матични број 

00000000201709080056, преко њиховог заједничког друштва „Bosch HUAYU Steering 

Systems Co.”, Ltd., са седиштем на адреси 2001, Yongsheng Road, Jiading Industrial Zone, 

Шангај, Народна Република Кина, матични број 0000000220160704003, над друштвом 

„Bosch Automobile Steering (Nanjing) Co.”, Ltd. са седиштем на адреси No. 1 Lianxi 

Road, Економска и технолошка развојна зона Nanjing, Народна Република Кина, 

матични број 320100400054108, куповином 100% удела.  

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације уплатили износ 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.  

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-640/2017-10 

Датум: 10. новембар 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 или подносилац пријаве) и друштво „HUAYU Automotive Systems 

Company“ Ltd, са регистрованим седиштем на адреси 489 Wei Hai Road, Шангај, 

Народна Република Кина, ID број 00000000201709080056 (у даљем тексту: HASCO или 

подносилац пријаве) или заједно (у даљем тексту: Подносиоци), поднели су Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 6. октобра 2017. године, 

преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије 

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

концентрације број 6/0-02-640/2017-1 (у даљем тексту: пријава). Допунама од 12. и 24. 

октобра 2017. године, пријава је комплетирана у свим својим деловима и на тај начин 

усаглашена са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

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

испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене 

концентрације. Подносиоци пријаве су благовремено и у целости уплатили прописани 

износ таксе за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

O поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон), одлучено је посебним закључком број 6/0-02-

640/2017-9 од 27. 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  

 

 

Bosch и сва друштва која су под његовом непосредном или посредном 

контролом чине Bosch групу. Ова група послује широм света преко специјализованих 

зависних друштава и пружа услуге у области аутомобилске индустрије, индустријске 

технологије, робе широке потрошње, енергетике и грађевинске технологије. Пословне 

aктивности 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.  
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Један од подносилаца пријаве Bosch је крајње матично друштво Bosch групе. 

Већински члан Bosch-a је Robert Bosch Stiftung GmbH, добротворна фондација која 

тренутно поседује 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. 

 

Bosch-ове активности у аутомобилском сектору обухватају производњу и 

продају система за управљање возилима, стубове и пумпе за путничка и комерцијална 

возила на глобалном нивоу. Нaведене активности су обједињене у Bosch-овом 

пословном сектору AS (Bosch AS) којим управља Bosch Automotive Steering GmbH (у 

даљем тексту: BASD). 

 

Друштво Bosch HUAYU Steering Systems Co.Ltd. (у даљeм тексту: BHSS), са 

седиштем у Шангају (Jiading), бави се системима за управљање возилима. Друштво 

BHSS од 1996. године производи и продаје електричне управљачке преноснике – 

конкретно EPSapa (паралелне осовине електричног серво управљача) и EPSc (стубове 

електричног серво управљача), хидрауличне управљачке преноснике, механичке 

стубове управљача и сродне конпоненте система управљања као што су управљачке 

летве. BHSS послује само у области путничких возила и лаких комерцијалних возила. 

 

BHSS је заједничко улагање између друштва Bosch (које поседује 51% удела у 

BHSS преко свог зависног друштва BASD) и друштва HASCO (које поседује 49% 

удела у BHSS). BHSS у Кини има два зависна друштва Wuhan и Yantai [...]. Продају 

наведених производа BHSS реализује у Кини, док незнатан део извози у Кореју. BHSS 

не остварује продају у Србији и није присутан на српском тржишту. 

 

Bosch групa у Србији има 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. Bosch групa у Србији превасходно послује преко свог зависног 

друштва Bosch SRB које је активно у више сектора и то: (I) аутомобилске технологије 

(резервни делови и производи за ремонт), (II) индустрија и трговина (електрични 

апарати за професионалне кориснике и безбедносна решења) и (III) роба 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. 
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Друштва која су у саставу Bosch групе у складу са чланом 5. Закона 

представљају једног учесника на тржишту. 

