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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“, број 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 6/0-02-789/2021-1 коју су дана 10. децембра 2021. године 

поднела привредна друштва Horizon BidCo S.à r.l., са седиштем на адреси, 2 rue Edward 

Steichen, L-2540 Luxembourg, Велико Војводство Луксембург, и Körber Beteiligungen 

GmbH, са седиштем на адреси Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Немачка, преко 

пуномоћника адвоката Маје Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS из 

Београда, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, дана 14. јануара 2022. године, 

доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје успостављањем заједничке контроле од стране привредних друштава Horizon 

BidCo S.à r.l., са седиштем на адреси, 2 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, 

Велико Војводство Луксембург, матични број B261505 и Körber Beteiligungen GmbH, 

са седиштем на адреси Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Немачка, матични број 

HRB 117694, над привредним друштвом Körber Supply Chain Softver Management 

GmbH, са седиштем на адреси In der Hub 2-8, 61231 Bad Nauheim, Немачка, матични 

број HRB 7966.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносици пријаве, привредна друштва Horizon BidCo S.à r.l. 

и Körber Beteiligungen GmbH уплатили дана 15. децембра 2021. године износ од ХХХ 

на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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Број: 6/0-02-160/2022-1 

Веза: 6/0-02-789/2021 

  Датум: 14. јануар 2022. године 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва Horizon BidCo S.à r.l., са седиштем на адреси, 2 rue Edward 

Steichen, L-2540 Luxembourg, Велико Војводство Луксембург, матични број B261505 (у 

даљем тексту: Horizon), и Körber Beteiligungen GmbH, са седиштем на адреси 

Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Немачка, матични број HRB 117694 (у даљем 

тексту: Körber), поднела су дана 10. децембра 2021. године, преко пуномоћника 

адвоката Маје Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS из Београда, ПЦ 

Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-789/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Допуна пријаве је достављена дана 

15. децембра 2021. године. Подносиоци пријаве су предложили да Комисија одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

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

потпуна и у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и 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 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 подносиоци пријаве су поднели Комисији захтев за 

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

захтеву одлучити посебним закључком о заштити података.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве, Horizon, директни стицалац у предложеној трансакцији, је 

друштво за посебне намене које индиректно контролише привредно друштво KKR и 

које је основано за потребе предложене трансакције.  

 

KKR je основан у складу са законима државе Делавер (Сједињене Америчке Државе) 

као партнерство (KKR & Co. L.P.), које почев од 1. јула 2018. године обавља своје 

активности као корпорација (KKR & Co. Inc.). Ова промена је извршена ради 

проширења базе инвеститора, поједностављења структуре KKR-а и олакшања улагања 

у његове акције. KKR представља глобално инвестиционо друштво које нуди широк 

асортиман алтернативних фондова и осталих инвестиционих производа инвеститорима 

и пружа капитална тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте. 

Повезани приватни инвестициони фондови KKR-а инвестирају у друштва у 

различитим секторима. Свако повезано портфолио друштво KKR-а има сопствени 

управни одбор, који обично чини један или више представника KKR-а, и послује и 

финансира се независно од других повезаних портфолио друштава KKR-а. Вршилац 

контроле над KKR-ом јесте друштво KKR Management LLC.  

 

KKR има велики број зависних друштава у свету која су под његовом крајњом 

контролом и са којима чини групу друштава (у даљем тексту: KKR Група), која 

представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. KKR је доставио 
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Комисији податке о својим зависним друштвима, као и о портфолио друштвима под 

његовом контролом која су остварила приход у Србији у 2020. години.  

 

У Републици Србији је KKR присутан преко регистрованих зависних друштава, као и 

преко пословних активности његових портфолио друштава. Регистрована зависна 

друштва KKR-а у Републици Србији на дан подношења пријаве су:  

 

[...] 

 

Други подносилац пријаве, Körber, продавац у предложеној трансакцији и преостали 

будући контролни члан друштва које је предмет трансакције, члан је Körber групе 

друштава. Матично друштво Körber групе је друштво Körber АG, са седиштем у 

Хамбургу. Körber АG је холдинг за стратешко управљање који надгледа друштва у пет 

пословних области: дигитализација, фармација, снабдевање, индустрија папирнатих 

марамица и дуванска индустрија. Једини члан Körber АG је фондација Körber Stiftung, 

приватна фондација регистрована у Немачкој.  

