
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

      Члан савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-570/2016-1 од 03. августа 2016. године, на 

основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист 

СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 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 6/0-02-531/2016-1, коју је дана 18. јула 2016. године поднело 

привредно друштво Element Acqusition Corp, са регистрованим седиштем на адреси 

1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, САД, преко 

пуномоћника адвоката Марине Булатовић, из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ 

Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд, дана 08. августа 2016. године, 

доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I        ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем искључиве контроле од стране друштва Element Acqusition Corp, са 

седиштем у САД, на адреси 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 

Delaware 19801, матични број 6082099, које је под контролом друштва KKR& Co. L.P. 

са седиштем у САД, на адреси 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 

Delaware 19801, над друштвом Epicor Inc., са седиштем у САД, на адреси 2711 

Centerville Road, Suite 400 Wilmington, New Castle County, Delaware 19808,  матични 

број 4970927. 

 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 24.936,00  

(двaдесетчетирихиљадедеветстотинатридесетшест) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије и 8.015,00 динара 

(осамхиљадапетнаест) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 

Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, што укупно представља 

прописан износ таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-531/2016-6 

Датум: 08.август 2016. године 

Б е о г р а д 
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                                                   О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Привредно друштво Element Acqusition Corp, са седиштем у САД, на адреси 1209 

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, матични број 6082099 

(даље у тексту: подносилац пријаве или Element Acqusition Corp), поднело је Комисији 

за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 18. јула 2016. године, преко 

пуномоћника адвоката Марине Булатовић, из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ 

Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд, пријаву концентрације број 

6/0-02-531/2016-1.  

         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. Саставни део 

пријаве концентрације чини и 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 (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија је усвојила поднети захтев и донела Закључак о 

заштити података бр. 6/0-02-531/2016-5.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац Пријаве, привредно друштво Element Acqusition Corp, је друштво за 

посебне намене и под крајњом контролом друштва KKR& Co. L.P., командитног 

друштва које је основано и послује у складу са правом државе Делавер, САД, са 

регистрованим седиштем на адреси 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 

Delaware 19801, (даље у тексту: KKR).  

         KKR је глобално инвестиционо друштво које нуди широк асортиман 

алтернативних фондова и других инвестиционих производа инвеститорима, и нуди 

решења на тржиштима капитала за компаније у свом портфељу и остале клијенте. 

Повезани инвестициони фондови KKR-а инвестирају у различита портфолио друштва, 

тако да свако повезано портфолио друштво KKR-а послује и финансира се независно 

од његових других повезаних портфолио друштава и има сопствени управни одбор, у 

чијем саставу је, обично један или више представника  KKR-а. 

 

         KKR индиректно има контролно учешће (путем својих повезаних друштава) у 

више друштава која су регистрована и послују у Републици Србији, али чије пословне 

активности нису релевантне за овај поступак пред Комисијом. Поред података о 

поменутим друштвима, Комисији су достављени и подаци о другим (иностраним) 

друштвима која KKR контролише и која су остварила приходе у Републици Србији, 

али не на тржиштима релевантним за предметну концентрацију.      

 

         Привредно друштво Epicor Inc., са седиштем у САД, на адреси 2711 Centerville 

Road, Suite 400 Wilmington, New Castle County, Delaware 19808,  матични број 4970927, 
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(даље у тексту: Epicor или циљно друштво), је холдинг друштво које, посредством 

својих зависних друштава, нуди софтвер за Планирање ресурса у привредним 

друштвима (Enterprise Resource Planning software), (даље у тексту: ERP), тј апликацију 

која омогућава оптималну употребу ресурса привредних друштава као што су 

запослени, имовина и финансије малих и средњих привредних друштава, као и 

огранака и зависних друштава великих привредних друштава. Epicor је оријентисан на 

софтверска решења за секторе производње, дистрибуције, малопродаје и услуга. 

Софтверска решења која Epicor нуди управљају током података кроз основне пословне 

функције, операције и ресурсе пословања купаца, и коначно до његових купаца и 

добављача. Омогућавањем аутоматизације и интеграције информација и кључних 

пословних процеса унутар привредног друштва, као и кроз ланац добављача и 

дистрибутивну мрежу, купци могу да повећају своју ефикасност и продуктивност.  

 

          Интегрисани системи и услуге које циљно друштво пружа обухватају, између 

осталог, једну или више следећих апликација:  

 

• Управљање инвентаром и производњом; 

 

• Управљање ланцем снабдевања: 

 

• Систем спровођења производње; 

 

• Управљање поруџбинама; 

 

• Управљање касама и малопродајом; 

 

• Управљање рачуноводством и финансијама; 

 

• Управљање односом са купцима; 

 

• Управљање људским ресурсима;  

 

• Управљање услугама. 

 

 

         Циљно друштво нема регистровано присуство у Републици Србији. ERP 

производи које Epicor нуди продају се у Републици Србији путем стратешких 

продајних места у другим државама. iScala софтвер који нуди Epicor у Републици 

Србији продаје се преко његовог зависног друштва у Братислави. 

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји акција закључен дана 

03. јула 2016. године између подносиоца пријаве и циљног друштва. У складу са 

наведеним Уговором, предложена трансакција ће бити имплементирана у више фаза, 

кроз које инвестициони фондови контролисани од стране повезаних друштава KKR-a, 

планирају да индиректно, посредством друштва  Element Acqusition Corp, стекну близу 

100% капитал учешћа и искључиву контролу над циљним друштвом. Преостали део 
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капитал учешћа у друштву Epicor поседоваће физичка лица која су чланови управе 

циљног друштва. Ови мањински чланови неће имати контролу над друштвом Epicor. 

