Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-936/2011-3
Веза: 6/0-02-30/2012-1
Датум: 6. јануар 2012. године
Београд
На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник
РС“ број 47/2011), одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-936/2011-1, коју
је преко пуномоћника – адвоката Бебе Милетић, из Београда, ул. Облаковска бр. 28,
запослене у адвокатској канцеларији WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла
Пупина бр. 6, 11.070 Нови Београд, поднело друштво CОOPER TIRE & RUBBER
COMPANY, oсновано у држави Делавер, Сједињене Америчке Државе, са
седиштем у 701 Lima Avenue, Findlay, OH 45840, у име свог зависног друштва у
Републици Србији - CОOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA, друштво са
ограниченом одговорношћу које је основано у складу са законима Србије, са
регистрованим седиштем у улици Светог Саве бр. 4 37.000 Крушевац, Република
Србија, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 6. јануара 2012.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног
друштва са ограниченом одговорношћу CОOPER TIRE & RUBBER COMPANY
SERBIA, које је основано у складу са законима Србије, са седиштем на адреси ул.
Светог Саве бр. 4 37.000 Крушевац, Република Србија, и регистровано у Агенцији
за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20787708, над
Фабриком путничких ауто гума са свом припадајућом имовином, која
функционише у оквиру Трајал корпорације а. д. са регистрованим седиштем на
адреси Милоша Обилића бб Крушевац, Србија, до које долази преузимањем
циљног друштва и његове припадајуће имовине, од стране друштва COОPER TIRE
& RUBBER COMPANY SERBIA, на основу и под условима утврђеним Уговором о
купопродаји имовине.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво CОOPER TIRE & RUBBER CO, у
прописаном року извршило уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и
00/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код
Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-936/2011-1, што представља
одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а у вези преузимања
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контроле над Фабриком путничких ауто гума - Крушевац, са свом припадајућом
имовином, која до реализације трансакције послује у оквиру Трајал корпорације
а.д. Крушевац.
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