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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 6/0-02-802/2022-1, коју су дана 5. децембра 2022. године поднела 

привредна друштва SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY, са седиштем на адреси P.O. 

Box 11044, 6575 Airport Branch Road, Ријад, Qurtoba District, 2871, Краљевина Саудијска 

Арабија и ETC GROUP Ltd, са седиштем на адреси C/O Rogers Capital Corporate Services 

Limited, 3rd Floor, Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Порт Луј, Маурицијус, 

преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића из адвокатске канцеларије 

Моравчевић Војновић и партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 19. 

јануара 2023. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава SABIC AGRI-NUTRIENTS 

COMPANY, са седиштем на адреси P.O. Box 11044, 6575 Airport Branch Road, Ријад, 

Qurtoba District, 2871, Краљевина Саудијска Арабија, регистарски броj 2055002359 и ETC 

GROUP Ltd, са седиштем на адреси C/O Rogers Capital Corporate Services Limited, 3
rd

 Floor, 

Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Порт Луј, Маурицијус, регистарски број 

C095264, над привредним друштвом ETG Inputs Holdco Limited, PO Box 482076, 905, West 

Wing, Index Tower, Међународни финансијски центар Дубаи, Дубаи, Уједињени Арапски 

Емирати, регистарски број 1853, куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, привредна друштва SABIC AGRI-

NUTRIENTS COMPANY и ETC GROUP, дана 4. јануара 2023 године, уплатили износ од 

XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва  SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY, са седиштем на адреси P.O. 

Box 11044, 6575 Airport Branch Road, Ријад, Qurtoba District, 2871, Краљевина Саудијска 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-239/2023-1 

            Веза: 6/0-02-802/2022 

Датум: 19. јануар 2023. 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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Арабија, регистарски броj 2055002359 (даље у тексту: SABIC AN) и ETC GROUP Ltd, са 

седиштем на адреси C/O Rogers Capital Corporate Services Limited, 3
rd

 Floor, Rogers House, 

5 President John Kennedy Street, Порт Луј, Маурицијус, регистарски број C095264 (даље у 

тексту: ETG World), заједно означени као подносиоци пријаве, поднела су Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 5. децембра 2022. године, преко 

пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-802/2022-1 (у 

даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и 

допуне пријаве 16. и 20. децембра 2022. године.  

  

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 концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ о извршеној уплати, 

којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је 

утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

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.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве SABIC AN је произвођач разних (сирових/немешаних) ђубрива, као 

што су амонијак, уреа и фосфати, и појединих комплексних ђубрива (која се састоје од 

неколико компоненти). SABIC AN продаје те производе великим дистрибутерима који 

продају ђубрива мањим дистрибутерима, трговцима на мало и крајњим купцима 

(углавном пољопривредницима). Ти дистрибутери директно препродају производе које 

производи SABIC AN или прво мешају различита (сирова) ђубрива како би створили 

мешана ђубрива која су прилагођена специфичним потребама дате врсте усева. 

Већи део производа друштва SABIC AN се продаје унутар Саудијске Арабије, и потом их 

користе локално или их извозе купци друштва SABIC AN. Највећа извозна тржишта 

друштва SABIC AN су САД и Индија. Ово друштво има ограничену продају у ЕЕП, како 

се наводи у пријави, при чему се та продаја у 2021. години не односи на ђубрива, већ на 

ограничену количину специфичне врсте урее којом SABIC AN снабдева произвођаче 

AdBlue, течности која се користи код дизел мотора зарад смањење штетних емисија. 

AdBlue се састоји од урее и (дејонизоване) воде. Уреа која се користи за AdBlue је 

специјалног техничког квалитета у поређењу са уреом која се користи у ђубривима, са 

већом чистоћом азота. Продаја урее произвођачима AdBlue је споредно пословање за 

SABIC AN у поређењу са претежном делатношћу продаје урее за потребе ђубрења. 

SABIC AN је друштво листирано на Саудијској берзи (Tadawul) и под искључивом 

контролом друштва Saudi Basic Industries Corporation (даље у тексту: SABIC), које је 

такође листирано на Саудијској берзи и поседује 50,1% акција у SABIC AN. Преосталим 

акцијама се јавно тргује. SABIC је под контролом друштва Saudi Arabian Oil Company 
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(даље: Saudi Aramco), које поседује 70% акција у овом друштву. Преосталим акцијама 

друштва SABIC се јавно тргује на Саудијској берзи. Saudi Aramco је акционарско друштво 

основано Краљевским декретом.  

