
 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

На основу чл. 27 ст. 1. тач. 3), 60. и 69. Закона о заштити конкуренције («Службени 

гласник РС», бр. 79/05), чл. 2. тач. 8) Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције («Службени гласник РС», бр. 58/06) и чл. 

192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01) ), 

Савет Комисијe за заштиту конкуренције на 109. седници одржаној 16. јануара 2009. 

године, одлучујући о захтеву за издавање одобрења за спровођење концентрације број 6/0-

02-505/08-1 поднетом преко пуномоћника подносиоца захтева, адвоката Владимира Ј. 

Дашића из Београда, ул. Господар Јованова бр. 83 у име Конзорцијума правних лица који 

чине руско друштво Бумагоделатељное машиностроение са седиштем на адреси 426050 

Ижевск, ул. Воткинско шоссе 170, Русија и руско друштво Торговиј  Дом Росмашторг са 

седиштем на адреси 454091 Чељабинск, ул Совјетска бр.10, Русија, донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје у процесу приватизације стицањем непосредне контроле од стране Конзорцијума 

правних лица који чине руско друштво Бумагоделатељное машиностроение са седиштем 

на адреси 426050 Ижевск, ул. Воткинско шоссе 170, Русија и руско друштво Торговиј  

Дом Росмашторг са седиштем на адреси 454091 Чељабинск, ул Совјетска бр.10, Русија, 

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 

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 

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 
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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 

 


