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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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-

894/2019-1, коју је 18. новембра 2019. године поднело друштво Uralkali PJSC, са седиштем на 

адреси 618426, Перм Покрајина, Berezniki, ул. Pyatyletki, 63, Русија, које заступа пуномоћник, 

адвокат Маја Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, са седиштем на адреси 

Булевар Михајла Пупина 6, Нови Београд, дана 18. децембра 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем посредне појединачне контроле од стране привредног друштва Uralkali PJSC, са 

седиштем на адреси 618426, Перм Покрајина, Berezniki, ул. Pyatyletki, 63, Русија, регистарски 

број 1025901702188, над привредним друштвом Fertilizantes Heringer S.A., са седиштем на 

адреси Бетел - Paulínia - São Paulo, Avenida Irene Karcher, nº 620, Бразил, регистарски број 

22.266.175/0001-88, преко свог зависног друштва Uralkali Capital S.à r.l., са седиштем на адреси 

Boulevard Prince Henri No 43, 1724 Луксембург, регистарски број B161911 и друштва SIA 

Uralchem Trading, са седиштем на адреси Рига, Krisjana Valdemara iela 62, LV-1013, Летонија, 

регистарски број 40103225038, куповином акција. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 21. новембра 2019. године, уплатио износ 

од XXX динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Uralkali PJSC, са седиштем на адреси 618426, Перм Покрајина, Berezniki, 

ул. Pyatyletki, 63, Русија, регистарски број 1025901702188 (у даљем тексту: Uralkali или 

подносилац пријаве), поднело је дана 18. новембра 2019. године преко пуномоћника, адвоката 

Маје Станковић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-894/2019-1 (у даљем 

тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у 

складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-894/2019-7 

 Датум: 18. децембар 2019. године 

 

 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX 
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концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни 

део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што 

је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-894/2019-4 од 26. новембра 2019. године (у 

даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија 

се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.   

 

Учесници концентрације 

 

Uralkali је један од највећих произвођача и извозника калијума који је намењен за раст и развој 

живих организама. Uralkali има значајан удео у глобалној производњи калијум хлорида и 

ефикасно управља читавим производним ланцем - од ископавања калијеве руде до снабдевања 

потрошача широм света калијум хлоридом. Uralkali је у 2018. години имао око 20.000 

запослених на нивоу групе и остварио је укупан приход у износу од приближно [...] евра на 

светском нивоу.  

 

Друштво Uralkali тренутно има два већинска власника, и то групу Uralchem чије је матично 

друштво Uralchem JSC, са седиштем на адреси 123112, nab. Presnenskaia, 6, зграда 2, Москва, 

Русија (у даљем тексту: Uralchem), и друштво Rinsoco Trading Co. Limited, са седиштем на 

адреси Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, Lefkosia 1105, Кипар (у даљем тексту: 

Rinsoco). Крајњи и стварни власник Uralchem групе је господин Dmitry Mazepin, док је 

господин Dmitry Lobiak крајњи и стварни власник друштва Rinsoco.       

 

Група Uralchem производи и дистрибуира производе за пољопривредну употребу, нарочито 

минерална ђубрива, и за индустријску употребу, нарочито материјал за даљу производњу 

експлозива за употребу у рудницима, дизел издувне течности и лепила од смоле. Главни 

производи Uralchem групе су сложена калијум ђубрива и ђубрива на бази азота и фосфата. 

Uralchem је у 2018. години имао око 9.600 запослених на нивоу групе и остварио је укупан 

приход у износу од приближно [...] евра на светском нивоу. 

 

Uralkali и Uralchem немају регистровано присуство у Републици Србији. Међутим, ова друштва 

су имала испоруке својих производа [...] у Републици Србији у 2018. години. На тржишту 

Републике Србије у 2018. години Uralkali је остварио приход од приближно [...] евра продајом 

калијум хлорида, док је Uralchem остварио мање продаје својих производа, углавном 

минералних ђубрива, у износу од око [...] евра.   

 

Циљно друштво Fertilizantes Heringer S.A. (у даљем тексту: Heringer или циљно друштво) се 

бави индустријском производњом и продајом ђубрива у Бразилу. Тренутно поседује 15 

производних погона (јединица чија је намена за мешање супстанци ђубрива), које су 

распоређене у југоисточним, средње-западним, јужним и североисточним регионима Бразила. 

Циљ друштва Heringer јесте да понуди пољопривредним произвођачима најбоље решење када 

је у питању узгој биљака, уз пружање услуга, иновација и висококвалитетних производа, чиме 

испуњава очекивања својих клијената, акционара и запослених. На тај начин, ово друштво 

промовише ефикасне, профитабилне и одрживе пољопривредне активности.  

 

Heringer је под контролом чланова Heringer породице путем друштва Heringer Participações 

Ltda., са седиштем на адреси Rua Idalino Carvalho, s/n, sala 01, Bairro Parque Industrial, Viana, 

Espírito Santo, Бразил, регистарски број CEP 29136-900. 
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Heringer је у 2018. години на светском нивоу остварио укупан приход у износу од приближно 

[...] евра. Heringer нема регистровано присуство нити обавља пословне активности на 

територији Републике Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција односи се на стицање искључиве контроле над циљним друштвом 

Heringer од стране друштва Uralkali. Са тим циљем, стране су исказале озбиљну намеру да 

спроведу трансакцију тако што су потписале Обавезујуће писмо о намерама дана 21. септембра 

2019. године, које је контролни акционар циљног друштва (Heringer Participações Ltda.) истог 

дана прихватио. За друштво Uralkali предложена трансакција представља прилику да прошири 

присуство групе у Бразилу, док за Heringer предметна трансакција представља прилику за даљи 

развој и иновације. 