 

За друштво KKR предложена трансакција представља инвестициону прилику која 

је конзистентна са њиховом стратегијом улагања у привлачна друштва како би се 

вредност њиховог пословања повећала са циљем профитирања од евентуалне продаје 

тих друштава. За Epicor предложена трансакција представља могућност за развој и 

иновације. 

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија налази да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

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

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

Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да су учесници у 

концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 

у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су прописани чланом 

61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава 

концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. тач. 1. 

Закона. 

 

4. 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). Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, 

односно од стварне делатности учесника концентрације, Комисија је прихватила 

дефиницију коју је дао подносилац пријаве и релевантно тржиште производа одедила 

као тржиште ERP софтвера. 

          ERP се односи на апликације које управљају оптималном употребом ресурса 

привредног друштва, као што су запослени, имовина и финансије. Ова категорија 

укључује: 

-    Системе управљања финансијама: апликације које омогућавају привредним   

друштвима да воде главне пословне књиге, прате трошкове, плаћања, наплату 

и потраживања, израђују билансе и повремено затварају пословне књиге, 

обављају аналитику, припремају извештаје, процене трошткова, управљају 

готовином, обезбеде контролу унутрашње ревизије, благајне и могућности за 

управљање ризицима. 

-    Управљање пројектима друштва: апликације које омогућавају привредним 

друштвима управљање ресурсима (запослени, опрема и сл.) у вези са 

пројектима, сарадњом између интерних ресурса и екстерних партнера који 

раде на пројектима, као и праћење усаглашености пројеката са уговором, 

трошкова и наплате у вези са пројектима. 

-    Људски ресурси: апликације које аутоматизују једну или више функција 

привредног друштва као што су управљање особљем, доприносима, исплатом 

зарада, запошљавањем, професионалним развојем запослених, анализом и 

прегледом учинка запослених.  
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           Образлажући предлог дефиниције релевантног тржишта, а имајући у виду 

чињеницу да се предложена трансакција одвија у сектору софтвера, подносилац 

Пријаве се осврнуо и на праксу Европске комисије која је начелно одредила шта се 

сматра сектором софтвера. Европска комисија је заузела став да је могуће извршити 

поделу тржишта софтвера на основу (i) различите функционалности софтвера и 

одговарајућег сектора, и (ii) крајњих корисника којима се конкретан софтвер нуди. 

Посебно у вези са функционалношћу, Европска комисија је направила разлику између 

следећих врста софтвера: (i) инфраструктурни софтвери (тј. сервери и базе података); 

(ii) конективни софтвери – middleware (тј. интеграционе платформе); (iii) софтвери 

апликација и канцеларијски софтвери; и  (iv) оперативни/претраживачки софтвери. 

Унутар врсте софтвери апликација, могуће је даље разликовање подврста потрошачких 

и пословних софтвера.  

               У вези са пословним софтверима Европска комисија је прецизирала да 

софтвери пословних апликација обухватају програме који се односе на неки аспект 

планирања, извршења или сарадње у пословној, управној или другој организацији. Ове 

апликације начелно се могу поделити на (i) апликације за личну продуктивност 

(Personal Productivity Applications) и (ii) софтвер апликација за привредна друштва 

(Enterprise Application Software - EAS). Европска комисија је даље истакла да се у 

начелу разликују различите категорије EAS-а: (i) ERP, (ii) управљање односом са 

купцима и (iii) управљање ланцем снабдевања.  

               Такође, подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није 

неопходно прецизно дефинисати релевантно тржиште, односно да дефиниција 

релевантног тржишта производа може остати отворена, јер без обзира на усвојену 

дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће имати 

било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да се активности 

учесника концентрације не преклапају на тржишту Републике Србије. Подносилац 

пријаве није активан на релевантном тржишту у Републици Србији, а ERP производи 

које нуди циљно друштво на националном тржишту продају се путем стратешких 

продајних места у другим државама. Поред тога, Epicor није остварио продају лиценци 

за ERP софтвер у Републици Србији током 2015. године. 

   

                Подносилац пријаве наводи да за потребе предметне концентрације 

дефиниција релевантнoг географскoг тржишта може остати отворена, будући да се 

пословне активности учесника концентрације не преклапају и да трансакција нема 

утицај на тржиште Републике Србије. И поред овако оцењених ефеката спровођења 

предметне трансакције, подносилац Пријаве предлаже да релевантно географско 

тржиште буде одређено као цела територија Републике Србије, имајући у виду да су 

Epicor-ове лиценце са софтвер продаване широм Републике Србије. Комисија је 

усвојила овако предложену дефиницију релевантног географског тржишта, што је у 

складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са 

становишта утицаја на конкуренцију процењује за оквир националне територије, а у 

складу са чланом 2. Закона.  

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, закључила да предметна екстратериторијална концентрација неће утицати на 
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промену тржишне структуре и да неће утицати на конкуренцију у Републици Србији, 

јер подносилац Пријаве није активан на релевантном тржишту у Републици Србији, а 

Epicor није остварио продају лиценци за ERP софтвер током 2015. године на 

националном тржишту. Стога, тржишни удео Epicor-а у 2015. години је 0% . Циљно 

друштво је током 2015. године остварило приход у Републици Србији по основу 

активности везаних за одржавање, у износу од […].
1
 

  Подносилац није био у могућности да достави податке о процени тржишних 

удела главних конкурената на дефинисаном релевантном тржишту из разлога што 

циљно друштво има само ограничено присуство на истом те нема поуздане податке о 

својим конкурентима. Комисија је оценила да јој ови подаци нису неопходни, јер   

учесници у концентрацији нису активни на релевантном тржишту. 

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

смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је одлучено 

као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је 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. 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања решења. 

 

 

           

                                                                  П.О.ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

                                                                    Мирјана Мишковић Вукашиновић,  

                                                                     члан Савета Комисије 

 

 

 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 

 

 