 

Körber група је активна у пет пословних области, од којих сваку води менаџмент или 

холдинг друштво:  

- дигитализација - развија вештачку интелигенцију и друге софтвере; 

- фармација - производи машине за производњу, инспекцију и паковање 

фармацеутских производа; 

- снабдевање -  обезбеђује системску интеграцију руковања материјалима, 

компјутерског/машинског визуелног распознавања, роботике и софтвера за 

складишта; 

- индустрија папирних марамица - производи машине за прераду и паковање 

тоалетног папира и папирних убруса; 

- дувански бизнис - производи машине за прераду дувана и производњу цигарета 

и филтера. 

 

Körber група нема регистровано присуство у Србији. Пословна јединица Körber групе 

која се бави [...] у Србији у 2020. години. Пословна јединица која се бави дуванским 

бизнисом нуди машине и опрему за прераду дувана и производњу цигарета и филтера, 

инструменте за анализу дима, опрему за мерење и анализу за дуванску индустрију, као 

и пратеће услуге. Такође нуди решења за паковање и укусе за дуванске производе. Ове 

активности су одвојене и ни на који начин нису повезане са пословном активношћу 

привредног друштва које је предмет стицања контроле у предложеној трансакцији.  

 

Привредно друштво обухваћено предметном трансакцијом је Körber Supply Chain 

Softver Management GmbH, са седиштем на адреси In der Hub 2-8, 61231 Bad Nauheim, 

Немачка, матични број HRB 7966 (у даљем тексту: Körber Supply Chain или Циљно 

друштво). Циљно друштво и његова зависна друштва су тренутно део Körber групе 

која пружа услуге софтвера у области снабдевања кроз своја свеобухватна технолошка 

решења, као што је софтвер и технологија за примену (нпр. роботика и гласовна 

контрола), чиме је омогућена примена ових решња у складиштима малих и средњих 

привредних друштава, као и аутоматизацију процеса у оквиру складишта. 

 

Körber је тренутно једини члан Циљног друштва. Циљно друштво групише своје 

активности у сегменте „Софтвер“ и „Технологије за примену“. У оквиру сегмента 

„Софтвер“ разликују се следеће врсте софтвера: 
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- HighJump софтвер пружа решења за управљање складиштем, више-канално 

испуњење и доставу у продавнице/објекте. Главни регионални фокус ове 

активности је Северна Америка са активностима препродаје и у Латинској 

Америци; 

- Lex пружа решења за управљање складиштима, транспортом и 

стовариштима/отвореним складиштима. Главни регионални фокус ове 

активности је Европа (Немачка, Шпанија и нарочито Француска): 

- Софтвер за симулацију укључује решења која омогућавају симулацију промена 

процеса и конфигурације распореда у складишту, а у сврху оптимизације 

коришћења складишта. Главни регионални фокус ове активности је Европа 

(посебно Велика Британија). 

У оквиру сегмента „Технологије за примену“ активности Циљног друштва се могу 

поделити на: 

- Гласовне технологије - служе за пружање подршке операцијама у складиштима 

користећи технологије без руку и очију (често додатни пројекти). Главни 

регионални фокус ове активности је такође Европа (посебно Велика Британија, 

Немачка и Француска), као и Аустралија, Нови Зеланд и Филипини. Приходи у 

овом сегменту су у великој мери генерисани од продаје хардвера (у великој мери 

се трошкови преносе на купце јер се хардвер набавља од трећих страна); 

- Роботика, односно аутономни мобилни роботи пружају решења која 

побољшавају перформансе складишта и прецизност коришћењем роботике. 

Главни регионални фокус ове активности је у Аустралији, Новом Зеланду и 

Филипинима. [...] 

 

У 2020. години, Циљно друштво је [...]. [...], Циљно друштво није активно и нема 

регистровано присуство у Србији. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на трансакцију у складу са којом ће Horizon, 

друштво за посебне намене у искључивом власништву инвестиционог фонда који 

индиректно контролише KKR, стећи удео у капиталу Циљног друштва, те ће на крају 

поседовати приближно 40% удела, док ће Körber задржати 60% удела у капиталу 

Циљног друштва.  

 

Циљно друштво је тренутно у искључивом власништву и под контролом Körber-а. 

Након затварања предложене трансакције, KKR ће стећи индиректну заједничку 

контролу у Циљном друштву, заједно са Körber-ом. С тим у вези, 25. новембра 2021. 