Осим преко друштва SABIC AN, друштва SABIC и Saudi Aramco се не баве производњом 

и продајом ђубрива. SABIC се углавном бави трговином нафтом и природним гасом, 

хемикалијама у широкој употреби (примарно полимерима), металом (челиком) и 

специјализованим производима у различитим земљама. Saudi Aramco се превасходно бави 

тражењем, истраживањем, бушењем и вађењем хидрокарбонских супстанци и обрадом, 

производњом, рафинисањем и прометом тих супстанци. 

Према наводима из пријаве, SABIC AN нема имовину и није остварио приходе у Србији у 

2021. години, али је Saudi Aramco, као крајње матично друштво SABIC AN, остварило 

приходе од продаје у Србији, при чему не остварује приходе на релевантном тржишту. 

Подносилац пријаве ETG World је мултинационални конгломерат и већинским делом 

породично пословање, са разноврсним портфолиом експертизе широм више индустрија, 

која обухвата пољопривредна ђубрива, логистику, мерчендајзинг и обраду, оптимизацију 

ланца снабдевања, дигиталну трансформацију и енергију, како се наводи у пријави. 

ETG World је у крајњем искључивом власништву и под искључивом контролом друштва 

Export Marketing BVI Limited (даље у тексту: EMBL). EMBL је холдинг друштво и не 

обавља самосталнo пословне активности. [...]  

ETG World нема имовину у Србији и остварило је приходе у Србији, али не на 

предложеном релевантном тржишту.  

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве стичу контролу над привредним 

друштвом ETG Inputs Holdco Limited, PO Box 482076, 905, West Wing, Index Tower, 

Међународни финансијски центар Дубаи, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати, 

регистарски број 1853 (даље у тексту: циљно друштво или EIHL).  

Ово друштво се бави увозом, мешањем и дистрибуцијом ђубрива. Оно купује сирова 

(немешана) ђубрива (од друштава као што је SABIC AN), меша их у мешавине ђубрива 

које су прилагођене специфичним потребама дате врсте усева, и потом их дистрибуира до 

трговаца на мало и директно до крајњих купаца. У ограниченој мери, ово друштво се бави 

и дистрибуцијом сирових (немешаних) ђубрива која се могу директно наносити на земљу 

без даље обраде/мешања. EIHL тренутно послује у разним земљама, са фокусом на 

афрички континент, али не послује у ЕЕП. 

EIHL је тренутно под заједничком контролом подносиоца пријаве ETG World (51% удела) 

и Пензионог фонда за запослене у Влади Јужне Африке, ког заступа јужноафричка 

Корпорација за јавна улагања SOC Limited (даље у тексту: PIC), са 49% удела. PIC има 

заједничку контролу преко одређених стратешких вето права у вези са управљањем 

друштва EIHL, као и над буџетом друштва EIHL.  

Друштво EIHL нема имовину и не остварује приходе у Србији. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

Концентрација се односи на стицање заједничке контроле од стране SABIC AN над 

циљним друштвом EIHL, коју ће вршити заједно са другим чланом овог друштва – ETG 

World. 

Као акти о концентрацији су достављени Уговор о куповини удела између SABIC AN и 

ETG World од 24. јануара 2022. године (даље у тексту: Уговор о куповини удела SABIC 

AN) и Уговор о куповини удела између PIC и ETG World од 9. новембра 2022. године 

(даље у тексту: Уговор о куповини удела PIC).  

У складу са Уговором о куповини удела PIC, PIC ће друштву ETG World продати своје 

власничко учешће од 49% у циљном друштву.  

У складу са Уговором о куповини удела SABIC AN, ETG World ће друштву SABIC AN 

продати удео друштва PIC у циљном друштву (49%), уз одређена стратешка вето права, 

одмах након стицања удела од PIC. ETG World ће задржати своје власничко учешће од 

51%, као и заједничку контролу са SABIC AN над циљним друштвом. Подносиоци пријаве 

ће имати следећа управљачка права која им омогућавају заједничку контролу над циљним 

друштвом: [...]. 

