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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 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-514/2018-1, од 

05.07.2018. године, коју је поднело привредно друштво Robert Bosch GmbH са 

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

Немачка, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске 

канцеларије Moravčević, Vojnović & partneri a.o.d. из Београда, улица Добрачина 

брoj 15, дана 31. јула 2018. године доноси следеће 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Buderus 

Heiztechnik AG са седиштем на адреси Netzibodenstrasse 36, 4133 Pratteln, 

Швајцарска, матични број CHE-101.741.401, које је потпуно зависно друштво 

индиректно у искључивом власништву друштва Robert Bosch GmbH са 

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

Schillerhohe, СР Немачка, регистрованог у Трговинском регистру Б Основног 

суда у Штутгарту под бројем HRB 14000, над привредним друштвом Walter 

Fischer Feuerungs–Service GmbH, са регистрованим седиштем на адреси  

Gummenstrasse 11 A, 3800 Unterseen, Швајцарска, регистрованим под матичним 

бројем CHE-106.551.411, куповином 100% удела у друштву.       

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

седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, СР 

Немачка, преко пуномоћника, уплатило дана 24.07.2018. године износ од 

2.951.932,50 (двамилионадеветстопедесетједнахиљададеветстотридесетдва и 

50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 

прописани износ  за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Друштво Robert Bosch GmbH са седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 

1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, СР Немачка, регистровано у Трговинском 

регистру Б Основног суда у Штутгарту под бројем HRB 14000, (у даљем тексту: 

Подносилац пријаве или Bosch ) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције 

(у даљем тексту: Комисија), дана 05. јула 2018. године, преко пуномоћника 

адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović 

& partneri a.o.d. Београд, улица Добрачина брoj 15, Пријаву концентрације број 

6/0-02-514/2018-1 (у даљем тексту: Пријава), са захтевом да Комисија одбаци 

пријаву на основу члана 2. Закона о заштити конкуренције, или алтернативно да 

Комисија одобри концентрацију  у скраћеном поступку. 

            Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем тексту: 

Закон), дана 18.07.2018. године, поднео Комисији Захтев за заштиту 

поверљивих података садржаних у пријави концентрације. Садржина захтева 

представља спецификацију података и информација чија се заштита тражи, као 

и образложење таквог захтева. Комисија је усвојила предметни захтев и донела 

Закључак о заштити података бр. 6/0-02-514/2018-4 од  31. јула 2018. године, 

који се у овом решењу неће даље образлагати. 

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 , у даљем 

тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације у скраћеном поступку. То истовремено 

значи, да по предметној пријави нема места одбацицању пријаве поднете из 

предострожности, о чему Комисија не мора одлучивати посебним закључком, 

обзиром да Комисија закључком одбацује пријаву концентрације само ако не 

испуњава услове из члана 61. Закона, што у конкретном предмету није случај.  

            Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

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

доказ о уплати чини саставни део пријаве концентрације.   

 

            1. Учесници у концентрацији 

 

             Подносилац пријаве друштво Robert Bosch GmbH   је  матично друштво 

које са друштвима под његовом директном и индиректном контролом чине 

Bosch Групу.  

             Bosch Група обезбеђује технологију и пружа услуге у области 

аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, 

енергетике и грађевинских технологија широм света. Њене активности су 

организоване у четири пословна сектора: (i) 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; (ii) индустријска технологија, која обухвата 

технологије вожње и управљања технологије паковања;  (iii) роба широке 

потрошње, која обухвата електричне апарате и апарате за домаћинство; и (iv) 
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енергетска и грађевинска технологија, која обухвата сигурносне системе и 

термотехнологију.   

         Према наводима подносиоца, Bosch је крајње матично друштво Bosch 

Групе. Већински члан  Bosch-а је Robert Bosch Stiftung GmbH, добротворна 

фондација која тренутно држи 92% удела у друштву  Bosch, али нема право 

гласа. Породица Bosch држи 7 % удела, а сам Bosch 1 % сопственог удела. 

