
1 
 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-932/2019-5 
Савска улица 25/IV, Београд 

Датум: 23. децембар 2019. године 
 

 
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 6/0-02-932/2019-1 од 26.11.2019. године, привредног друштва Eckerle 
Suisse GmbH, са регистрованим седиштем на адреси, Buchgrindelstrasse 13, 8620 Wetziikon, 
Švajcarska, поднетој преко пуномоћника адвоката  Бојана Вучковића и других из ОАД 
Карановић/Партнерс, из Београда, улица Ресавска бр.23, дана, 23.12.2019. 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 Eckerle Suisse GmbH, са 
регистрованим седиштем на адреси, Buchgrindelstrasse 13, 8620 Wetziikon, Švajcarska,  
регистрованог у Регистру друштава кантона Cirih, под бројем CH-020.4.068.985-9, над 
друштвом Eckerle Holding GmbH, регистарски број при Локалном суду у Маnhajmu, HRB 
710001, са регистрованим седиштем на адреси, Industriestraße 15, 77833 Ottersweier, 
Nemačka. 

II   УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве Eckerle Suisse GmbH, са регистрованим 
седиштем на адреси, Buchgrindelstrasse 13, 8620 Wetziikon, Švajcarska, уплатиo износ од 
XXX 17.12.2019. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 
прописани износ накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 
поступку. 
 
                                                      О б р а з л о ж е њ е 

 
          Привредно друштво Eckerle Suisse GmbH, са регистрованим седиштем на адреси, 
Buchgrindelstrasse 13, 8620 Wetziikon, Švajcarska (у даљем тексту: Eckerle Suisse или 
Подносилац пријаве), поднело је дана 26.11.2019.године, преко пуномоћника адвоката 
Вучковић Бојана и других из ортачког адвокатског друштва Карановић/Партнерс, из 

 
 

„Објављени текст не садржи заштићене или 
изостављене податке. Заштићени подаци приказани су 
ознаком [...] или у распону који Комисија сматра 
одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 
ознаком XXX“. 
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Београда, улица Ресавска број 23, Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) која је 
у Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) заведена под бројем 6/0-
02-932/2019-1 и предложило је да Комисија по пријави концентрације одлучи у скраћеном 
поступку.  Пријава је допуњена поднеском број 6/0-02-932/2019-2 од 03.12.2019. године.                        
Подносилац је дана 06.12.2019. године поднео и Захтев за заштиту података садржаних у 
Пријави, број 6/0-02-932/2019-3.  
        На основу увида у предметну документацију, Комисија је утврдила да је достављена 
пријава у скраћеном облику потпуна и уређена у складу са Законом о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13- у даљем тексту: Закон) и у 
складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 
(„Службени гласник РС“ број 5/2016), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у 
поступку испитивања пријављене концентрације, у скраћеном поступку.   
        Саставни део Пријаве концентрације је и доказ о  извршеној  уплати прописане 
накнаде за издавање акта Комисијe, што је утврђено у ставу II диспозитива овог решења, а 
на основу увида у списе предмета. 
        О захтеву за заштиту података у Пријави концентрације одлучeно је посебним 
Закључком председника Комисије број 6/0-02-932/2019-, због чега се захтев и закључак у 
овом решењу неће даље образлагати. 
 

1. Учесници у концентрацији  

       
        Подносилац пријаве Eckerle је друштво посебне намене основано за потребе 
предметне трансакције, под именом које је слично имену Циљног друштва, 
антиципирајући на тај начин предстојећу трансакцију. 
         Eckerle Suisse је део PRETTL групе. Главне области пословања дивизије PRETTL 
групе су „Automotive“ ( главна дивизија PRETTL групе, која производи широк спектар 
група производа за аутомобилски сектор, као што су жичани каблови, мотори и сензори); 
„Elekronics“ ; „Components & Systems“ ; „Customers & Appliances”; и „Energy“. 
        Automotive - дивизија је кључна у PRETTL групи, јер се кроз њу реализује главни део 
промета PRETTL групе. Технологија и производи у овом сегменту обухватају углавном: 

- завојнице, магнетне погоне и вентиле; 
- сензорске каблове и склопове каблова; 
- металну технологију и конструкције седишта. 

