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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 6/0-02-675/2022-1, коју је 5. октобра 2022. године поднело 

привредно друштво Robert Bosch Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси 

Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Бокстел, Холандија, преко пуномоћника адвоката Срђане 

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

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 14. октобра 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 

Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV 

Бокстел, Холандија, матични број 34166287, над привредним друштвом ItoM Services 

B.V., са седиштем на адреси Vijfde Herven 9, 5232JS 's-Hertogenbosch, Ајндховен, 

Холандија, матични број 82523347, куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве друштвo Robert Bosch Investment 

Nederland B.V., дана 6. октобра 2022. године уплатиo 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 Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси 

Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Бокстел, Холандија, матични број 34166287 (у даљем 

тексту: подносилац пријаве или Bosch), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 5. октобра 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 6/0-02-675/2022-1 (даље у тексту: пријава). 

 

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 Investment Nederland B.V. је привредно друштво које припада Bosch групи 

која је под крајњом контролом друштва Robert Bosch Gmb. Унутар Bosch групе, Robert 

Bosch Investment Nederland B.V. обавља функцију светског посредног холдинг и 

финансијског друштва, како се наводи у пријави. Ово друштво је усмерено на правну, 

фискалну и организациону структуру Robert 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. 

 

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 

електричним апаратима за домаћинство. 

 

У пријави се наводи да је за предметну концентрацију релевантна област пословања 
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пословне јединице Robert Bosch – Аутомобилска електроника. Пословна јединица 

Аутомобилска електроника производи разноврстан портфолио сензора заснованих на 

микро-електро-механичким системима (MEMS) и интегрисана кола (IC). MEMS 

сензори дају предметима сензорне перцепције и пружају електронским системима 

информације о физичком свету као што су убрзање, угаона брзина, барометарски 

притисак или магнетно поље. IC су минијатурна електронска кола која обезбеђује 

функције логичке и аналогне контроле. Пословна јединица Robert Bosch – 

Аутомобилска електроника је добављач MEMS сензора и IC у аутомобилској 

индустрији. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 

привредним друштвом ItoM Services B.V., са седиштем на адреси Vijfde Herven 9, 

5232JS 's-Hertogenbosch, Ајндховен, Холандија, матични број 82523347 (даље у тексту: 

циљно друштво или ItoM). Како се наводи у пријави, циљно друштво је међународно 

признато друштво за револуционарне ИП блокове, са јединственим резултатима у 

погледу иновација које спроводи за многе водеће купце полупроводника. Ово друштво 

се бави пружањем услуга пројектовања и интернет протокола које је усмерено на 

развој интегрисаних кола и система за примопредајнике радио фреквенције и тјунере 

за емитовање. 

 

ItoM је у последњих двадесет година испоручивао пројекте за аналогне и мешане 

сигнале РФ високе перформансе за софистициране производе у различитим пољима 

примене нпр. мобилне бежичне комуникације, бежична умреженост за паметне 

телефоне и примопредајници радио фреквенције за Интернет ствари, аутомобилски 

радио, радар, аудио, управљање батеријом и још много тога. Према наводима у пријави 

ItoM има вредан портфолио верификованих системских ИП блокова које тренутно 

производи са својим купцима. Они обухватају револуционарне ИП блокове ултра мале 

снаге који омогућавају следеће генерације примопредајника радио фреквенције 

интернета ствари а допуњује их позамашан портфолио технологија за адаптивну 

обраду сигнала. 

 

Власник циљног друштва је друштво Itom Holding B.V, са седиштем у Холандији. ItoM 

нема зависна друштва и не послује у Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

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

закључен 22. септембра 2022. године. Овим уговором је предвиђено да ће Bosch стећи 

100% удела у циљном друштву. Подносилац пријаве ће на тај начин стећи појединачну 

контролу над циљним друштвом. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини укупних 

прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је закључила 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. 
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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. 

 

Предметна трансакција се односи на сектор полупроводника. Полупроводници су 

материјали, као што је силицијум, који делује као изолатор, али имају и способност да 

проводе електричну енергију. Комбиновањем проводног материјала, полупроводног 

материјала и изолатора у унапред утврђену шему, могуће је прецизно контролисати 

кретање електричне енергије кроз уређај. Полупроводници су у средишту уређаја као 

што су диоде, транзистори и друге електронске компоненте, и могу се наћи у 

практично свим електронским уређајима данас. Полупроводници се ретко купују као 

крајњи производ од стране потрошача. Углавном их купују произвођачи опреме у 

практично свим секторима унутар индустрије електронске опреме.  

 

Подносилац пријаве сматра да би се релевантно тржиште производа, у конкретном 

случају, могло дефинисати као тржиште за полупроводнике за аутомобилске примене. 

У пријави се наводи и да је пракса Европске комисије у ранијим одлукама, била подела 

тржишта за полупроводнике према (i) крајњој примени и (ii) категорији 

полупроводника.  

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

у предметној трансакцији, дефинисала као тржиште производње и велепродаје 

полупроводника за аутомобилске примене, сматрајући да није неопходно ово тржиште 

делити на ужа сегментирана тржишта према њиховој примени и категорији.  

 

У складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, Комисија је релевантно 

географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије. 

 

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 циљно друштво не послује на релевантном тржишту  и 

да нема преклапања у пословању учесника у концентрацији на овом 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 



5 

 

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. 

 
 

 

 


