Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-528/2020-5
Датум: 1. септембар 2020. годинe

Објављени текст не садржи заштићене податке или
изостављене податке.Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или
распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите,а
изостављени подаци ознаком ХХX

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65.
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-528/2020-1, коју је 31. јула 2020. године поднело
привредно друштво Robert Bosch GmbH, са седиштем на адреси Robert –Bosch-Platz 1,
70839 Gerlingen-Schillerhohe, Немачка, преко пуномоћника адвоката Срђане
Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери, Булевар
Војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 1. септембра 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле од стране привредног друштва Robert Bosch GmbH, са
седиштем на адреси Robert –Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, Немачка,
матични број 14000, над друштвом Sfara Inc., корпорацијом из Делавера, са седиштем
на адреси 251 Little Falls Drive, Wilmington, Округ Њу Касл, САД, матични број 46092111, куповином акција, преко свог зависног друштва Robert Bosch Investment
Nederland B.V., са регистрованим седиштем на адреси Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV
Boxtel, Холандија, матични број 34166287.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 31. августа 2020. године уплатио
износ од ХХХ динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља
динарску противвредност прописаног износа за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку према средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате.

Образложење
Друштво Robert Bosch GmbH са регистрованим седиштем на адреси Robert –BoschPlatz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe Немачка, матични број 14000 (у даљем тексту:
Bosch), поднело је дана 31. јула 2020. године преко пуномоћника из адвокатске
канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери, Булевар Војводе Бојовића 6-8, из
Београда, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-528/20120-1 (у
даљем тексту: пријава). Комисији је достављена и допуна пријаве број 6/0-02528//2020-2 од 3. августа 2020 године (у даљем тексту: Комисија).
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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“, бр. 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). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је
прописани износ за издавање акта уплаћен 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 број 6/0-02-528/2020-3, од 5. августа
2020. године (у даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација
података из пријаве, а 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
Друштво Bosch је матично друштво Bosch групе, која снабдева технологију и услуге за
аутомобилску индустрију, индустријску технологију, робу широке потрошње и
енергетику и грађевинску технологију широм света. Њене активности су примарно
организоване у следећа четири пословна сектора:
1) 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;
2) Индустријска технологија, која обухвата технологије вожње и управљања, као и
технологију амбалаже;
3) Роба широке потрошње, која обухвата електричне апарате и апарате за
домаћинство, и
4) Енергетска и грађевинска технологија.
У Србији, Bosch група има два регистрована зависна друштва:
- Robert Bosch д.о.о. Београд (у даљем тексту: Bosch SRB), са седиштем на адреси
Милутина Миланковића 9ж, Београд, матични број 20148241, шифра
делатности 2931 (производња електричне и електронске опреме за моторна
возила);
- BSH Кућни апаратиPorsche Leasing SCG d.o.o Beograd, са седиштем на адреси
Милутина Миланковића 9ж, Београд, матични број 20786078, шифра
делатности 4643 (трговина на велико електричним апаратима за домаћинство);
Bosch група у Србији превасходно послује преко свог зависног друштва Bosch SRB у
следећим секторима: аутомобилска технологија; индустрија и трговина; роба широке
потрошње и грађевинска технологија.
.
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Директни стицалац, друштво Robert Bosch Investment Nederland B.V. (у даљем тексту:
RBNI), са седиштем на адреси Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel, Холандија, матични
број 34166287, јесте холдинг друштво у искључивом и директном власништву Robert
Bosch GmbH, које преко својих зависних друштава нуди услуге производње и
дистрибуције аутомобилских производа, електричних алата, термотехнологије и
сигурносних система.
Друштво Sfara Inc. (у даљем тексту: Sfara или циљно друштво), корпорација из
Делавера са седиштем на адреси 251 Little Falls Drive, Wilmington, Округ Њу Касл,
САД, матични број 46-092111, бави се истраживањем и развојем решења на бази
мобилних апликација са фокусом на умрежену мобилност, тј. технологију заштите у
хитним ситуацијама на бази паметних телефона за употребу у возилима. Та
технологија представља платформу вештачке интелигенције уграђену у паметни
телефон, која омогућава обраду и аналитику података сензора за детекцију удара и
остале безбедносне примене на уређају.
Циљно друштво има само једно зависно друштво – Sfara GmbH, са седиштем у
Немачкој, док у Србији ово друштво уопште не послује.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Концентрација се односи на посредно стицање од стране Bosch-а, преко зависног
друштва у искључивом власништву RBNI, акција у циљном друштву, и тиме посредне
појединачне контроле над циљним друштвом.
Предметна концентрација је заснована на Оквирним условима, које су стране
потписале дана 29. јуна 2020. године, као доказ озбиљне намере да закључе коначан и
обавезујући трансакциони документ.

Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије,
утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан
приход свих учесника у концентрацији у 2019. години, већи од износа који је прописан
чланом 61. став 1. тачка 1) 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 чланом 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
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште производа може бити дефинисано
као тржиште за истраживање и развој, као и продају решења на бази мобилних
апликација са фокусом на умрежену мобилност.
Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације,
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве. Даља сегментација релевантног
тржишта није неопходна имајући у виду да концентрација неће нарушити
конкуренцију у Републици Србији, будући да стране не послују ни на једном од
потенцијалних релевантних тржишта у Србији.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је имала у виду
предлог подносиоца пријаве да се тржиште може дефинисати шире од нациналног, с
обзиром на то да се мобилне апликације креирају и дистрибуирају широм света и
лиценце се издају купцима на глобалном нивоу. За потребе ове трансакције, Комисија
је ипак дефинисала тржиште на националном нивоу, као тржиште Републике Србије у
складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона.

Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву
концентрације, закључила да концентрација ни на који начин неће утицати на промену
тржишне структуре на дефинисаном релевантном тржишту у Србији.
Може се закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до
негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, с обзиром на то да
ниједан од учесника не послује на дефинисаном релевантном тржишту у Србији.
Комисија оцењује 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 достављања 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
и 106/2015 и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић с.р.
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