      Elekronics - PRETTL група је добављач услуга производње електричне енергије. 
Спектар услуга PRETTL групе обухвата решења за развој, производњу, логистику и 
сервисне услуге. Поред производа за купце, ова дивизија развија, производи и продаје 
комплетне системе и електронске склопове под властитим брендом. У оквиру ове 
дивизије, главне технологије и производи PRETTL групе, за купце са специјалним 
захтевима у свим индустријским секторима, укључујући медицину, аутомобилску 
индустрију и комуникације, су: 

- електронске компоненте за контролне и радио системе; 
- бежични комуникациони модули; 
- претварачи; 
- погонски инжењеринг. 
 Components & Systems - ова област пословања усредсређена је на производњу и 
обраду пластике што резултира производњом оперативне табле (панела), система 
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осветљења, управљачког дисплеја или контролне табле за унутрашњост и екстеријере 
возила као и појединачних пластичних компоненти за сектор беле технике. PRETTL 
група снабдева углавном аутомобилску индустрију, индустрију беле технике, 
електричних апарата и сектор домаћинства. Главне технологије и производи 
обухватају: 
 -   модуле за осветљење; 
-    управљачке модуле;  
-    контролне табле за аутомобилску индустрију; 
-    пластицне компоненте за сектор беле технике.  
     Customers & Appliances - ова дивизија обухвата развој брендова за купце попут 
мултифункционалних кухињских уређаја. У оквиру ове дивизије, главне технологије и 
производи PRETTL групе су:  
- висококвалитетни кухињски уређаји.  
     Energy - у дивизији енергетике, PRETTL група се фокусира на снабдевање и 
управљање енергијом, посебно на доказане технологије и нове зелене апликације. 
Енергетске технологије обухватају:  
- електричне генераторе;  
-  пумпе и системе за осветљење; 
-  јединице за напајање у хитним слуцајевима; 
-  погонске системе.  
     PRETTL група нема зависних друштава регистрованих у Србији.   

 
          Циљно друштво Eckerle Holding GmbH, са седиштем на адреси,  Industriestraße 15, 
77833 Ottersweier, Nemačka, регистарски број при Локалном суду у Манхајму HRB 710001 
(у даљем тексру: Eckerle Holding или Циљно група друштава) je холдинг компанија у 
оквиру Eckerle групе. Eckerle група је диверсификована група друштава која је активна у 
производњи система угљеничних (карбонских) четкица и компоненти за EC модуле за 
електричне моторе. Eckerle је такође активна у индустријском сектору као заступник 
продаје за Bosch Rexroth (хидрауличне компоненте, монтажна и линеарна технологија, 
технологија погона и управљања), Schmidt Technology (технологија пресовања) и Sarissa 
(ултразвучна локација), нарочито у Немачкој, Аустрији, Мађарској и Румунији. У 
аутомобилском сегменту, активности се фокусирају на производњу система карбонских 
четкица и компоненти за EC модуле за електричне моторе. Такође, Eckerle испоручује 
делове за бризгање са уметцима и друге компоненте за мале електричне моторе и 
генераторе. Eckerle остварује око  [...]  ЕУР прихода групе у аутомобилском сектору и 
запошљава око 3.500 од тренутних 3.800 запослених у аутомобилском сектору широм 
света. Поред тога, Eckerle група производи производне линије и осталу опрему за 
независне произвођаче (трећа лица) производа за широку потрошњу, и аутомобилских 
компоненти. 
         Зависна друства Eckerle групе обухватају следећа друштва: 
 - Eckerle Automotive GmbH, Industriestraßе 15, 77833 Ottersweier, Nemacka, 
 - Eckerle Industrie GmbH, Industriestraße 15, 77833 Ottersweier, Nemacka, 
- Eckerle Automotive Thuringen GmbH, Ат Schertzer 18, 98587 Steinbach-Hallenberg, 
Nemacka, 
- Eckerle Automotive Kft., Dozsa Gy. ut 44, 6200 Kiskoros, Mađarska, Eckerle Industrie Kft.,     
Dozsa Gy. ut 44, 6200 Kiskoros, Madarska, 
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 - Eckerle Automotive Во1у Kft., Dobo utca 32, 7754 В61у, Mađarska, 
 -Eckerle Automotive Za1a Kft., Wlassics Gy u. 13, 8900 Zalaegerszeg, Mađarska,  
- S. С. Eckerle Automotive S.R.L., B-dul Muncii Nr. 1-15, 400641 C1uj-Napoca, Jud. CIuj, 
Rumunija;  
- Eckerle de Mexico S.A. de C.V., CalIe Jurica # 121, Parque Industrial Queretaro, С.Р. 76220 
Delegacion, Santa Rosa Jaureguf, Santiago de Queretaro, Estado de Queretaro, Meksiko,  
- Eckerle (Zhuhai) Co., Ltd., No. 8, Dingwan 8 Lu, Sanzao Town Jinwan, Zhuhai, Guangdong, 
Narodna Republika Kina, 519040, 
- Zhuhai Eckerle Trading Co., Ltd., No. 8, Dingwan 8 Lu, Sanzao Town Jinwan, Zhuhai, 
Guangdong, Narodna Republika Kina, 519040. 
        Eckerle група нема зависних друштава регистрованих у Србији, a највећи део прихода 
оствареног на српском тржишту потиче од продаје једном купцу, т.ј. Robert Boch-u.  
         Учесници у концентрацији су остварили укупне приходе у претходној обрачунској 
години у висини која обавезује на подношење пријаве концентрације, и то, Подносилац 
пријаве односно PRETTL група којој припада , је у 2018. години остварила укупан приход 
на светском нивоу од  [...]  ЕУР, а у Србији није имала приход. 
          Циљно група Eckerle Holding је остварило светски приход у 2018. години од  [...]  
ЕУР, а у Србији у истом периоду  приход  [...] ЕУР. 
 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

