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          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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-767/2020-1, коју је 17. децембра 2020. године поднело друштво 

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

Schillerhöhe, Немачка, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске 

канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери аод из Београда, Булевар војводе Бојовића 

6-8, дана 6. јануара 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Robert Bosch GmbH, са 

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

број HRB 14000, над привредним друштвом The Kobi Company, са седиштем на адреси 

Ambachtenlaan 7C, 3001 Leuven, Белгија, матични број RLP 0628.837.439, куповином 100% 

удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио ХХХ динара на рачун Комисије 

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 

 

Привредно друштво Robert Bosch GmbH са седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 

70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000 (у даљем тексту: Bosch или 

подносилац Пријаве), поднело је 17. децембра 2020. године Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-02-767/2020-1 (у 

даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем контроле од стране Bosch-а, преко потпуно 

зависног друштва Robert Bosch Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси 

Kruisbroeksestraat 1, 5281RV Boxtel, Холандија, матични број 34166287 (у даљем тексту: 

RBIN) над привредним друштвом The Kobi Company, са седиштем на адреси Ambachtenlaan 

7C, 3001 Leuven, Белгија, матични број RLP 0628.837.439 (у даљем тексту: Kobi или Циљно 

друштво), куповином 100% удела у друштву Kobi. Пријава је поднета преко пуномоћника, 

адвоката Срђане Петронијевић и осталих адвоката из адвокатске канцеларије Моравчевић, 

Војновић & Партнери аод из Београда, Булевар војводе Бојовића 6-8. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-92/2021-1 

Веза: 6/0-02-767/2020 
 Датум: 6. јануар 2021. године  
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У току предметног поступка Комисији је достављена и допуна пријаве број 6/0-02-

767/2020-3 од 24. децембра 2020 године. Након што је извршен увид у достављену 

документацију и на основу свих чињеница које проистичу из садржаја Пријаве, Комисија је 

утврдила да је Пријава потпуна, поднета Комисији у скраћеном облику у складу са Законом 

о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) 

и чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 05/16), као и да су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије 

по Пријави у скраћеном поступку. 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. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона поставио 

и Захтев за заштиту података поднеском број 6/0-02-767/2020-2 од 22. децембра 2020. 

године, а тиче се заштите одређених заступљених у Пријави и докумената која су предата 

као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. Садржину захтева представља 

спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање 

таквог захтева. По наведеном захтеву биће одлучено посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Bosch је крајње матично друштво групи друштава (у даљем тексту: Bosch Група). 

Власник 92% удела у Bosch-у је друштво Robert Bosch Stiftung GmbH, односно Robert Bosch 

фондација - добротворна организација, приближно 7% je у власништву чланова породице 

Bosch, и око 1% је у власништву самог Bosch-а. Права гласа и власништво над уделима су 

међусобно раздвојени, тако да је приближно 93% права гласа у власништву друштва Robert 

Bosch Industrietreuhand KG, а приближно 7% је у власништву чланова породице Bosch. 

Следствено наведеном, друштво Robert Bosch Industrietreuhand KG врши управљачку 

контролу над Bosch Групом. Комисији је достављен списак друштава која припадају Bosch 

Групи на дан 31. децембар 2019. године. 

Bosch Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 

Bosch Група, на челу са Bosch-ом, обезбеђује технологију и пружа услуге за 

аутомобилску индустрију, индустријску технологију, робу широке потрошње, енергетику и 

грађевинску технологију широм света. Њене пословне активности су организоване у 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 – производно пословање за иновативна 

решења за безбедност и комуникацију. 

Директни стицалац, RBIN, јесте холдинг друштво у искључивом и директном 

власништву Bosch-а, које преко својих зависних друштава нуди услуге производње и 

дистрибуције аутомобилских производа, електричних алата, термотехнологије и 

сигурносних система. 

Bosch Група има у Републици Србији регистровано присуство преко следећих 

зависних друштава: 

1. Robert Bosch d.о.о. Beograd, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 9ж, 

Београд-Нови Београд, матични број: 20148241, претежна делатност: производња 

електричне и електронске опреме за моторна возила – шифра 2931 (у даљем тексту: 
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Bosch SRB). Bosch Група у Републици превасходно обавља пословне активности 

преко oвог зависног друштва. Bosch SRB послује у следећим секторима: 

(i) аутомобилска технологија (резервни делови и производи за ремонт),  

(ii) индустрија и трговина (електрични апарати за професионалне кориснике и 

безбедносна решења),  

(iii) роба широке потрошње и грађевинска технологија (електрични апарати за 

хобисте, баштенски програм и термотехнологија). 

Поред набројаног, Bosch Група је инвестирала у ширење пословног сектора решења 

за мобилност (аутомобилска технологија), изградњом новог производног погона за системе 

брисача у Пећинцима код Београда. Такође, Bosch SRB пружа услуге другим одељењима 

Bosch-а (у продаји и маркетингу, развоју софтвера и/или планирању логистике). 

