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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 6/0-02-625/2020-1, коју је 25. августа 2021. 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 12. октобра 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва Robert Bosch 

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

Немачка, матични број HRB 14000, над привредним друштвом Sunlight.io Limited, са 

седитем на адреси Sheraton House, Castle Park, Кембриџ, CB3 0AX, Велика Британија, 

куповином 26,3% акција, коју ће вршити заједно са осталим акционарима овог 

друштва. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве друштвo Robert Bosch GmbH, дана 4. 

октобра 2021. године уплатиo износ од XXX динара 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), 25. августа 2021. године, преко пуномоћника адвоката Срђане 

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

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-625/2021-1. 

Комисији су достављене и допуне пријаве 27. августа и 15. септембра 2021. 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 
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поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 

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 Bosch 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 rpyпe. [...]. 

 

Bosch rpyпa 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 

cneдeћa 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 домаhинство; 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-Нови 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- Нови Београд, матични број: 20786078, претежна делатност: трговина на 

велико електричним апаратима за домаћинство (даље у тексту: BSH Kućni Aparati). 

BSH Kućni Aparati је (индиректно) зависно друштво BSH Bosch Hausgerate GmbH, 

(„BSH”) које је од 2015. године у искључивом власништву Bosch-a. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи заједничку контролу над 

привредним друштвом Sunlight.io Limited, са седиштем на адреси Sheraton House, 
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Castle Park, Кембриџ, CB3 0AX, матични број 11563374 (даље у тексту: циљно друштво 

или Sunlight). Sunlight развија и нуди неколико међусобно повезаних софтверских 

услуга које олакшавају складиштење података, аутоматизацију и виртуализацију ИТ 

архитектуре, рачунарство у облаку итд., што омогућава привредним друштвима да 

управљају обрадом и складиштењем својих података и да централизовано контролишу 

своју ИТ инфраструктуру са свеобухватне платформе. 

 

Циљно друштво је осмислило и развило иновативни виртуелизациони стек, HCI 

(хиперконвергентна инфраструктура високог учинка), који је заснован на модуларној 

структури која се састоји из неколико софтверских компоненти - NexVisor хипервизор, 

софтверски дефинисано складиштење података (SDS), Sunlight совтверски дефинисано 

умрежавање (SDN) и Sunlight командна табла. Уз то, циљно друштво развија и врши 

промет другог софтверског стека који се зове SIM који ради као централизована и 

интегрисана платформа која има за циљ да аутоматски развије и управља свим 

апликацијама и сама се састоји из две компоненте – командне табле за управљање 

инфраструктуром и тржишта Sunlight.  

 

Према подацима из пријаве, акционари циљног друштва су, поред Robert Bosch Venture 

Capital GmbH, зависног друштво Bosch-а, и Оpen Осеаn, оснивачи, односно управа, 

постојећи инвеститори, остали акционари као и запослени и снабдевачи услуга.  

 

Sunlight има два зависна друштва са седиштем у Делаверу, САД и Грчкој. Sunlight нема 

друга зависна друштва, никада није било холдинг друштво другог друштва нити 

стварни власник било којих удела. Физичка имовина друштва се налази у Кембриџу и 

Хераклиону, Крит, Грчка. Циљно друштво не обавља комерцијалне активности нити се 

бави истраживањем и развојем у Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Према подацима из пријаве, предметна концентрација се односи на намеравану 

промену контроле над циљним друштвом, коју Bosch планира да спроведе преко свог 

зависног друштва у искључивом власништву, Robert Bosch Venture Capital GmbH, са 

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

матични број HRB 724692  (даље у тексту „RBVC”). RBVC је Bosch-oвo друштво за 

улагање у ризични капитал.  

 

Стицање акција у циљном друштву ћe бити спроведено на следећи начин: 

- У првом улагању, RBVC стиче [...]. По том основу, RBVC стиче мањински удео 

од [...] акција у основном капиталу циљног друштва.  

-  У следећем улагању, RBVC стиче [...]. Другим речима, претходно власничко 

yчeшћe RBVC се додатно повећава са [...] на 26,3% у укупном основном 

капиталу. 

 

По окончању оба корака, односно улагања, RBVC има власнички удео од 26,30% у 

циљном друштву. Иако са мањинским учешhем, RBVC може реализовати одређена 

гласачка права која се могу квалификовати као права контроле [...]. То значи да Bosch 

има права која омогућавају заједничку контролу од стране друштва RBVC над циљним 

друштвом, коју ће вршити заједно са осталим акционарима. 
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Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о куповини удела који 

се односе на стицање удела у капиталу Sunlight.io Limited. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3) 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 утврдила да су подносиоци пријаве имали 

обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који 

су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

 

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. 

