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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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-

668/2019-1, коју је 26. јула 2019. године поднело привредно друштво Robert Bosch GmbH, са 

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

које заступа пуномоћник, адвокат Срђана Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић 

Војновић и партнери, са седиштем на адреси Добрачина 15, Београд, дана 14. августа 2019. 

године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем посредне појединачне контроле од стране привредног друштва Robert Bosch GmbH, 

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

Немачка, матични број HRB 14000, преко свог зависног друштва Bosch Sicherheitssysteme 

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

матични број HRB 23118, над привредним друштвом GFR Gesellschaft für Regelungstechnik und 

Energieeinsparung mbH, са регистрованим седиштем на адреси Kapellenweg 42, 33415 Верл, 

Немачка, матични број HRB 1464, укључујући његова зависна друштва, куповином удела.  

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Robert Bosch GmbH, дана 

7. августа 2019. године, уплатио износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

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 26. јула 2019. године преко пуномоћника, адвоката Срђане 

Петронијевић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-668/2019-1 (у даљем 

тексту: пријава). Комисији је достављена и допуна пријаве 6/0-02-668/2019-2 од 29. јула 2019. 

године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у 

складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у 
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даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање акта 

уплаћен је у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, 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 je о овом захтеву одлучила посебним Закључком о 

заштити података.   

 

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. У 

2018. години Bosch група је на светском нивоу остварила приход од око 78,5 милијарди евра. 

 

Директни стицалац контроле у предметној трансакцији је зависно друштво Bosch 

Sicherheitssysteme GmbH, са седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-

Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 23118, у искључивом власништву Bosch групе. 

Унутар Bosch групе, Sicherheitssysteme GmbH је оперативно матично друштво пословне 

јединице Грађевинске технологије (бивши Сигурносни системи), која се састоји из два 

пословна сегмента: глобалног производног пословања за иновативна сигурносна и 

комуникациона решења и регионалног пословања грађевинске технологије, која нуде решења и 

услуге по мери у одабраним земљама у области сигурности објеката, енергетске ефикасности и 

аутоматизације објеката. Фокус је у сваком случају на комерцијалним применама. За сада су 

активности у области аутоматизације објеката [...], где Bosch нуди те услуге преко свог 

зависног друштва Climatec.  

 

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 
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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. У 2018. години Bosch група је у 

Републици Србији остварила приход од око [...] евра. 

 

Циљно друштво предметне трансакције јесте GFR Gesellschaft für Regelungstechnik und 

Energieeinsparung mbH са седиштем у Верлу, Немачка (у даљем тексту: GFR или циљно 

друштво). GFR развија и дистрибуира технологије и решења, као и производе и услуге, за 

планирање, изградњу, рад и оптимизацију интегрисаних система за аутоматизацију објеката. 

Пословне активности друштва у овој области обухватају аутоматизацију објеката (укључујући 

и услуге одржавања) и, у мањој мери, производњу, дистрибуцију и продају хардвера и софтвера 

за аутоматизацију објеката. GFR не послује и не остварује приход у Србији, док је на светском 

нивоу остварио приход од око [...] евра. 

 

GFR има уделе у следећим друштвима, која су предмет трансакције и над којима ће Bosch 

такође посредно стећи појединачну контролу:  

- GFR Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH, са седиштем на адреси 

Rudolstädter Str. 41, 07745 Јена, Немачка, матични број HRB 200821 (у даљем тексту: GFR 

Jena). GFR поседује [...] удела; 

- Digicontrol Benelux B.V., са седиштем на адреси Watermanstraat 29 A, 7324AJ Apeldoorn, 

Холандија, матични број 08137221 (у даљем тексту: Digicontrol Benelux). GFR поседује [...] 

удела. 

 

GFR има уделе и у пет других друштава, која ће бити издвојена, односно неће бити обухваћена 

предметном трансакцијом. То су друштва: [...]. 