2. BSH Kućni Aparati d.о.о. Beograd, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 

9ж, Београд-Нови Београд, матични број: 20786078, претежна делатност: трговина на 

велико електричним апаратима за домаћинство – шифра 4643 (у даљем тексту: BSH 

Kućni Aparati). BSH Kućni Aparati се бави дистрибуцијом широког асортимана 

производа. 

Kobi је старт-ап друштво које је 2015. године основано као друштво са ограниченом 

одговорношћу. Његови оснивачи су физичка лица Andrew Ewen и Steven Waelbers, који су и 

чланови Циљног друштва са највећим уделима. Према подацима у Пријави, Kobi нема 

повезана друштва. 

Kobi је творац визије, да би  потом развио и компјутерски систем за роботске 

косилице које раде самостално и не захтевају уобичајену ободну/периметар жицу (којом се 

ограђује/дефинише подручје које се коси). Ово друштво је до сада остварило ограничене 

приходе […]. Према достављеним подацима, Kobi је у 2019. години остварио укупан 

годишњи приход у свету од […], док у Републици Србији не обавља пословне активности и 

не остварује приход.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Према подацима у Пријави, предметна концентрација се односи на стицање од 

стране Bosch-а, преко зависног друштва RBIN-а, 100% удела у Kobi-ју од садашњих 

власника. Након спровођења концентрације, Bosch ће посредно вршити појединачну 

контролу над Kobi-јем. 

У ту сврху, 15. децембра 2020. године закључен је Уговор о куповини удела, који је 

достављен Комисији као правни основ концентрације.  

У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да 

предметна концентрација представља […]. 

Очекивани рок за реализацију концентрације је […]. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 На основу анализе достављених података, Комисија је утврдила да је у предметном 

случају настала концентрација у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 

оствареном на тржишту Републике Србије у 2019. години – проистиче да су ови приходи 

виши од износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је 

постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

 Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона. 
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Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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 конкуренције, а који се 

битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта, подносилац Пријаве је дао и следеће 

уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији, 

првенствено имајући у виду оне Циљног друштва.  

Kobi је творац роботске косилице која ради самостално и не захтева уобичајену 

ободну/периметар жицу којом се ограђује/дефинише подручје које се коси. […], али не и у 

Републици Србији, где, према наводима у Пријави, не обавља пословне активности и не 

остварује приход. 

[…]. 

С друге стране, Bosch производи и продаје роботске косилице за баштоване хобисте 

од 2012/2013. године. Његове косилице се производе према техничком стандарду који 

тренутно преовлађује на тржишту. Као што је и претходно наведено, подносилац Пријаве 

није пословно активан на тржишту за роботске косилице у Републици Србији, односно не 

производи и не продаје роботске косилице на домаћем тржишту. 

Имајући у виду значајне (различите) техничке карактеристике код конвенционалне 

косилице (на електрични погон/гас/бензин) и роботске косилице (погон на батерије) 

подносилац Пријаве је Комисији предложио као релевантно тржиште производа тржиште за 

роботске косилице.  

И поред наведеног предлога, подносилац Пријаве је изразио став да предметна 

дефиниција релевантног тржишта може остати отворена, будући да Циљно друштво не 

обавља пословне активности у Републици Србији, па самим тим и спровођење предметне 

концентрације нема утицај на српско тржишта. 

Комисија је имајући у виду све претходно изнето, као релевантно тржиште производа 

прецизирала и дефинисала тржиште продаје роботских косилица 

 У вези са дефиницијама релевантног географског тржишта подносилац Пријаве је 

истовремено предложио Комисији национално тржиште, као и ЕЕП због заменљивости 

тражње и јаке заменљивости понуде за релевантан производ широм ЕЕП-а. До 

заменљивости долази због недостатка препрека између држава чланица, релативно лаког 

приступа локалним дистрибутерима и интернет продаје преко платформи, као и присуства 

значајног броја робних марки. Алтернативни предлог подносиоца Пријаве је да дефиниција 

релевантног географског тржишта може да остане отворена, јер у сваком случају 

спровођење концентрације не доводи ни до каквих негативних утицаја у Републици Србији 

ни по једној дефиницији тржишта. 

 Комисија је прихватила предлог подносиоца Пријаве за дефиницију релевантног 

географског тржишта на националном нивоу, и прецизирала га као територију Републике 

Србије, према својој надлежности. 

  

Оцена ефеката концентрације 

 

Из претходно изнетих података, произилази да ниједан од учесника у концентрацији 

не послује релевантном тржишту, док Циљно друштво уопште не послује у Републици 

Србији. Следствено, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрација ни на 

који начин неће утицати на промену тржишне структуре, неће довести до хоризонталних 

преклапања нити вертикалних веза на дефинисаном релевантном тржишту.  
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Ради комплетности података, подносилац Пријаве је указао и на бројне, 

респектабилне учеснике заступљене на релевантном тржишту, као што су: Gardena, 

Husqvarna, YardForce, Worx, Landxcape, Robomow, као и да предметна технологија прецизне 

локације, примењена код релевантног производа, припада дисруптивним технологијама које 

имају својство да убрзано мењају устаљене пословне процесе, па и целе индустрије. 

Анализом предметних података, како је напред наведено, и применом критеријума 

из члана 19. Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради о дозвољеној 

концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива решења. 

 Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 

Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