 

Подносилац пријаве сматра да, у конкретном случају, није потребно коначно 

дефинисати релевантно тржиште, јер независно од усвојене дефиниције, предложена 

трансакција неће имати утицаја на конкуренцију у Србији, будући да циљно друштво 

нема пословних активности у Србији. Међутим, ради прецизности и у сврху пружања 

потпуних информација, предлажу да се релевантно тржиште производа за предметну 

трансакцију дефинише као: 

1. тржиште производње и продаје софтвера за складиштење података и 

виртуелизацију и 

2. тржиште производње и продаје софтвера системске инфраструктуре. 

 

Комисија је уважила предлог подносиоца пријаве при утврђивању релевантног 

тржишта производа у предметној концентрацији. 

 

Релевантно тржиште производа софтвера за складиштење података и виртуелизацију 

обухвата софтвере који имају за циљ да створе виртуелне мреже, рачунарске ресурсе и 

уређаје за складиштење података и који делују као посредни слој између хардвера и 

осталих софтверских компоненти, као што су оперативни системи и апликације. 

Софтвери за виртуелизацију могу такође радити и као софтвери за управљање за 

читаве центре за податке. Кључни су за рачунарство у облаку (енгл. cloud) и 

омогућавају да више апликација истовремено ради на истим серверима делећи их на 

засебне виртуелне машине. Уз то, омогућавају и удруживање физичког складишног 

простора из више мрежних ypeђaja у јединствени интерфејс виртуелног складишног 

простора. „SIM стек” циљног друштва има неколико од горе поменутих 

функционалности. Омогућава стварање виртуелних машина, централне контроле 

процеса рачунарства и складиштења и брзо, аутоматско покретање виртуелних ресурса 

и апликација. Слично томе, унутар „HCI стека”, циљно друштво обједињује и врши 

промет софтверских компоненти како би извршило виртуализацију купчевог система 



5 

 

интегрисањем физичке и виртуелне инфраструктуре и управљањем виртуелних мрежа 

и удружених складишта, који се потом контролишу са свеобухватног интерфејса за 

управљање.  

 

У вези са тржиштем софтвера за системске инфраструктуре, у пријави се наводи да је 

Европска комисија у одлуци у предмету IBM/Red Hat, разматрала ово тржиште и 

утврдила је мoгyћe подтржиште софтвера за софтверски дефинисано складиштење 

података („SDS”). SDS контролер софтвер обухвата софтверске програме који врше 

оптимизацију доступних ресурса за складиштење, стварајући виртуализациони слој 

поврх основног хардвера за физичко складиштење података, који омогућава ефикасно 

управљање складиштењем података и прерачунавање капацитета података, док раде 

независно у односу на сам хардвер. Међутим, Европска комисија у конкретном 

предмету није донела одлука да ли постоји укупно тржиште за SDS контролер софтвер 

или постоје засебна тржишта у зависности од врсте складишног простора, укључујући 

подтржиште за Хиперконвергентни SDS контролер софтвер. Подносилац пријаве 

наводи да целокупан „HCI стек” има за циљ да апстрахује хардвер и виртуелно 

складиштење података и повезује софтверске компоненте који заједно омогућавају 

ефективно складиштење података и управљање мрежом, мониторинг и контролу. 

Међусобно повезане компоненте није могуhе одвојити једне од других те их стога 

треба приписати истом тржишту производа. „HCI” и „ЅІM” стекови циљног друштва се 

могу приписати једном од тих могућих горе описаних тржишта производа. Будући да 

је циљно друштво груписало различите функционалности и компоненте унутар тих 

софтверских пакета, изричито приписивање оба софтверска стека било ком од два 

тржишта није од важности за потребе ове пријаве.  

 

Комисија у концкретном случају није даље сегемнтирала дефинисана релевантна 

тржишта производа, имајући у виду да концентрација свакако неће нарушити 

конкуренцију у Србији. 

 

У складу са чланом 6. став. 3. у вези са чланом 2. Закона, за оцену предметне 

концентрације, као релевантно географско тржиште, одређена је територија 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 у области конкуренције у 

Републици Србији, будући да циљно друштво не послује на дефинисаним релевантним 

тржиштима. 

 

Следствено томе, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрација неће 

утицати на промену тржишне структуре, неће довести до хоризонталних преклапања 

нити вертикалних веза на дефинисаним релевантним тржиштима.  

 

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 
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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, c.p. 

 


