
 
 
                       
 

                                  
                              
 
 
                                 
 

 
 
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), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за 
заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту 
конкуренције бр. 1/0-06-896/2012-1 од 30. новембра 2012. године, одлучујући по 
Пријави концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-810/2012-1, коју је по 
приложеном пуномоћју поднео адвокат Урош Поповић, из Београда, запослен у 
Адвокатско ортачком друштву Бојовић, Дашић, Којовић са седиштем на адреси 
ул. Добрачина бр. 38, Београд, у име клијента – привредног друштва „Česka 
gumarenska společnost“ s.r.o., које је организовано у складу са правом Чешке 
Републике, са регистрованим седиштем на адреси Švehlova 1900, Праг 10, 106 
24 Чешка Република, матични број друштва 28163575, дана 18. децембра 2012. 
године, доноси следеће: 
 

РЕШЕЊЕ 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног 
друштва „Česka gumarenska společnost“ s.r.o., са регистрованим седиштем на 
адреси Švehlova 1900, Праг 10, 106 24 Чешка Pепублика, матични број друштва 
28163575, над привредним друштвом „Savatech družba proizvodnjo in tržеnje 
gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike“ д.о.о., матични број друштва 
16612050000 и над привредним друштвом „Savapro holding“ д.о.о., матични број 
друштва 1924524000, оба са регистрованим седиштем на истој адреси – 
Škofjeloška cesta 6, 4000 Крањ, Република Словенија, до чега долази на основу 
закљученог Уговора о продаји и преносу удела од 25. октобра 2012. године, 
којим се преузима 100% удела у основном капиталу привредног друштва 
„Savatech družba proizvodnjo in tržеnje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike“ 
д.o.o. и Уговора о продаји и преносу удела од 25. октобра 2012. године, којим се 
преузима 60% удела у основном капиталу привредног друштва „Savapro 
holding“ д.o.o., од истог досадашњег власника предметних удела у оба циљна 
друштва – акционарског друштва „Sava, družba za upravljanje in financiranje“ д.д. 
из Крања. 

 
          II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве предметне концентрације, у 
прописаном року извршио уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада и 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
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Београд 



00/100) ЕУР, на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције, отворен код 
Народне Банке Србије, што представља одговарајућу висину накнаде из члана 2. 
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 
заштиту конкуренције. 
 


