Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-255/2019-6
Датум: 20. фебруар 2019. године
Београд

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 49/2011), одлучујући
по пријави концентрације број 6/0-02-255/2019-1, коју је дана 4. фебруара 2019. године
поднело привредно друштво Robert Bosch GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, преко пуномоћника
адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i
Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, дана 20. фебруара 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Bosch Service Solutions
GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Lahnstrasse 34-40, 60326 Франкфурт на
Мајни, Немачка, матични број HRB 17902, зависног друштва Robert Bosch GmbH, са
регистрованим седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe,
Немачка, матични број HRB 14000, над привредним друштвом Lawa Solutions GmbH,
са регистрованим седиштем на адреси Zu den Muhlen 19, 35390 Гисен, Немачка,
матични број HRB 8831.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Robert Bosch GmbH, са регистрованим
седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, у
целости извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења
дана
12.
фебруара
2019.
године,
уплатом
износа
од
2.955.142,50
(двамилионадеветстопедесетпетхиљадасточетрдесетдва и 50/100) динара на рачун
Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење

Привредно друштво Robert Bosch GmbH, са регистрованим 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), 4. фебруара 2019. године, преко
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пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије Moravčević,
Vojnović i Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02255/2019-1.
Увидом у достављену документацију, и допуну од 5. фебруара 2019. године,
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 („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), подносилац пријаве 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 концентрације
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 решења за мобилност, која обухватају 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.
Bosch је крајње матично друштво Bosch групе. Чланови друштва су: добротворна
фондација Robert Bosch Stiftung GmbH (са 92% удела, али без права гласа), породица
Bosch са 7 % удела и 7 % права гласа, као и Robert Bosch GmbH са сопствених 1%
удела. Друштво Robert Bosch Industrietreuhand KG има 93 % права гласа и стога
управљачку контролу над друштвом Bosch.
Непосредни стицалац контроле је привредно друштво Bosch Service Solutions
GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Lahnstrasse 34-40, 60326 Франкфурт на
Мајни, Немачка, матични број HRB 17902 (у даљем тексту: BSS), над којим друштво
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Bosch врши посредну и појединачну контролу. Директни стицалац, BSS, обезбеђује и
оптимизује пословне процесе својих купаца. Друштво нуди широк спектар услуга у
области мобилности, корисничког искуства и праћења као што су услуге праћења за
умрежене објекте и машине, праћење украдених возила и остало.
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, Bosch група је инвестирала у ширење пословне
јединице за решења за мобилност (аутомобилска технологија) изградњом новог
производног погона за системе брисача у Пећинцима. 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.
Циљно друштво у предметној трансакцији је Lawa Solutions GmbH, са
регистрованим седиштем на адреси Zu den Muhlen 19, 35390 Гисен, Немачка, матични
број HRB 8831 (у даљем тексту: Lawa Solutions или циљно друштво). Lawa Solutions је
прилично мало друштво, које остварује своју продају […]. Приход који је друштво
остварило у свету у 2017. години износи приближно […] евра, од чега је приближно
[…].
Lawa Solutions је немачко друштво, основано 2009. године, које је
специјализовано за софтверске производе на бази облака у аутомобилској индустрији.
Lawa Solutions нуди решење за планирање пословних ресурса на бази облака у виду
софтвера као сервиса за аутомобилску логистику и помоћ на путу. Актуелни
портфолио решења покрива три главна носиоца: Street Assistance, Cargo Objects XT и
Custom Solutions.
i. Street Assistance
Street Assistance је софтверско решење за добављаче услуга помоћи на путу, које
повезује целокупан процес од обавештавања о квару возила, преко поручивања, слања
и коришћења услуге шлеп службе, до наплате. Решење које је засновано на платформи
за апликације на бази облака омогућује повезивање између возача, мобилних
апликација, уграђених система и система подршке произвођача оригиналне опреме,
аутомобилских клубова и добављача услуга помоћ на путу/шлеп служби. Софтверско
решење олакшава размену података и омогућава дигитално извршење свих процеса
помоћи на путу.
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ii. Cargo Objects XT
Cargo Objects XT је диспечерски и пословни софтвер чија су циљна група
друштва за аутомобилску логистику и шпедицију, и који омогућава управљање
процесом шпедиције између произвођача оригиналне опреме, добављача услуга
аутомобилске логистике и овлашћених продаваца аутомобила. Софтвер омогућава
управљање целокупним пословним процесом укључујући управљање складиштима,
унос наруџбина, располагање робом и фактурисање.
iii. Custom Solutions
Циљно друштво развија софтверска решења по мери за друштва која се баве
аутомобилском логистиком у оквиру Cargo Objects. Софтвер је базиран на саморазвијеном основном оквиру и једној универзално применљивој мобилној апликацији
(за iOS и Android уређаје) који користе компоненте отвореног извора (Open Source).
Lawa Solutions је тренутно у власништву чланова друштва […]. Друштво не
послује и не остварује приход у Србији.
2. Опис трансакције и акт о концентрацији
Правни основ предметне трансакције је Уговор о куповини удела, који је 31.
јануара 2019. године закључен између чланова друштва Lawa Solutions, […] и друштва
Bosch Service Solutions GmbH. Концентрација се односи на стицање од стране Bosch-а,
преко његовог зависног друштва у искључивом власништву BSS, 100% удела у
циљном друштву од његових постојећих власника. Као резултат предложене
трансакције Bosch ће вршити појединачну контролу над циљним друштвом.
3. Услови 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 вишеструко већи од износа који су
прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
прихватила извештаје за 2017. годину с обзиром на то да финансијски извештаји за
2018. годину још увек нису доступни. Комисија је утврдила да је пријава
концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.

4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Подносилац пријаве сматра да се, за потребе овог поступка, релевантно тржиште
производа може дефинисати као тржиште за IT решења за планирање пословних
ресурса уз уже тржиште за IT решења за планирање пословних ресурса за
аутомобилску и сродне индустрије. Међутим, подносилац наводи да прецизна
дефиниција тржишта може остати отворена, будући да циљно друштво превасходно
послује у […], па трансакција нема утицаја на територију Републике Србије. Комисија
је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа
дефинисала као тржиште за IT решења за планирање пословних ресурса за
аутомобилску и сродне индустрије.
Планирање пословних ресурса је управљање основним пословним процесима,
често у стварном времену и посредством софтвера и технологије. Под планирањем
пословних ресурса се обично мисли на категорију софтвера за пословно управљање
који организација/предузеће може да користи за прикупљање, складиштење,
управљање и тумачење података.
По најбољем сазнању Bosch-a и Lawa Solutions, Европска комисија се још увек
није бавила решењима за планирање пословних ресурса у виду софтвера као сервиса за
аутомобилску индустрију. Међутим, сматрала је да постоји тржиште за решења за
планирање пословних ресурса. Осим тога, Европска комсија је испитивала да ли је
прикладна подела пословних софтвера по индустријама па је у предмету Computer
Sciences Corporation/iSoft Group закључила да постоји засебно тржиште за пословни
софтвер за здравствену индустрију.
У погледу релевантног географског тржишта подносилац пријаве сматра да
географски опсег тржишта може остати отворен или дефинисан широм Европског
економског простора, ако не и шире, будући да су технички принципи и потребе
купаца слични широм Европске уније или чак глобално. Иако софтверска решења могу
карактерисати неке локалне специфичности, услед разлике у језику, валути, пореским
и рачуноводственим правилима, лако је конфигурисати софтвер у зависности од
области његове примене. 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 за
решења за планирање пословних ресурса. 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
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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 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, 106/2015 и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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