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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 6/0-02-809/2018-1, коју су дана 19. новембра 

2018. године, заједнички поднела привредна друштва Robert Bosch GmbH, са 

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

Немачка и Via Transportation, Inc., са регистрованим седиштем на адреси 95 Morton 

Street, 3
rd

 Floor, Њујорк 10014, САД, које заступа пуномоћник адвокат Срђана 

Петронијевић из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“, из 

Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 4. јануара 2019. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје заједничким улагањем од стране привредних друштва Robert Bosch 

Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси Kruisbroeksestraat 1, 5281RV Boxtel, 

Холандија, регистрованог под матичним бројем 34166287, зависног друштва Robert 

Bosch GmbH у његовом искључивом власништву, са седиштем на адреси Robert-Bosch-

Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, регистрованог под матичним бројем 

HRB 14000 и друштва Via Transportation, Inc., са седиштем на адреси 95 Morton Street, 

3
rd

 Floor, Њујорк 10014, Сједињене Америчке Државе, регистрованог под I. R. S. бројем 

51611038100, у циљу оснивања новог учесника на тржишту који ће пословати у 

сектору пружања услуга мобилности на дугорочној основи и имати све функције 

независног учесника на тржишту. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 2.958.597,50 

(двамилионадеветстотинапедесетосамхиљадапетстотинадеведесетседам и 50/100) 

динара дана 3. јануара 2019. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 
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Датум: 4. јануар 2019. године 



 2 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привреднa друштвa Robert Bosch GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка (у даљем тексту: Bosch) и 

Via Transportation, Inc., са регистрованим седиштем на адреси 95 Morton Street, 3
rd

 

Floor, Њујорк 10014, САД (у даљем тексту: Via), у даљем тексту заједно означени као 

Подносиоци, поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), дана 19. новембра 2018. године преко пуномоћника, адвоката Срђане 

Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“, из 

Београда ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације бр. 6/0-02-809/2018-1 (у даљем 

тексту: пријава) са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном 

поступку. Допунaмa пријаве од 29. новембра 2018. године и 27. децембра 2018. године, 

иницијална 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), чиме су испуњени услови за поступање Комисије 

у поступку испитивања пријављене концентрације. Подносилац пријаве је 

благовремено уплатио таксу за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. 

 

У предметном управном поступку подносиоци пријаве су у складу са чланом 45. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем 

тексту: Закон), поставили и Захтев за одређивање мере заштите података о коме је 

одлучено посебним закључком. 

 

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 и пружа услуге у области 

аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, 

енергетике и грађевинске технологије. Њене пословне активности организоване су у 

четири пословна сектора. Први сектор се односи на решења за мобилност, који 

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, 

који обухвата технологије вожње и управљања и технологије паковања. Трећи сектор 

односи се на робу широке потрошње, који обухвата електричне апарате и апарате за 

домаћинство, док четврти сектор енергетске и грађевинске технологије, обухвата 

сигурносне системе и термотехнологију.  

 

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 7% 

права гласа. Сходно наведеном друштво Robert Bosch Industrietreuhand KG има 

управљачку контролу. Друштво Robert Bosch Investment Nederland B.V. (у даљем 
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тексту: RBNI) је један од директних учесника у предметној трансакцији. RBNI је 

холдинг друштво које је под искључивом и директном контролом друштва Robert 

Bosch GmbH, које преко својих зависних друштава нуди производњу и дистрибуцију 

аутомобилских производа, електричне апарате, термалну технологију и безбедносне 

системе. 

 

У Републици Србији Bosch групa има два регистрована 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) сектору аутомобилске технологије (резервни 

делови и производи за накнадно уграђену опрему), (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, баштенски програм и термотехнологија).  

 

Друштво BSH Кућни апарати d.o.o. регистровано је у АПР под матичним бројем 

20786078, за трговину на велико електричним апаратима за домаћинство (шифра 

делатности: 4643). Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је BSH Finance and 

Holding GmbH из Аустрије. 

 

Поред тога, Bosch група је у Србији инвестирала у Bosch Power Tool сервисни 

центар, изградњом производног погона за системе брисача у Пећинцима код Београда. 

 

Сва друштва која послују у оквиру Bosch групе, третирају се као један учесник 

на тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, Bosch група је у свету остварила 

приход од око 78.066 милиона ЕУР, а у Србији око […] ЕУР.  

 

Други подносилац пријаве је друштво Via Transportation, Inc., са седиштем на 

адреси 95 Morton Street, 3
rd

 Floor, Њујорк 10014, Сједињене Америчке Државе. Via и 

друштва под контролом Via су означени као Via група. Via je друштво у приватном 

власништву које се финансира из више извора и облика капитала. Акције овог друштва 

су […]. Via је друштво специјализовано за транспортну мрежу (ТNC), познато као 

пружалац услуга мобилности (МSP) и технолошких решења за индустрију мобилности. 

Мобилне апликације друштва олакшавају заједничку вожњу на захтев, упарујући 

(повезујући) возаче са путницима. Тренутно Via обезбеђује платформу за заједничку 

вожњу као алтернативу класичним апликацијама за изнајмљивање превоза. Via упарује 

више путника који иду у истом правцу са једним возачем, користећи динамичне 

алгоритме за руте како би се повећао број додатних локација за преузимање и 

остављање путника у једној вожњи. За разлику од услуге „од врата до врата“, Via 

описује своје активности као „превоз на захтев масовног обима“. Сопствена 

софтверска платформа и мобилна апликација друштва Via је заснована на алгоритму 

паметне руте и повезује више путника који иду у истом правцу, омогућавајући 

возачима да непрекидно користе возило. То омогућава систему друштва Via да превози 

велики број путника уз коришћење мањег броја возила у односу на број који користе 

такси службе или сервиси за приватну вожњу на захтев. Наведена апликација од стране 
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Via први пут је примењена 2013. године у Њујорку, а сада послује у Њујорку, Чикагу и 

Вашингтону. […] Друштво Via нема пословних активности нити остварује приходе у 

Србији. 

