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ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
у процесу приватизације стицањем непосредне контроле од стране Конзорцијума 
правних лица који чине украјинско друштво Лавовска фабрика аутобуса са седиштем 
на адреси 79026 Лавовска област, град Лавов, ул. Стријска 45, и британско друштво 
Sity Transport Construction Investments LTD са седиштем на адреси Suite 4, 10 Great 
Russell Street, Лондон, Белика Британија, над Холдинг предузећем Индустрија 
хидраулике и пнеуматике „Прва петолетка“ АД Трстеник куповином 70% друштвеног 
капитала овог предузећа и 100% капитала који у овом друштву поседује Фонд за 
развој Републике Србије као и над и његовим зависним и осамостаљеним друштвима 
куповином 70% друштвеног капитала у сваком од следећих друштава: 

1. Предузеће за производњу хидрауличних уређаја и система „ППТ- Хидраулика“ 
а.д., Трстеник,  

2. Предузеће за производњу хидрауличних цилиндара „ППТ Цилиндри“ а.д. 
Трстеник 

3. Предузеће за производњу делова за хидраулику „ППТ-Делови“ а.д. Нови Пазар 
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4. Предузеће за производњу индустријске пнеуматике „ППТ - Индустријска 
Пнеуматика“ а.д. Трстеник 

5. Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ППТ Инжењеринг“ а.д. Београд  
6. Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије „ППТ-

Ремонт и енергетика“ а.д. Трстеник 
7. Предузеће за угоститељске услуге „ППТ-Исхрана“а.д. Трстеник 
8. Предузеће за производњу хидрауличних сервоуправљача“ ППТ – 

сервоуправљачи“ а.д. Трстеник 
9. Предузеће за производњу кочне технике „Прва петолетка- Кочна техника“ а.д. 

Трстеник 
10.  Предузеће за производњу заптивки „ППТ- заптивке“ а.д. Трстеник 
11. Предузеће за производњу и промет арматура „ППТ- арматуре“ а.д. 

Александровац 
12. Предузеће за производњу уређаја и делова „ППТ- Фабрика уређаја и делова“ 

а.д. Брус 
13. Предузеће за технолошко - металуршку обраду „ППТ-ТМО“ а.д. Трстеник 