 

Други подносилац пријаве, привредно друштво HASCO, са седиштем у 

Шангају, Кина, је листирано на шангајској берзи. Друштво HASCO бави се 

производњом и прометом аутомобилских компоненти за произвођаче оригиналне 

опреме. Основна делатност друштва груписана је у шест сектора и то: (i) обликовање 

метала и калупа, (ii) лајсне за ентеријере и екстеријере возила, (iii) електрични и 

електронски делови, (iv) функционални делови (v) делови израђени топлим 

обликовањем и (vi) нови енергетски делови. 

 

Крајњи контролни члан друштва HASCO је SAIC Motors Corporation Limited 

(SAIC Motor) који је део Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), које је даље 

под контролом Shanghai Stateowned Assets Supervision and Administration Commission 

(SSASAC). 

 

SAIC Motor је један од највећих кинеских произвођача аутомобила. Пословне 

активности компаније SAIC Motor обухватају истраживање и развој, производњу и 

продају путничких и комерцијалних возила као и сродне аутомобилске услуге као што 

су логистика, е-трговина, путовање, уштеда енергије и услуге пуњења и сродне услуге 

финансирања, осигурања и улагања у возила.  

 

Наведена друштва HASCO / SAIC Motor нису остварили приход на тржишту у 

Србији у 2016. години.  

 

Учесник предметне концентрације над којим се успоставља контрола је друштво 

Bosch Automobile Steering (Nanjing) Co, Ltd, (у даљем тексту: ASCN или циљно 

друштво). Ово друштво се бави производњом електричних управљачких преносника – 

конкретно EPSapa (паралелне осовине електричног серво управљача) и EPSc (стубова 

електричног серво управљача) и сродних производа. [...]. 

 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији  

 

 

Предметна трансакција се односи на стицање од стране BHSS 100% удела у 

ASCN. Пре предложене трансакције, ASCN је био под крајњом контролом Bosch-а, 

преко његовог зависног друштва у искључивом власништву BASD, а после трансакције 

ASCN ће бити под искључивом контролом BHSS-a, а тиме и под крајњом заједничком 

контролом друштава Bosch и HASCO. Директни стицалац у трансакцији је BHSS, који 

ће купити 100% удела у ASCN од BASD. 

 

BHSS је у власништву и под заједничком контролом: (i) BASD (а тиме и Bosch-a, 

који индиректно поседује 51% удела у BHSS) и (ii) HASCO (који поседује 49% удела у 

BHSS). На основу наведеног, чланови друштва BHSS (тј. BASD – индиректно Bosch – 

и HASCO) ће по окончању трансакције, вршити заједничку контролу над циљним 

друштвом ASCN  

 

У циљу реализације предложене трансакције, стране учеснице концентрације су 

дана 19. јула 2017. године потписале Уговор о преносу капитала. 
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[...] 

 

Комисија је предметни 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 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 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.  
 

 

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.  

 

Друштво ASCN се бави производњом електричних управљачких преносника 

(EPSapa – паралелне осовине електричног серво управљача и EPSc – стубова 

електричног серво управљача и сродних производа) за путничка возила. [...]. 

 

Друштво BHSS производи и продаје електричне управљачке системе (EPSapa – 

паралелне осовине електричног серво управљача и EPSc – стубове електричног серво 

управљача, хидрауличне управљачке преноснике, механичке стубове управљача и 

сродне компоненте система управљања као што су управљачке летве). BHSS послује 

само у области путничких возила и лаких комерцијалних возила. 

 

Стране учесници концентрације истичу да се производни портфолио друштава 

Bosch HUAYU Steering Systems Co.Ltd. (BHSS) и Bosch Automobile Steering (Nanjing) 

Co, Ltd, (ASCN) не преклапају ни у Европском економском простору (у даљем тексту: 

ЕЕП) ни у Србији. Пословне активности друштава BHSS и ASCN јасно су усмерене на 

Кину и суседне земље, али не и на ЕЕП или Србију. 