    
           Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране  
Eckerle Suisse над Eckerle Holding и његовим зависним друштвима, што представља 
концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  
          Пре предложене трансакције, постојећи чланови Eckerle Holding су физичка лица, 
Gerhard Eckerle, који поседује 42% удела, Joachim Eckerle са 34,3%  удела, и Daniela Mohr 
са 23,7% удела у Циљном друштву.   
           Продавци удела у предложеној трансакцији су наведена три члана Циљног друштва, 
као физичка лица резиденти Немачке, а купац удела по трансакционом документу који је 
потписан 14. новембра 2019. године је подносилац пријаве концентрације Eckerle Suisse.              
           Као акт о концентрацији, Подносилац пријаве је доставио јавнобележничку оверу 
број 408/2019-R  нотара у  
[...].  
       Комисија је достављену нотарску оверу Уговора о трансакцијама од 14. новембра 
2019. године, прихватила као јединствени акт, и као ваљани правни основ за настанак 
концентрације учесника на тржишту.  
          

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 
      Пријављена трансакција представља концентрацију учесника на тржишту у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 
       На основу достављених података о висини укупних прихода Подносиоца пријаве  и 
Циљног друштва, остварених на светском и тржишту Републике Србије у 2018. години, 
Комисија је утврдила да је Подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације у 
смислу члана 61. став 1. тачка 1) Закона.  
      Пријава концентрације је благовремено  поднета у складу са чланом 63. Закона.   
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 4.   Релевантно тржиште    

 
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 
89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа представља 
скуп роба или 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.         
        Полазећи од наведене законске дефиниције релевантног тржишта, Подносилац 
пријаве сматра  да за потребе предметне Пријаве није неопходно коначно дефинисати 
релевантно тржиште производа јер, без обзира на усвојену дефиницију тржишта, 
предложена Трансакција неће имати било каквих ефеката по конкуренцију у Србији 
имајући у виду да Подносилац, тј. PRETTL група, није уопште активна у Србији. Из овог 
разлога и у складу са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног 
тржишта производа може остати отворена. 
         Ипак, у циљу достављања потпуних информација и имајући у виду глобалне 
активности друштва Eckerle Holding, Подносилац сматра да би се релевантно тржиште 
производа за предметну концентрацију могло дефинисати као производња и продаја 
појединачних компоненти за мале електричне моторе и генераторе који се, између 

осталог, користе у аутомобилској индустрији, кућним апаратима и електричним 

апаратима.  