године Horizon је закључио Уговор са Körber-ом, како би стекао 40% удела у капиталу 

Циљног друштва, а Уговор је достављен као акт о концентрацији.  

 

У складу са [...] 

 

[...]. KKR ће стога заједно са Körber-ом вршити индиректну заједничку контролу над 

Циљним друштвом.  

 

Пре затварања транакције, [...]. 
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

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. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 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). 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. 

 

Подносиоци пријаве наводе да дефиниција релевантног тржишта у конкретном случају 

може остати отворена, с обзиром на то да предложена трансакција неће изазвати било 

какву забринутост у погледу конкуренције у Србији, имајући у виду да се активности 

страна у Србији не преклапају и да је Циљно друштво остварило занемарљив приход у 

Србији у 2020. години. 

 

Међутим, ради потпуности пријаве, подносиоци пријаве предлажу да се релевантно 

тржиште производа за потребе предложене трансакције дефинише као тржиште 

пословног апликативног софтвера (EAS). Комисија је уважила овај предлог и 

релевантно тржиште производа, у конкретном случају, одредила као тржиште 

производње и велепродаје пословног апликативног софтвера (EAS). 

 

У пријави се указује и на праксу Европске комисије, која је доносила одлуке о 

различитим аспектима софтвера у различитим случајевима. Уобичајено, Европска 

комисија класификује софтверске производе по комбинованом критеријуму 

функционалности, крајњег корисника (тј. софтвер за предузећа/пословни софтвер у 

односу на софтвер за потрошаче) и специфичног сектора (нпр. софтвер за здравствену 

заштиту). Међутим, када је у питању специфични сектор, Европска комисија је заузела 

став да постоје одређени софтверски производи који се могу користити за широк 

спектар сектора и где ова разлика не игра никакву улогу. У погледу функционалности, 

Европска комисија је класификовала софтверске производе у (i) инфраструктурни 

софтвер;  (ii) посреднички софтвер (мидлвер);  (iii) апликативни софтвер и 

канцеларијски софтвер и (iv) оперативни софтвер/софтвер за прегледаче. 

 

Пословни апликативни софтвер (EAS), који је једини релевантан за потребе 

предложене трансакције, обухвата софтвер који се бави одређеним аспектима 

планирања, извршења или сарадње у пословној, државној или другој организацији. 

Апликативни софтвер за предузећа подржава главне пословне функције потребне за 

ефикасно управљање пословањем на нивоу предузећа или огранка, као што је 
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управљање корпоративним финансијама, аутоматизација продајних и маркентишких 

функција друштва или управљање ресурсима укљученим у корпоративне пројекте.  

 

Према ставу Европске комисије, у оквиру индустрије софтверских апликација за 

предузећа, аналитичари генерално разликују (i) планирање ресурса предузећа (ERP);  

(ii) управљање односима са купцима; (iii) управљање односима са добављачима; (iv) 

апликације за управљање ланцем снабдевања (SCMA); (v) управљање животним 

циклусом производа (са потенцијалним даљим ужим подсегментима) и (vi) пословна 

аналитика (са потенцијалним даљим ужим подсегментима). Међутим, имајући у виду 

да не постоји забринутост у погледу конкуренције на тржишту Републике Србије, даља 

сегментација релевантног тржишта производа није неопходна. 

  

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које су доставили подносиоци пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, 

будући да се активности учесника у концентрацији не преклапају на овом тржишту.  

 

KKR (укључуjући и пoртфoлиo друштвa пoд кoнтрoлoм KKR-a) ниje aктивaн нa 

релевантном тржишту. Körber група нема регистровано присуство у Србији, и [...] нема 

активности на релевантном тржишту.   

 

У пријави се процењује да је, [...] тржишни удео Циљног друштва вeрoвaтнo мањи од 

/0-5/%. У погледу конкурената, у пријави се наводи да су глaвни кoнкурeнти Циљнoг 

друштвa ширoм свeтa Manhattan Associates, Blue Yonder, SAP, Oracle, SSI Schafer и 

други. Указује се на то да би овe кoмпaниje мoглe дa прoдajу свoje прoизвoдe у Србиjи 

(иaкo, с oбзирoм нa вeoмa мaлo присуствo у Србиjи, Циљнo друштвo нeмa сaзнaњa o 

тaквим прoдajaмa). 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном тржишту 

и да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији, оценивши да не 

постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 

концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

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, 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. 

 

 

 

 

 



7 

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. 

 

 

 

 


