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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 6/0-02-222/2022-1, коју је 10. јануара 2022. године поднело 

привредно 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, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 11. фебруара 2022. годинe, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Robert-Bosch-

Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000, над 

привредним друштвом Hörburger AG са седиштем на адреси Gewerbestraße 5, 87448 

Waltenhofen-Hegge, Немачка, матични број HRB 2563, куповином 100% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве друштвo Robert Bosch GmbH, дана 8. 

фебруара 2022. године уплатиo износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 

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: 

подносилац пријаве или Bosch), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија), 10. јануара 2022. године, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери аод, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-222/2022-1 (даље у тексту: пријава). Комисији је достављена и допуна 

пријаве 12. јануара 2022. године. 

 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 
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предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 

заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Robert Bosch GmbH је крајње матично друштво Bosch групе. [...] 

 

Bosch група обезбеђује технологију и пружа услуге у области аутомобилске 

индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, енергетике и 

грађевинске технологије широм света. Њeнe активности су примарно организоване у 

следећа четири пословна сектора: (i) решења за мобилност, која обухватају решења за 

погонске склопове, шасијске системе за кочење и управљање, електричне погоне, 

мултимедијалне производе за возила, аутомобилску електронику, производе за 

аутомобилско постпродајно тржиште, системе управљања, решења за умрежену 

мобилност и системе за електричне бицикле; (ii) индустријска технологија, која 

обухвата технологије вожње и управљања; (iii) роба широке потрошње, која обухвата 

електричне апарате и апарате за домаћинство; и (іv) енергетска и грађевинска 

технологија, која обухвата грађевинске технологије, термотехнологију и Bosch Global 

Service Solutions. 

 

Директан стицалац контроле у предметној концентрацији је друштво Bosch 

Sicherheitssysteme GmbH, Немачка. Ово друштво је оперативно матично друштво 

сектора за грађевинску технологију унутар групе Bosch. Друштво је међународни 

снабдевач производа и система за безбедност и комуникацију и нуди интегрисана 

решења и услуге за безбедност објеката, енергетску ефикасност и аутоматизацију 

објеката у осам држава. 

 

Bosch група има два регистрована друштва у Републици Србији: 

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

Београд, матични број 20148241, претежна делатност: производња електричне и 

електронске опреме за моторна возила (даље у тексту: Bosch SRB). Bosch група у 

Републици Србији 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, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 

9ж, Београд, матични број 20786078, претежна делатност: трговина на велико 
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електричним апаратима за домаћинство (даље у тексту: BSH Kućni Aparati). 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 

привредним друштвом Hörburger AG са седиштем на адреси Gewerbestraße 5, 87448 

Waltenhofen-Hegge, Немачка, матични број HRB 2563 (даље у тексту: циљно друштво 

или Hörburger). Циљно друштво је интегратор и снабдевач услуга за системе за 

аутоматизацију објеката (BAS). Hörburger послује у области аутоматизације објеката, 

производње контролних ормана, управљања малопродајним објектима, аутоматизације 

машина и енергетског управљања са посебним фокусом на ефикасно и одрживо 

управљање објектима. Решења циљног друштва се користе широм Немачке у бројним 

секторима, нпр. у великим индустријским друштвима, установама за здравствену 

заштиту и малопродајним ланцима. Horburger је у власништву друштва Horburger 

Group GmbH. Hörburger нема зависна друштва и не послује у Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о куповини акција, 

закључен 23. децембра 2021. године, између подносиоца пријаве и власника циљног 

друштва. Овим уговором је предвиђено да ће Bosch, преко друштва Bosch 

Sicherheitssysteme, стећи 100% акција циљног друштва. Подносилац пријаве ће на тај 

начин стећи појединачну контролу над циљним друштвом и над његовим зависним 

друштвима S.C. Horburger s.r.l., Румунија, Joos MSR GmbH, Немачка и Blauhut & 

Partner Informationssysteme GmbH, Немачка.  

 

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Узимајући у обзир да финансијски извештаји и 

подаци о укупним приходима учесника у концентрацији за 2021. годину нису били 

доступни у тренутку подношења пријаве, подносилац пријаве је Комисији доставио 

релевантне извештаје и податке који се односе на 2020. годину. На основу 

достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници у 

концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије, 

Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, 

јер је укупан приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације 

поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

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). 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. 
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Подносилац сматра да за потребе предметне пријаве дефиниција релевантног тржишта 

може остати отворена, јер циљно друштво нема пословне активности, односно не 

послује у Републици Србији. Међутим, ради прецизности и у сврху пружања потпуних 

информација, подносилац је пружио појашњење да се предметна трансакција 

потенцијално односи на тржиште за системе за аутоматизацију објеката. 

 

Основна делатност друштва Hörburger је аутоматизација објеката у складу са 

стандардима DIN 18386, DIN EN ISO 16484, VDI 3814 и VDI 3813. Ти стандарди 

начелно описују 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, Hörburger послује у области техничког управљања објектима. 

Аутоматизација објеката обухвата управљање, примера ради, грејањем, 

климатизацијом, вентилацијом, осветљењем и затамњивањем. 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). 

 

Подносилац пријаве указује на то да се аутоматизација објеката описује се као област 

где целокупно управљање објектом (систем управљања објектом) на високом нивоу 

контролише софтвер, у који је интегрисан нижи ниво аутоматизације где контролоре 

за, примера ради, грејање, климатизацију, затамњивање, осветљење или слично 

контролише софтвер. Оба нивоа припадају истом чињенично релевантном тржишту за 

системе за аутоматизацију објеката, јер нису обавезни већ обично инсталирани у 

објекте од стране истих снабдевача на захтев купца. Hörburger такође превасходно 

послује у овој области. 

 

Што се тиче сервисног пословања, подносилац пријаве сматра да се ове активности 

могу укључити у тржиште за системе за аутоматизацију објеката. Разлог за то је што су 

по његовом искуству, близина и квалитет сервисирања су од одлучујућег значаја за 

купце приликом одабира друштва за пружање услуга инсталације система 

аутоматизације објеката. Купци стога начелно ангажују за одржавање и сервисирање 

снабдеваче система од којих су те системе и набавили. Даље се указује у пријави да 

сигурносни инжењеринг, који је део пословних активности друштва Bosch (Bosch 

Sicherheitssysteme GmbH) и који обухвата опремање објеката сигурносним уређајима 

(нпр. детекторима пожара, видео надзором), такође припада грађевинској технологији. 

Међутим, за разлику од аутоматизације објеката, сигурносни инжењеринг чини 

засебно тржиште релевантног производа. Технологије и функције које се користе су 

потпуно различите. Купци набављају аутоматизацију објеката с једне стране и 

сигурносни инжењеринг с друге стране одвојено као појединачне пројекте.  

 

Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, у конкретном случају, 

одредила релевантно тржиште производа као тржиште пружање услуга инсталације 

система аутоматизације објеката, без додатног сегментирања, имајући у виду да 

другачија одлука није од утицаја на оцену дозвољености концентрације. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште одредила као територију Републике 

Србије, иако подносилац пријаве сматра да оно може остати отворено. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој je доставиo подносилац пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте на конкуренцију у 

Републици Србији, будући да учесници у концентрацији не послују на релевантном 

тржишту. 

 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу 

члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

 

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.  

 
 

 

 

 