 

GFR је тренутно у власништву [...]. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Предметна трансакција тиче се стицања посредне појединачне контроле од стране Bosch-а 

(посредством Bosch Sicherheitssysteme GmbH), куповином 100% удела привредног друштва 

GFR. Bosch ће предметном трансакцијом посредно стећи контролу и над два зависна друштва 

GFR-а (GFR Jena и Digicontrol Benelux). Стога ће Bosch индиректно вршити појединачну 

контролу над тим друштвима по спровођењу трансакције. 

 

Као акт о концентрацији достављен је Уговор о куповини удела потписан дана 17. јула 2019. 

године, који је Комисија прихватила као ваљани правни основ ове концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 
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Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје учесника 

концентрације. Из података о укупним годишњим приходима учесника предметне 

концентрације оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су 

достављени Комисији, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона 

 

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. 

 

Основна пословна активност GFR-а је аутоматизација објеката. Стога, подносилац пријаве 

сматра да за потребе овог поступка, релевантно тржиште производа може дефинисати као 

тржиште за аутоматизацију објеката. Аутоматизација објеката се начелно односи на 

инсталирање, програмирање софтвера и пружање услуга за аутоматску контролу и регулисање, 

праћење и оптимизацију, као и рад и управљање зарад енергетски ефикасног, економичног и 

безбедног рада техничке опреме објекта. У том смислу, она чини део техничког управљања 

објектом. Аутоматизација објеката обухвата управљање, примера ради, грејањем, 

климатизацијом, вентилацијом, осветљењем и затамњивањем. У оквиру аутоматизације 

објеката, повезују се релевантни сензори, актуатори, контролни елементи, тачке потрошње и 

остале техничке јединице у објекту. Најважнији купци решења за аутоматизацију објеката су 

комерцијални оператери или градитељи великих објеката, као што су комерцијални или 

индустријски крајњи купци (канцеларијски простор, производне просторије), главни извођачи 

радова као и јавне институције (болнице). Са друге стране, сигурносна технологија је део 

пословних активности Bosch-a и обухвата опремање објеката сигурносним уређајима (нпр. 

детекторима пожара, видео надзором итд). За разлику од аутоматизације објеката, сигурносна 

технологија чини засебно тржиште релевантног производа. Технологије и функције су потпуно 

различите и купци ове производе набављају одвојено као појединачне пројекте. Додирне тачке 

између ове две области су ограничене на ниво управљања објектом код аутоматизације 

објеката, нпр. где су пожарни алармни системи повезани са системима климатизације и систем 

централне контроле обезбеђује да се климатизација искључи у случају пожара. То захтева 

софтверску интеграцију, коју обично врши добављач система за аутоматизацију објекта. 

Међутим, те тачке интеракције не мењају фундаментално различите тржишне услове. Европска 

Комисија је такође разматрала засебно тржиште релевантног производа за сигурносну 

технологију, које обухвата системе за противпожарну заштиту и заштиту од упада 

(противпровални аларм) као и системе контроле приступа и друге сигурносне системе. У том 

погледу, GFR-ова аутоматизација објекта и Bosch-ова сигурносна технологија су 

комплементарне. 

 

На основу претходно наведеног, Комисија је одлучила да прихвати предлог подносиоца пријаве 

и релевантно тржиште производа дефинише као тржиште за аутоматизацију објеката. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија није прихватила предлог 

подносиоца пријаве да његово дефинисање може остати отворено, већ је исто дефинисала на 

националном нивоу као тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. 

Закона.  
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Оцена ефеката концентрације 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да учесници концентрације 

нису активни на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији. Комисија 

је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до хоризонталних 

преклапања нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији.  

 

Учесници у концентрацији немају тржишне уделе на утврђеном релевантном тржишту 

производа, па немају ни сазнања о величини и вредности релевантног тржишта производа, нити 

о тржишним уделима конкурената.  

 

Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација након 

своје реализације неће имати негативне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији, те 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 решења 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 и 

95/2018).  

                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

   

                                                                                                     Др Милоје Обрадовић, с.р. 

 

 

 

 


