Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-156/2020-4
Датум: 5. фебруар 2020. године

Објављени текст садржи заштићене податке. Заштићени подаци
приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите

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 6/0-02-156/2020-1, коју je дана 13. јануара 2020. године
поднелo привреднo друштвo Uralchem JSC, са седиштем на адреси 123112, nab.
Presnenskaia, 6, зграда 2, Москва, Русија, преко пуномоћника адвоката Маје
Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, са седиштем на адреси Булевар
Михајла Пупина 6, Нови Београд, дана 5. фебруара 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Uralchem JSC, са
седиштем на адреси 123112, nab. Presnenskaia, 6, зграда 2, Москва, Русија, број
регистрације 1077761874024, над друштвом Uralkali PJSC, са седиштем на адреси
618426, Перм Покрајина, Berezniki, ул. Pyatyletki, 63, Русија, регистарски број
1025901702188, и његовим зависним друштвима, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Uralchem JSC, дана 20.
јануара 2020. године уплатио износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Привредно друштво Uralchem JSC, са седиштем на адреси 123112, nab. Presnenskaia, 6,
зграда 2, Москва, Русија, број регистрације 1077761874024 (у даљем тексту: Uralchem
или подносилац пријаве), поднело је дана 13. јануара 2020. године преко пуномоћника
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-156/2020-1 (даље у 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
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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 концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). 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 је поднео Комисији захтев за
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом
захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво Uralchem управља истоименом групом друштава (у
даљем тексту: Uralchem група), а налази се под контролом холдинг компаније
URALCHEM HOLDING P.L.C., са седиштем на адреси Lophitis Business Center, Floor
1, Flat 101, 249 28 Octovriou Street, Limassol 3035, Кипар. Крајњи и стварни власник
Uralchem групе је физичко лице Dmitry Mazepin. 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, а ова
група друштава поседује зависна друштва у Русији, Литванији, Немачкој, Бразилу и на
Кипру. 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.
Uralchem група у Републици Србији не поседује регистрована зависна друштва, а у
2018. години је продајом својих минералних ђубрива остварила приход од око [...] евра
на тржишту Републике Србије.
Предметном трансакцијом стиче се контрола над друштвом Uralkali PJSC, са
седиштем на адреси 618426, Перм Покрајина, Berezniki, ул. Pyatyletki, 63, Русија,
регистарски број 1025901702188 (у даљем тексту: Uralkali или циљно друштво), које
управља истоименом групом друштава (у даљем тексту: Uralkali група). Uralkali је
један од највећих произвођача и извозника калијума који се користи за производњу
минералних ђубрива. Uralkali има значајан удео у глобалној производњи калијум
хлорида и ефикасно управља читавим производним ланцем - од ископавања
калијумове руде до снабдевања потрошача широм света калијум хлоридом. Ова група
друштава је у 2018. години имала око 20.000 запослених и остварила је укупан приход
у износу од око [...] евра на светском нивоу.
У Републици Србији Uralkali група нема регистрована зависна друштва, а у 2018.
години је на тржишту Републике остварила укупан приход од око [...] евра продајом
калијум хлорида.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Пре спровођења предметне концентрације, [...].
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Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Меморандум о
разумевању, закључен 2. септембра 2019. године [...] Након спровођења предметне
концентрације, друштво Uralchem ће поседовати до 100% акција друштва Uralkali, по
основу чега ће вршити искључиву контролу над њим.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације. Узимајући у обзир да у тренутку подношења
предметне пријаве релевантни подаци и финансијски извештаји за 2019. годину нису
били доступни, подносиоци пријаве су Комисији доставили податке и финансијске
извештаје који се односе на 2018. годину. Из података достављених Комисији о
укупним приходима учесника у концентрацији у свету и у Републици Србији у 2018.
години проистиче да исти надмашују прописане износе остварених укупних
годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са
одредбама члана 63. став 2. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште производа 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 исти или слични услови
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Група друштава којој припада подносилац пријаве је активна у производњи и продаји
сложених/комбинованих ђубрива, а у 2018. години је на тржишту Републике Србије
остварила приход од око [...] евра продајом својих производа. Циљно друштво је
активно у производњи и продаји калијума који се користи за производњу минералних
ђубрива, а у 2018. години је на тржишту Републике Србије остварило приход од око
[...] евра продајом претежно стандардног розе калијум хлорида.
Основна подела ђубрива је на органска (најчешће потичу од животиња) и минерална
(добијена индустријским путем). Минерална ђубрива углавном моry бити у
појединачном/чистом облику (чист азот А, чист фосфор Ф и чист калијум К) или у
сложеном облику који се може састојати из било које комбинације азота, фосфора и
калијума (у даљем тексту: АФК ђубрива). Чиста К минерална ђубрива укључују
калијум који је произведен из миниране калијеве соли. Производи калијума моry бити
у облику калијум хлорида или сумпор калијума, при чему се сумпор калијум
различитим процесима добија из калијум хлорида. Калијум хлорид представља скоро
70% глобалне тражње за чистим калијум минералним ђубривом. Постоји стандардни
калијум хлорид који се може користити као инпут за производњу сложених АФК
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ђубрива или као ђубриво које се употребљава директно у пољопривреди, и зрнасти
калијум хлорид који се може користити као ђубриво које се наноси директно и као
компонента мешаних ђубрива. Зрнасти калијум хлорид се не може се користити у
сложеним/комбинованим ђубривима. У својим претходним одлукама, Европска
комисија је утврдила да стандардни и зрнасти калијум хлорид припадају истом
тржишту производа. Минерална ђубрива која садрже калијум и друге основне
хранљиве састојке за биљну исхрану, као што су азот или фосфор представљају
сложена калијум минерална ђубрива. Сложена калијум минерална ђубрива постоје као
„АК“, „ФК“ или АФК ђубрива. Сложена минерална ђубрива доступна су у течном,
гасовитом и у зрнастом облику, а зрнаста су најчешћа. Сложена калијум минерална
ђубрива садрже неколико хранљивих састојака у сваком индивидуалном зрнастом
облику, чинећи их посебно ефективним за наношење иницијалне хранљиве дозе пре
саме садње. АФК, на пример, је сложено К ђубриво које је у широкој употреби,
састављено примарно од три основна макронутријента (тј. А, Ф и К) који су
неопходни за здрав развој биљке. У неким случајевима, АФК ђубрива такође садрже
секундарне хранљиве састојке или их садрже у траговима, као што је на пример
сумпор. Сложена/комбинована минерална ђубрива често су скупља од самог физичког
комбиновања или мешања примарних састојака, с обзиром да они захтевају додатну
обраду. На пример, комбинована АФК ђубрива захтевају индустријско хемијску
обраду супстанци које садрже А, Ф и К у појединачне зрнасте АФК смесе. Скуп
хемијски процес потребан за производњу АФК ђубрива значи да је њихова цена виша
од укупне цене истих храњивих састојака који се користе као чиста ђубрива. За
разлику од тога, мешана АФК садрже микс различитих А, Ф и К ђубрива помешаних у
АФК мешавине, која се могy мешати у складиштима дистрибутера или чак на самом
пољу/земљишту.
Према наводима у пријави, подносилац пријаве од циљног друштва у Русији купује
калијум као сировину ради производње сложених/комбинованих калијум минералних
ђубрива у својим производним постројењима лоцираним такође у Русији. Друштво
Uralkali не производи АФК минерална ђубрива зато што не поседује неопходне
производне капацитете. Прилагођавање постојећих капацитета за производњу АФК
минералних ђубрива, према наводима подносиоца пријаве, није технички изводљива
јер она захтева различиту производну технологију од постојеће.
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, активности
учесника у концентрацији у Републици Србији, а нарочито циљног друштва, као и
своју претходну праксу, Комисија је релевантно тржиште производа/услуга
дефинисала као тржиште велепродаје калијумa.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско
тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике
Србије.

Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да група
друштава којој припада подносилац пријаве, у Републици Србији није активна у
трговини на велико калијумом. Према проценама подносиоца пријаве, укупна
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величина дефинисаног релевантног тржишта производа у Републици Србији у 2018.
години износила је 84 000 тона, односно око 20,8 милиона евра вредносно изражено.
Циљно друштво је на тржишту Републике Србије у 2018. години велепродајом око [...]
калијума остварило приход од око [...] евра. На основу наведеног, циљно друштво је
на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2018. години
остварило тржишно учешће од око /90-100/% по основу продатих количина, односно
/90-100/% по основу вредности продаје. Као највећег конкурента циљног друштва у
Републици Србији на дефинисаном релевантном тржишту производа подносилац
пријаве је навео друштво OJSC Belaruskali са оствареним тржишним учешћем од око
/5-10/% у 2018. години.
На основу навода у пријави, Комисија је констатовала да ће подносилац пријаве
преузети постојеће тржишно учешће циљног друштва у Републици Србији, из чега се
закључује да ће структура на дефинисаном релевантном тржишту производа у
Републици Србији остати непромењена.
Узимајући у обзир да је подносилац пријаве у 2018. години на тржишту Републике
Србије продајом својих сложених минералних ђубрива остварио приход од око
[...]евра, Комисија је закључила да у конкретном случају није релевантно да ли се за
производњу наведених производа користи калијум набављен од циљног друштва.
Сходно томе, Комисија је оценила да због малог тржишног удела подносиоца пријаве
у Републици Србији нема опасности од затварања тржишта. Према наводима у
пријави, обим продаје калијума циљног друштва у Републици Србији након
спровођења предметне концентрације остаће непромењен, као и количина сложених
минералних ђубрива која у Републику Србију добавља подносилац пријаве.
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања. Комисија је разматрала и
закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације у
Републици Србији. Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да
не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености
концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива
овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива 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,
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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.
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