[...]. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) 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. Из података достављених Комисији о укупним 

приходима групе којој припада подносилац пријаве у свету и у Републици Србији, 

проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. Закона.  

 

Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. 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. 

 

Подносиоци сматрају да за потребе предметне пријаве није неопходно да се прецизно 

дефинише релевантно тржиште, јер, како истичу, ниједна од страна није остварила 
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приходе у Србији од продаје на било ком предложеном релевантном тржишту. У пријави 

је дат преглед тржишта која се односе на узводну производњу и продају ђубрива и 

материјала (сировина) за ђубрива великим дистрибутерима и на низводну дистрибуцију 

(мешаних) ђубрива трговцима на мало и крајњим купцима. 

 

Имајући у виду да се циљно друштво бави продајом, односно дистрибуцијом ђубрива 

(сирових и мешаних), а полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа 

роба/услуга, Комисија је за потребе оцене дозвољености концентрације, релевантно 

тржиште производа одредила као тржиште велепродаје минералних ђубрива, без потребе 

за додатним сегментирањем, јер другачија одлука није од утицаја на оцену ефеката 

концентрације. 

Ђубрива су производи природног или синтетичког порекла (смеше разних материја) која 

се примењују на земљиште или биљно ткиво зарад снабдевања хранљивим елементима. 

Ђубрива суштински појачавају раст биљака, односно користе се за побољшање раста 

биљака, углавном на пољопривредним земљиштима. Тај циљ се постиже на два начина, 

при чему је традиционални додавање адитива који обезбеђују хранљиве елементе. Други 

начин деловања неких ђубрива је да појачавају ефикасност земљишта модификовањем 

његовог задржавања воде и аерације.  

Основна подела ђубрива је на органска и минерална (вештачка) ђубрива. Минерална 

ђубрива се начелно деле према примарном хранљивом састојку који садрже азот, фосфор 

и калијум (N, P, K). Даља подела ђубрива се може направити и између области примене и 

тзв. специјалне примене, где се у зависности од примене, ђубриво посипа на поље и 

раствара прогресивно кишом или иригационом водом, док се специјална примена односи 

на ђубрива која су у потпуности растворива у води.  

Ђубрива су често класификована према томе да ли обезбеђују један хранљиви елемент 

(нпр. K, P или N), у ком случају се класификују као тзв. проста ђубрива. Тзв. 

вишекомпонентна ђубрива (или сложена ђубрива) садрже два или више хранљивих 

елемената, примера ради N и P. 

Комисија није прихватила предлог подносилаца пријаве да релевантно географско 

тржиште остане отворено, већ га је дефинисала као територију Републике Србије, у складу 

са чланом 6. став 3. а у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката концентрације на конкуренцију, Комисија је на основу 

података које су доставили подносиоци пријаве, оценила да спровођење предметне 

концентрације неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду да 

учесници у концентрацији нису активни на овом тржишту. Комисија оцењује да 

концентрација неће имати негативне хоризонталне ефекте, јер нема преклапања у 

пословању учесника у концентрацији на релевантном тржишту. 

 

Комисија је имала у виду и постојање вертикалних односа између подносиоца пријаве 

SABIC AN и циљног друштва, с обзиром на то да, како се наводи у пријави, SABIC AN 

послује узводно као произвођач и добављач неколико „сирових“ ђубрива, а циљно 
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друштво послује низводно у мешању и дистрибуцији ђубрива мањим дистрибутерима, 

трговцима на мало и крајњим купцима (углавном пољопривредницима).  

 

SABIC AN продаје своје производе за ђубрење великим дистрибутерима, као што је и 

циљно друштво. Ти дистрибутери потом или препродају ђубрива директно трговцима на 

мало и крајњим купцима или прво мешају различите компоненте у мешавине ђубрива које 

су прилагођене специфичним потребама дате врсте усева, које потом препродају. Циљно 

друштво међутим не послује на узводном нивоу производње и снабдевања, како се 

објашњава у пријави.  

 

Комисија оцењује да овакви односи неће имати негативне вертикалне ефекте на 

конкуренцију у Србији, имајући у виду да SABIC AN и циљно друштво не врше продају 

ђубрива у Србији. 

 

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

неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту и 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 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 бр. 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. 

 

 

 


