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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 6/0-02-318/2021-1, коју је 9. марта 2021. године поднело 

привредно друштво The Goodyear Tire & Rubber Company, са седиштем на адреси 200 

Innovation Way, Акрон, Охајо 44316, Сједињене Америчке Државе, преко пуномоћника 

адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и 

Партнери, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 29. априла 2021. године, доноси 

следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва The Goodyear 

Tire & Rubber Company, са седиштем на адреси 200 Innovation Way, Акрон, Охајо 

44316, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 34-0253240, над привредним 

друштвом Cooper Tire & Rubber Company, са седиштем на адреси 701 Lima Avenue, 

Финдлеј, Охајо 45840, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 34-4297750, и 

његовим зависним друштвима, куповином акција. 

   

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 19. марта 2021. године уплатио износ 

од XXX евра, и дана 22. марта 2021. доплатио XXX динара на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што укупно представља одговарајући прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привреднo друштвo The Goodyear Tire & Rubber Company, са седиштем на адреси 200 

Innovation Way, Акрон, Охајо 44316, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 

34-0253240 (у даљем тексту: Goodyear или подносилац пријаве), поднело је Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 9. марта 2021. године преко 

пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића, пријаву концентрације која је заведена 

под бројем 6/0-02-318/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији је достављена и 

допуна пријаве број 6/0-02-318/2021-2 од 2. априла 2021. године. Подносилац пријаве 

је предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку.   

 

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 
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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). Извод 

о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ 

за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података (у даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља 

спецификација података из пријаве, а чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија ће о овом захтеву одлучити посебним 

закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво Goodyear, јесте крајње матично друштво Goodyear групе 

друштава која се бави производњом и дистрибуцијом пнеуматика, као и сродних 

производа и услуга. Друштво Goodyear развија, производи и врши дистрибуцију 

пнеуматика за већину примена (од путничких аутомобила до опреме за земљане радове 

и индустријске опреме). Уз то, Goodyear производи и врши промет хемикалија за гyме; 

управља центрима за сервисирање комерцијалних камиона и протектирање 

пнеуматика; управља аутлет центрима за пнеуматике и ауто сервисима који нуде 

његове производе за малопродају, као и услуге сервисирања аутомобила и друге 

услуге. Друштво Goodyear производи своје производе у 47 објеката у 21 држави и 

врши промет готово у свакој држави на свету. Друштво Goodyear је листирано на 

Nasdaq берзи под симболом GT.  

 

Goodyear група друштава тренутно је присутна  у Републици Србији на следећи начин: 

1. Огранак страног правног лица „Goodyear Словенија д.о.о. Огранак Београд“ са 

седиштем на адреси Милутина Миланковића 23, Нови Београд, матични број 

29505438, шифра и назив делатности 4618 - Специјализовано посредовање у 

продаји посебних производа. [...]; 

2. Представништво страног правног лица „Представништво Goodyear Словенија 

доо представништво Београд“, са седиштем на адреси Омладинских бригада 85, 

Београд, матични број 29006881, шифра и назив делатности 8299 - Остале 

услужне активности подршке пословању. [...]. 

[...]. У 2020. години подносилац пријаве је остварио приход од оквирно [...] евра на 

територији Републике Србије. 
 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвом Cooper Tire & Rubber Company, са седиштем на адреси 701 Lima Avenue, 

Финдлеј, Охајо 45840, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 34-4297750 (у 

даљем тексту: Cooper или циљно друштво), и његовим зависним друштвима. Циљно 

друштво је матично друштво глобалне групе друштава која је специјализована за 

дизајн, производњу, промет и продају пнеуматика за путничке аутомобиле, лаке 

камионе, средње камионе, моторцикле и тркачка возила. Седиште друштва Cooper је у 

Финдлеју, Охајо, при чему су производња, продаја, дистрибуција, техничко пословање 

и пословање дизајнирања унутар његове групе друштава распрострањени у 15 држава 

широм света. Акције циљног друштва су листиране на Њујоршкој берзи и оно има 

преко 245 институционалних акционара. 
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Cooper група друштава има једно зависно друштво регистровано на територији 

Републике Србије, и то Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o. Kruševac (у даљем 

тексту: Cooper Србија), са седиштем на адреси Савска 33, Крушевац, матични број 

20787708, шифра и назив делатности 2211 - Производња гума за возила, протектирање 

гума за возила. Пословне активности Cooper групе у Србији пре свега обухватају 

производњу пнеуматика, која се врши у објектима друштва Cooper Србија који се 

налазе у Крушевцу. Друштво Cooper Србија производи пнеуматике за путничке 

аутомобиле, превасходно за европско тржиште и за извоз у Северну Америку. [...]. 