       Додатно, у циљу достављања потпуних информација, једино тржиште производа на 
коме и Eckerle и PRETTL група послују глобално, је производња и продаја држача 
угљеничних (карбонских) четкица, који су компоненте за мале моторе са четкицом и 
генераторе који се користе у аутомобилској индустрији као и за кућне апарате и 
електричне алате. 
       Држачи четкица се користе да би се четкице у електромотору држале у контакту са 
комутатором или клизним прстеном. Четкица или угљенична (карбонска) четкица је 
клизни контакт у моторима и генераторима и она успоставља електрични контакт на 
комутатор или на клизне прстенове ротирајућег дела машине - на начин да снагу преносе 
на мотор. Типична поља примене обухватају мале електричне моторе у аутомобилској 
индустрији, попут подизача прозора, брисача ветробранског стакла, моторне дуваче итд. 
Додатна могућа поља примене су електрични мотори за подешавање седишта, лептирасти  
 
вентили, универзални електрични актуатори (покретачи) и пумпе за гориво. Поред тога, 
електрични мотори изван аутомобилске индустрије углавном се користе у кућним 
апаратима и електричним алатима као што су угаоне брусилице и бушилице.  
         Комисија је прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа од 
стране Подносиоца пријаве, као исправну за потребе предметне трансакције, ценећи  да 
оваква дефиниција конзумира и прецизније дефинисање релевантног тржишта, као што је 
тржиште  производње и продаје држача угљеничних (карбонских) четкица и компоненти 
за ЕC модуле за електричне моторе. 
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         У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве сматра да би се  
географско тржиште за производњу и продају појединачних компоненти за мале 
електричне моторе и генераторе који се, измеду осталог, користе у аутомобилској 
индустрији, кућним апаратима и електричним апаратима - могло дефинисати на светском 
или пан-европском нивоу. Међутим, како предложена трансакција не доводи до било 
каквих негативних ефеката чак и ако би се релевантно географско тржиште дефинисало 
као територија Републике Србије, по схватању подносиоца дефиниција релевантног 
географског тржишта може остати отворена.   
        Комисија је ипак, полазећи од своје законске надлежности да ефекте концентрације 
испитује на територији Републике Србије, као релевантно географско тржиште  утврдила 
национално географско тржиште, тј. територију Републике Србије.  
 

4. Оцена ефеката концентрације 

 
          Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је имала у виду 
активности страна у концентрацији, а пре свега Циљне групе друштва. 
          Подносилац пријаве сматра да предложена трансакција неће водити спречавању, 
ограничавању или нарушавању конкуренције у Србији, а нарочито неће водити стварању 
или јачању доминантног положаја и неће имати негативан ефекат на српско тржиште у 
било ком смислу, имајући у виду да група којој припада Подносилац (PRETTL група) није 
активна у Србији. С тим у вези, трансакцијом не долази до промене у постојећој структури 
на релевантном тржишту у Србији.  
          У погледу конкурената учесника на релевантном тржишту, Подносилац пријаве је 
навео као највеће конкуренте на европском нивоу Eurotec/Konecny, AVO Carbon, Fastron, 
Elektra i PVS-Kunststofftechnik, a на светском нивоу, Zbenjijang Fineworld Automotive 
(Kina), Dong-AH (Kina) и Hyunbo Corp. (Južna Koreja). 
          На основу свега наведеног Комисија је оценила да предметном трансакцијом не 
долази до стварања или јачања доминантног положаја, нити до других негативних ефеката 
по конкуренцију у Србији. Имајући у виду да међу учесницима нема хоризонталног 
преклапања, нити верткалних веза на српском тржишту, Комисија је закључила да не 
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 
концентрације из члана 19. Закона. Са наведених разлога, концентрација је допуштена, 
због чега 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. 
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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 

                                                                                                              Небојша Перић, с.р. 
 
 
 
 
 

 