 

Као што је наведено оба друштва (BHSS и ASCN) послују у области система 

управљања (осим пумпи управљача) за путничка возила. BHSS производи и продаје 

електричне управљачке системе, хидрауличне управљачке преноснике, механичке 
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стубове управљача и сродне компоненте система управљања као што су управљачке 

летве. Наведени производи продају се у Кини и суседним државама.  

 

У пословању Bosch AS покрива читав низ управљачких система и компоненти 

(укључујући пумпе управљача и системе управљања за комерцијална возила) на 

светској основи, где је Европа и даље један од најважнијих региона. Након спровођења 

трансакције, све Bosch-ове активности у области система управљања (осим пумпи 

управљача) за путничка возила за кинеско тржиште ће бити концентрисана у BHSS, а 

BHSS укључујући ASCN неће пословати у Републици Србији.  

 

У склопу пријаве подносиоци су доставили бројне податке и техничке 

карактеристике везане за релевантне производе односно за системе управљања, за 

серво уређаје и друге особине система (EPSapa и EPSc), које је Комисија прихватила у 

информативном смислу. Поред тога, наведени су и најзначајнији добављачи система 

управљања за релевантне производе као што су: JTEKT Corporation, Nippon Seiko K.K. 

из Јапана, Nexteer Automotive из САД, ThyssenKrupp Presta Steering из Лихтенштајна и 

Немачке, ZF Friedrichshafen AG из Немачке и САД, Mando Corporation из Јужне Кореје 

и др. 

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, стране су цитирале и 

одређене одлуке Европске комисије (у даљем тексту: ЕК) која се бавила сектором 

везаним за системе управљања. У предметној документацији, стране су навеле и 

користиле ЕК праксу везану за конкретан сектор пословања. Преузеле су сродну 

поделу у погледу врсте возила, на лака возила (до 6 тона) односно путничка возила и 

лака комерцијална возила с једне стране, и тржиште за тешка комерцијална возила 

(преко 6 тона) односно комерцијална возила средње и велике тежине као што су 

камиони, аутобуси и приколице, с друге стране. Поред тога анализирана је подела 

према каналима дистрибуције као и према врсти система електричног управљања.  

 

За сва возила, у која jе уграђен одређени систем управљања, било да је реч о 

лаким или тешким комерцијалним возилима, потребан је посебан приступ. Наиме, 

различите технологије и различити учинак производа према другачијој употреби и 

тежини возила, битни су за сагледавање одређених карактеристика за дефинисање 

релевантног производа. Обзиром да се производи циљног друштва користе само за 

лака возила, релевантно тржиште производа било би тржиште електричних система 

управљања за лака возила. 

 

У конкретном предмету, од стране подносилаца пријаве предложено је да се 

релевантно тржиште производа дефинише као тржиште производње и продаје за 

електрично серво управљање за лака возила, што је Комисија прихватила као исправно. 

 

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.  

 

 



 7 

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 на тржишту.   

 

Наиме, предметна концентрација има утицај само на кинеско тржиште и у врло 

малом степену на друга тржишта у Азији. У Републици Србији, трансакција неће 

имати негативан утицај на релевантно тржиште, будући да подносиоци пријаве 

(BOSCH и HASCO) и циљно друштво не послују на релевантном тржишту производа у 

Србији. Поред тога, подносиоци пријаве сматрају да трансакција нема утицај на Србију 

и због тога што на овом тржишту нама ни потенцијалних купаца електричних система 

управљања које би било која од страна могла евентуално да снабдева.  

 

Почетком октобра 2017. године, Европска комисија је разматрала и одобрила 

предметну трансакцију (M.8651 – BOSCH/HASCO/ASCN). 

 

Спровођењем 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 

 

 

 