Robert Bosch Industrietreuhand KG има 93 %, а породица Bosch има 7 % права 

гласа. Robert Bosch Industrietreuhand KG дакле, има управљачку контролу и 

може се сматрати друштвом под чијом је коначном контролом Bosch. 

         Директни стицалац у предметној концентрацији је друштво Buderus 

Heiztechnik AG са седиштем на адреси Netzibodenstrasse 36, 4133 Pratteln, 

Швајцарска, регистрован у Привредном регистру кантона Базел под матичним 

бројем CHE-101.741.401 (у даљем тексту: Buderus ). Ово друштво је Bosch-ово 

зависно друштво, индиректно у његовом искључивом власништву. Buderus се 

бави продајом технологије за грејање и пружа услуге у овој области. 

          Bosch група има два зависна друштва у Србији: 

- Robert Bosch d.o.o., Београд (Bosch SRB) матични број: 20148241, 

претежна регистрована делатност: производња електричне и електронске 

опреме за моторна возила (шифра: 2931). Члан овог друштва са 100% 

удела је Robert Bosch Investment Nederland B.V. У Србији Bosch група 

превасходно послује преко Bosch SRB-а у више сектора везаних за: 

аутомобилску технологију (резервни делови и производни ремонт), 

индустрију и трговину (електрични апарати за професионалне кориснике 

и безбедоносна решења), робу широке потрошње и грађевинску 

технологију (електрични апарати за хобисте, баштовански програм и 

термотехнологија). Поред тога Bosch група је инвестирала у сервисни 

центар "Bosch Power Tool", нови производни погон за системе брисача у 

Пећинцима код Београда; 

- BSH Кућни апарати д.о.о. (у даљем тексту: BSH Кућни апарати), Београд, 

матични број: 20786078, претежна регистрована делатност: трговина на 

велико електричним апаратима за домаћинство (шифра: 4643). Члан овог 

друштва са 100% удела је BSH Finance and Holding GmbH Аустрија, а 

BSH Кућни апарати је (индиректно) зависно друштво Bosch und Siemens 

Hausgeräte" GmbH које је од скоро у искључивом власништву друштва 

Bosch, пошто је Bosch стекао 50% удела у BSH. Пре стицања, BSH је 

било заједничко улагање са по 50% удела друштава Bosch и Siemens AG.  

          Сва зависна друштва подносиоца пријаве, 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.  

                 

          Циљно друштво у предметној концентрацији je Walter Fischer Feuerungs -

Service GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Gummenstrasse 11 A, 3800 

Unterseen, Швајцарска, регистровано у Привредном регистру кантона Берн под 

матичним бројем CHE-106.551.411 (у даљем тексту: „WF“ или Циљно друштво).  

-         WF je швајцарско друштво  за пружање услуга које се бави одржавањем 

и поправкама топлотних генератора (за грејање на уље, гас, и дрвени пелет) 

у стамбеним објектима: породичним кућама и апартманским комплексима у 

брдско планинским пределима Бернског кантона. Ово друштво има добро 

разрађено пословање у тој области, са око [...]и [...]. 

       WF остварује продају само у Швајцарској и не остварује продају ван [...], па 

тиме ни у Србији. 
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        WF је тренутно у власништву чланова друштва, [...], од којих сваки  члан 

има по [...] % удела. 

          Након предложене трансакције, Bosch ће имати 100% удела у  WF и стећи 

ће индиректну појединачну контролу над друштвом WF, преко свог зависног 

друштва Buderus Heiztechnik AG.  

            

          У 2017. години Bosch је остварио (консолидовано) светски приход од 
78.066 милиона ЕУР. Приход Bosch-а у 2017. години у Србији износио је [...] 

ЕУР, док је светски приход Циљног друштва-WF-а, за исти период износио [...] 

ЕУР, а у Србији у 2017. години,  Циљно друштво није остварило никакав 

приход. 

 

2. Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

        Предметна концентрација настаје стицањем непосредне појединачне 

контроле у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране Buderus 

Heiztechnik AG, друштва које је потпуно зависно друштво у искључивом 

власништву Robert Bosch GmbH,  путем куповине целокупног основног 

капитала у Walter Fischer Feuerungs -Service GmbH,  као Циљном друштву, чиме 

посредну појединачну контролу над Циљним друштвом стиче и подносилац 

пријаве друштво Robert Bosch GmbH.    

       Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне 

трансакције, Комисији је од стране подносиоца пријаве достављен Уговор о 

купопродаји удела закључен 05. јула 2018. године , између, [...].  

         Комисија је наведени Уговор о купопродаји удела оценила као валидан 

правни основ за стицање контроле  над учесником на тржишту, којим настаје 

концентрација у складу са Законом.  

 

          3. Испуњеност услова за подношење 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 2017. години, Комисија је утврдила да је Подносилац 

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

у концентрацији у 2017. години већи од износа који су прописани чланом 61.  

став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са 

чланом 63. став 1 тачка 1) Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у 

складу са чланом 6. став 1. подстав 1)  Уредбе, по којој се одлучује у скраћеном 

поступку. 

 

             4.  Релевантно тржиште 

 

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

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени 
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гласник РС“, бр. 89/2009). Ускладу са чланом 2. Уредбе, Релевантно тржиште 

производа представља скуп роба и услуга које потрошачи сматрају заменљивим 

у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, док 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.  

            Подносилац пријаве је преложио дефинисање релевантног тржишта у 

складу са активностима страна у концентрацији, пре свега Циљног друштва, па је 

предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као Тржиште за 

услуге одржавања и поправке система за грејање у стамбеним четвртима.  

Међутим, стране у концентрацији сматрају да прецизна дефиниција релевантног 

тржишта може изостати, будући да ниједна страна није активна на релевантном 

тржишту у Србији и да трансакција сходно томе нема никакав утицај  на српско 

тржиште. 

            Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа 

пошла од пословних активности Циљног друштва, па је прихватила предлог 

Подносиоца пријаве да се релевантно тржиште производа за потребе предметне 

концентрације дефинише као тржиште за услуге одржавања и поправке система 

за грејање у стамбеним четвртима. Комисија је имала у виду и активности 

Подносиоца пријаве у области енергетске и грађевинске технологије, односно 

термотехнологије. На тржишту Србије, услуге одржавања и поправке Bosch-

ових   производа за грејање у стамбеним четвртима, пружају независне услужне 

компаније. Bosch [...]. Bosch група, дакле, продаје системе за грејање у Србији, 

што значи да није активна и на релевантном тржишту које се односи на услуге 

одржавања и поправки система за грејање у стамбеним четвртима.  

           У погледу релевантног географског тржишта Подносилац пријаве сматра 

да географски опсег тржишта може остати отворен или дефинисан на 

националном или чак регионалном нивоу. Комисија је у складу са својим 

законским надлежностима ефекте пословне трансакције са становишта утицаја 

на конкуренцију процењивала у оквиру националне територије. Стога је као 

релевантно географско тржиште, утврђено тржиште Републике Србије. 

 

          5. Оцена ефеката концентрације 

 

           Нико од учесника у концентрацији није активан на релевантном тржишту 

пружања услуга одржавања и поправке система за грејање у стамбеним 

четвртима, на тржишту у Србији. Циљно друштво не остварује никакав приход 

у Србији, нити је на било који начин присутно на тржишту Србије, чиме су 

искључена било каква преклапања између учесника концентрације на тржишту 

Србије.     

           У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је на основу aнализe 

целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених чињеница у 

овом поступку, утврдила да учесници у концентрацији уопште нису присутни 

на дефинисаном релевантном тржишту, па је оценила да спровођењем 

предметне трансакције не долази ни до каквих промена тржишне структуре на 

утврђеном релевантном тржишту. Из тог разлога,  неће доћи до било каквих   

хоризонталних преклапања, нити до вертикалних веза између учесника у 

Србији. Трансакција неће довести до спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на тржишту Србије, а нарочито неће довести до 
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стварања или јачања доминантног положаја и неће имати негативних ефеката по 

српско тржиште.   

         Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све  

законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености 

концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења. 

         Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и  

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 

ради издавања сагласности за њено спровођење. 

 

          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 
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