 

Сва друштва која послују у оквиру тзв. Via групе, третирају се као један учесник 

на тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, Via група је у свету остварила 

приход од око [...] ЕУР, а у Србији није остварила никакав приход.  

 

Заједничко улагање (у даљем тексту: Циљно друштво) ће се бавити пружањем 

услуга аутомобилске мобилности у Паризу, Француска. С једне стране, Via је развила 

сопствена решења за мобилност и технологију како би ојачала мреже за заједнички 

превоз на захтев и динамичну мобилност под робном марком „Via“. Софтверско 

решење Via-е омогућава упаривање путника који траже превоз на захтев са возачима 

који пружају услуге комерцијалног превоза. С друге стране, Bosch је развио сопствену 

технологију и услуге за заједничко коришћење електричних скутера под називом 

„Coup“ које послују у Берлину, Тибингену, Мадриду и Паризу и апликацију за 

планирање и вођење интермодалног путовања под називом „Smart Mobility Concierge“. 

Учествовање у Заједничком улагању ће омогућити Bosch-у […]. 

 

Подносиоци намеравају да покрену и пружају услуге аутомобилске мобилности 

на захтев у Паризу сличне онима које користи Via. Заједничко улагање неће пословати 

у Србији и неће остваривати приход у Србији.  

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији  

 

Предметна трансакција се односи на оснивање потпуно функционалног 

заједничког улагања 50:50 у власништву друштава Bosch и Via. Заједничко улагање ће 

имати управу која ће се бавити његовим пословањем. Друштво ће имати приступ 

финансијским средствима, сопствене запослене и имовину како би обављало своје 

пословне активности на дугорочној основи. Друштво заједничког улагања ће бити 

потпуно функционално, пословаће са трећим лицима и имати самосталан приступ и 

присуство на тржиштима. Своје услуге ће нудити комерцијалним купцима, правним 

лицима и приватним купцима. 

 

У том смислу и као израз озбиљне намере да закључе стратешко партнерство, 

зависно друштво Bosch-a у његовом искључивом власништву RBNI и Via су потписали 

Оквирне услове дана 11. новембра 2018. године. Оквирни услови представљају […]. 

Наведени документ одговара писму о намерама, тако да представља израз озбиљне 

намере страна да закључе коначни и обавезујући трансакциони документ. Тренутно, 

коначан и обавезујући трансакциони документ не постоји.  

 

С обзиром да је у наведеним условима, исказана воља потписника да реализују 

предметну трансакцију и исту спроведу, Комисија је наведени документ прихватила 

као правни основ концентрације. Након спровођења трансакције RBNI и Via ће вршити 

заједничку контролу над Циљним друштвом.  

 

Испуњеност услова за подношењe пријаве  
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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 2017. години, Комисија је утврдила да су 

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

учесника у концентрацији у 2017. 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 2. 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. 

 

Производ који је предмет трансакције односи се на пружање услуга 

аутомобилске мобилности на захтев у Паризу. Наведена услуга нуди online платформу 

која повезује возаче и путнике који иду у истом правцу, омогућавајући путницима да 

непрекидно деле возило са другим путницима. Путници који траже превоз отварају 

апликацију на свом телефону, таблету и шаљу захтев за превоз, са укрцавањем на 

најближем углу у односу на њихову локацију у граду. Алгоритам упарује (повезује) 

путнике са најближим возачем и евентуално са другим путницима који иду у истом 

правцу.  

 

Према најбољем сазнању подносилаца, Комисијa, као ни Европскe Комисијe (у 

даљем тексту: ЕК) нису у својој претходној пракси анализирали тржиште које се 

односи на намеравану област активности JV-а. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне трансакције није 

потребно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, односно да дефиниција 

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

дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће имати 

било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Планирано је да ће 

Заједничко улагање пословати иницијално само у париској области и да трансакција 

неће имати никакав ни будући утицај на тржишту Србије. Полазећи од својстава, 

намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника 

концентрације и нарочито будућег друштава заједничког улагања, одређено је 

релевантно тржиште производа/услуга у конкретном случају. За оцену предметне 

концентрације, као релевантно тржишта производа одређено је тржиште за услуге 

аутомобилске мобилности на захтев и даље сегментирање релевантног тржишта, за 

потребе овог поступка није неопходно. 

 

Комисија је на основу наведеног прихватила предложену дефиницију 

релевантног тржишта производа/услуга.  
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Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, Учесници 

предлажу да дефиниција релевантног географског тржишта може остати отворена или 

алтернативно одређена као шире европско тржиште или чак као светско тржиште. 

Комисија наведени предлог није прихватила и релевантно географско тржиште 

дефинисала је као тржиште Републике Србије, јер је у складу са законским 

надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на 

конкуренцију процењује у оквиру националне територије. 

 

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 имати негативан утицај на конкуренцију на тржишту и 

неће довести до спречавања ефективне конкуренције у Србији, јер ће Заједничко 

улагање пословати само у Паризу.  

 

С обзиром да нема хоризонталних преклапања и вертикалне повезаности између 

Учесника на релевантном тржишту у Србији, Подносиоци сматрају да предложена 

трансакција неће довести до било каквог спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције у Србији и да нарочито неће довести до стварања или јачања 

доминантног положаја, те тако неће имати негативне ефекте на српско тржиште.  

 

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, 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, с.р. 

 

 

 