 

Пре спровођења предложене трансакције, циљно друштво је под контролом чланова Heringer 

породице путем друштва Heringer Participações Ltda. Преузимање искључиве контроле одвиће 

се тако што ће друштво Uralkali индиректно стећи до 51,5% учешћа у друштву Heringer, путем 

друштва Uralkali Capital S.à r.l. које ће стећи 46,5% и путем друштва SIA Uralchem које ће стећи 

мањинско учешће од до 5%. Након стицања до 51,5% од укупно емитованих акција са правом 

гласа друштва Heringer, друштво Uralkali такође планира и да [...]. 

 

Независно од крајњег резултата трансакције, односно од тачно стеченог удела у циљном 

друштву (51,5% акција или више), друштво Uralkali имаће могућност да врши одлучујући 

утицај на доношење одлука у вези са пословањем циљног друштва (тј. имаће право да блокира 

доношење стратешких одлука на пример одлука о буџету, бизнис плану, избору вишег 

менаџмента и/или великим инвестицијама Циљног друштва). Права преосталих акционара 

циљног друштва биће лимитирана на она права која уобичајено припадају мањинским 

акционарима ради заштите њихових инвестиција. Учесници концентрације планирају да ће 

бити у могућности да предложену трансакцију затворе у најбржем могућем року након 

добијања потребних корпоративних и регулаторних одобрења до краја ове године. 

 

Комисији је достављено Обавезујуће писмо о намерама, а које је Комисија прихватила као 

ваљани правни основ посматране концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 

17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода подносиоца пријаве и 

циљног друштва, односно група којима припадају, остварених на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2018. години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве 

концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2018. години већи од 

износа који је прописан чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је 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 
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исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на 

суседним територијама. 

 

Подносилац пријаве сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може 

остати отворена, обзиром да циљно друштво није активно на територији Републике Србије, те 

предложена трансакција неће проузроковати забринутост у погледу права о заштити 

конкуренције без обзира на то која се дефиниција тржишта производа усвоји. 

 

Подносилац пријаве је навео да се предложена трансакција односи на тржиште ђубрива, што и 

јесте тржиште на којем је циљно друштво активно. Основна подела ђубрива је на органска 

(најчешће потичу од животиња) и минерална (добијена индустријским путем). Подносилац 

пријаве даље наводи да су једино минерална ђубрива релевантна у овој концентрацији обзиром 

да су друштва Uralchem и Uralkali управо њих продавала у Републици Србији. Три главна 

хранљива састојка која се додају у земљиште за максималан раст биљака и за оптимизацију 

резултата усева, коришћењем минералних ђубрива, су: азот („А“), фосфор („Ф“) и калијум 

(„К“). Док је основни процес производње А састојка заправо хемијски процес, до састојака К и 

Ф долази се путем ископавања из природних извора. Путем ових основних производних 

процеса добијају се основна чиста ђубрива. Основна чиста ђубрива могу се користити или 

директно од стране узгајивача или служити као сировина за друга ђубрива као што су чиста и 

комбинована (мешана) ђубрива. Чиста ђубрива су појединачни производи соли, добијени путем 

хемијских процеса, који садрже само један или два хранљива састојка. Комбинована или 

мешана ђубрива (као што је АФК ђубриво) производе се од два или више основних ђубрива 

путем физичког процеса блендирања. Даље, подносилац пријаве наводи да је Европска 

Комисија раније разматрала различите могућности даље поделе тржишта ђубрива, укључујући 

поделу према састојцима које ђубриво садржи тј. азот, фосфор или калијум. Додатно, Европска 

Комисија је разматрала и поделу на: производњу и продају ђубрива, велепродају ђубрива и 

малопродају ђубрива. У већини случајева Европска Комисија је оставила отворену дефиницију 

релевантног тржишта производа, осим што је у случају Kali und Salz, закључила да чиста и 

комбинована К ђубрива чине одвојена тржишта производа. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности 

учесника концентрације и нарочито циљног друштва, Комисија је као релевантно тржиште 

производа дефинисала релевантно тржиште производње и велепродаје минералних ђубрива. 

Даља сегментација релевантног тржишта производње и велепродаје минералних ђубрива није 

неопходна имајући у виду присуство учесника у концентрацији на територији Републике, и као 

таква не би имала утицаја на оцену ефеката посматране концентрације.   

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија није прихватила предлог 

подносиоца пријаве да његово дефинисање може остати отворено имајући у виду активности 

учесника концентрације, већ је исто дефинисала на националном нивоу као тржиште Републике 

Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је на 

основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву концентрације, 

закључила да концентрација ни на који начин неће утицати на промену тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији. 

 

Подносилац пријаве друштво Uralkali, као и група Uralchem, немају регистровано присуство у 

Републици Србији. Међутим, ова друштва су имала испоруке својих производа [...] купцима у 

Републици Србији у 2018. години. Друштво Uralkali, [...]. Главни производ који друштво 
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доставља у Републику Србију је розе стандардни КХ (калијум хлорид) који се примарно 

користи за производњу сложених минералних ђубрива. Uralkali је остварио приход од 

приближно [...] евра на тржишту Републике Србије у 2018. години. Друштво Uralchem је 

остварило мање продаје својих производа, углавном минералних ђубрива, у износу од [...] евра 

у 2018. години. Циљно друштво нема локално присуство нити обавља пословне активности на 

територији Републике Србије. 

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да циљно друштво није присутно у Србији, и да не 

долази до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном 

тржишту производа. На утврђеном релевантном тржишту производа присутан је само 

подносилац пријаве. Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће 

доћи до промене структуре тржишта и тржишног учешћа, односно до негативних ефеката, 

хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји забринутост у погледу било ког 

критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је 

одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, 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 пријема 

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 и 106/2015 и 

95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                                        

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 

 


