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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-707/2019-7
Датум: 3. септембар 2019. године

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 6/0-02-707/2019-1,
коју је 13. августа 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 Јелена Обрадовић, из адвокатске канцеларије Моравчевић
Војновић и партнери, са седиштем на адреси Добрачина 15, Београд, дана 3. септембра 2019.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
успостављањем заједничке контроле привредних друштава Robert Bosch GmbH, са регистрованим
седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број
HRB 14000, и Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, са седиштем на адреси Stuttgarter Str. 48, 72574
Бад Урах, Немачка, матични број HRA 361077, над привредним друштвима MAGURA Bike Parts
GmbH & Co. KG, са седиштем на адреси Stuttgarter Str. 48, 72574 Бад Урах, Немачка, матични број
HRA 360963, и MAGURA GmbH, са седиштем на адреси Stuttgarter Str. 48, 72574 Бад Урах,
Немачка, матични број HRB 361171, до чега долази стицањем 50% удела привредног друштва
Robert Bosch GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 GerlingenSchillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000, од друштва Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG,
са седиштем на адреси Stuttgarter Str. 48, 72574 Бад Урах, Немачка, матични број HRA 361077, до
тада јединог власника.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 27. августа 2019. године, уплатили износ од
XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани
износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредна друштва Robert Bosch GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz
1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000, и Gustav Magenwirth GmbH &
Co. KG, са седиштем на адреси Stuttgarter Str. 48, 72574 Бад Урах, Немачка, матични број HRA
361077 (у даљем тексту Bosch и MAGURA или заједно подносиоци пријаве) поднела су дана 13.
августа 2019. године преко пуномоћника, адвоката Јелене Обрадовић, пријаву концентрације која
је заведена под бројем 6/0-02-707/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су
предложили да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији je достављена и допуна
пријаве број 6/0-02-707/2019-3 од 27. августа 2019. године.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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 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 је 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 се, између осталог, бави и снабдевањем
компоненти за системе електричних бицикала, тј. погонских јединица, пуњивих батерија и путних
компјутера.
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 [...] милијарди евра.
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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. У 2018. години Bosch група је у Републици Србији остварила
приход од око [...] евра.
MAGURA је део Magenwirth групе друштава која се бави хидрауликом, механиком, електроником
и пластичном технологијом. Magenwirth група је у крајњем власништву и под контролом три
физичка лица [...]. У 2018. години Magenwirth група је на светском нивоу остварила приход од око
[...] евра. Magenwirth група нема зависна друштва, нити остварује било какву продају на
територији Републике Србије.
MAGURA је специјализована у областима хидраулике, механике и пластичне технологије са
искуством од 125 година. Оквирно 600 запослених у Европи, Азији и САД-у развијају, производе
и врше промет компоненти високе технологије за све врсте двоточкаша, као што су бицикли,
планински бицикли, електрични бицикли и мотоцикли. Поред развоја и производње, MAGURA
нуди услуге логистике и сервисирања широм света за сопствене производе и као системски
партнер за екстерне купце.
Спровођењем пријављене концентрације Bosch и MAGURA успоставиће заједничку контролу над
циљним друштвима MAGURA Bike Parts GmbH и MAGURA GmbH, а која су тренутно под
искључивом контролом MAGURA групе друштава. Под опсег трансакције спадају и повезана
друштва привредних друштава MAGURA Bike Parts GmbH и MAGURA GmbH и то: MAGURA
Bike Parts S.a.r.1, Француска; MAGURA Bike Parts UK Ltd, Велика Британија; MAGURA Bike Parts
GmbH Аустрија; Rond Products B.V. (MAGURA Bike Parts Benelux). Након спровођења предметне
концентрације доћи ће до реорганизације циљних друштава која ће након тога пословати под
пословним именом MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG.
Циљно друштво MAGURA Bike Parts GmbH је специјализовано за дистрибуцију и сервисирање
MAGURA премијум компоненти од свог оснивања 1999. године. Од тада се развио у европску
дистрибутивну мрежу са распрострањеним тржишним приступом до више од [...] овлашћених
трговаца бициклима. У протеклих неколико година MAGURA Bike Parts GmbH је такође био и
сервисни партнер [...]. Портфолио партнерских робних марки тренутно обухвата [...]. Циљно
друштво MAGURA GmbH тренутно нема пословне активности, нити остварује било какве
приходе.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна трансакција тиче се стицања заједничке контроле од стране друштава Bosch и
MAGURA. Наиме, Bosch ће предметном трансакцијом стећи 50% удела у друштвима MAGURA
Bike Parts GmbH и MAGURA GmbH, укључујући и њихова зависна друштва, а при чему ће
MAGURA задржати преосталих 50% удела у циљним друштвима.
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Као акт о концентрацији достављен је Уговор о куповини удела потписан дана 29. јула 2019.
године, који је Комисија прихватила као ваљани правни основ ове концентрације.
За Bosch, предметна трансакција представља прилику да обезбеди стабилну основу за будући
развој и јачање услуге за електричне бицикле у Европи. За MAGURA групу, ова трансакција је
логички наставак дугогодишње сарадње са Bosch eBike Systems. Ha тај начин, MAGURA може
боље искористити ову синергије за раст на тржишту бицикала, пре свега електричних, како би не
само испунило текућу и будућу тржишну тражњу, већ и напредовало у иновацијама и обезбедило
6yдyћe ширење и развој свог тренутног сервисног пословања на дугорочној основи.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 3) Закона.
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.
Активности подносилаца пријаве у ширем смислу се односе на снабдевање компонентама за
системе електричних бицикала. Стога, подносиоци пријаве предлажу да се релевантно тржиште
производа, за потребе овог поступка, може дефинисати као тржиште за снабдевање компонентама
за електричне бицикле. Подносиоци сматрају да није потребна даља подела тржишта у
предметном случају, будући да предметна трансакција нема никакав утицај на српско тржиште.
Комисија је уважила овакав предлог подносиоца пријаве, те је полазећи од својстава, намене и
цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника концентрације и нарочито
циљног друштва, као релевантно тржиште производа одредила тржиште велепродаје компонената
за системе електричних бицикала.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је прихватила предлог
подносиоца пријаве да се дефинише на националном нивоу као тржиште Републике Србије у
складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
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.
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Наиме, ниједан од учесника у концентрацији не послује на релевантном тржишту производа, док
MAGURA и циљна друштва нису присутна по било ком основу на територији Републике Србије.
Стога, учесници у концентрацији немају тржишне уделе на утврђеном релевантном тржишту
производа, па ни сазнања о величини и вредности релевантног тржишта производа и 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
Небојша Перић, с.р.
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