Друштво Cooper Србија тренутно спроводи улагања у своје производне активности у 

Крушевцу, након чега ће друштво Cooper Србија моћи да производи пнеуматике за 

лаке камионе, укључујући пнеуматике 4x4, и пнеуматике великог пречника до 22 инча, 

поред пнеуматика за путничке аутомобиле и спортска услужна возила (SUV) које 

тренутно производи. [...]. Иако производни објекти у власништву друштва Cooper 

Србија обухватају и одређени простор за складиштење полуготових производа и 

административне канцеларије, [...]. У 2020. години, друштво Cooper Србија је 

остварило продају у вредности од оквирно [...] евра у Србији. 

  

Опис трансакције и акт о концентрацији 
 

По основу Уговора и плана спајања који је закључен 22. фебруара 2021. године, 

друштво Goodyear намерава да стекне, преко свог зависног друштва Vulcan Merger Sub 

Inc., друштва основаног у Делаверу, САД, појединачну контролу над циљним 

друштвом, купoвином 100% акција у циљном друштву. Друштво Vulcan Merger Sub 

Inc. ће потом бити припојено друштву Cooper, при чему ће друштво Vulcan Merger Sub 

Inc. престати да постоји као засебно правно лице, док ће друштво Cooper наставити да 

постоји као зависно друштво подносиоца пријаве. Као акт о концентрацији Комисији је 

достављен Уговор и План спајања од 22. фебруара 2021. године. 
 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2020. 

години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је 

укупан приход свих учесника у концентрацији у 2020. години већи од износа који је 

прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. 

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

Релевантно тржиште 
 

Релевантно тржиште 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. 
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У вези са предлогом дефиниције релевантног тржишта, подносилац пријаве указује на 

то да је Европска Комисија (у даљем тексту: ЕК) претходно заузела став да треба 

направити разлику између (1) продаје нових гума произвођачима оригиналне опреме 

(„OEM“), тј. разним произвођачима возила, и (2) продаје нових заменских гума 

(предмети M.7643 - CNRC / PIRELLI, M.9121 – Michelin / Camso). Уз то, у неким 

случајевима, ЕК је такође разликовала и трећу категорију гума, а то су протектиране 

гуме, које су резултат поступка протектирања – поступка којим се наноси нова шара на 

истрошену гуму чиме се продужава њен животни век (предмет M.7643 – CNRC / 

PIRELLI). 
 

Према наводима у пријави, подносилац пријаве у Србији послује на следећим 

тржиштима:  

• Велепродаја нових гума за аутомобиле и комби возила произвођачима 

оригиналне опреме („OEM“); 

• Велепродаја нових заменских гума за камионе и аутобусе; 

• Велепродаја нових заменских гума за возила за земљане радове; 

• Велепродаја нових заменских гума за моторне двоточкаше; 

• Велепродаја протектираних гума. 

 

Циљно друштво послује само у једном сегменту на тржишту републике Србије, а то је 

производња и велепродаја нових заменских гума за аутомобиле и комби возила. 
 

Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 

предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника концентрације а 

нарочито циљног друштва, Комисија је као релевантно тржиште производа дефинисала 

тржиште производње и велепродаје заменских гума за аутомобиле и комби возила. 

Даља сегментација дефинисаног релевантног тржишта није неопходна имајући у виду 

да циљно друштво, посредством свог зависног друштва у Србији, [...]. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија га је дефинисала 

на националном нивоу, као тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у 

вези са чланом 2. Закона. 
 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је 

на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације и њену допуну, 

закључила да концентрација неће значајно утицати на промену тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту производа у Србији и да неће имати негативне 

ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 
 

Према наводима подносиоца пријаве друштво Goodyear је на територији Републике 

Србије у 2020. години остварило продају од оквирно [...] заменских гума за аутомобиле 

и комби возила, што према његовој процени одговара тржишном уделу од оквирно /10-

20/% на релеватном тржишту заменских гума за аутомобиле и комби возила. Са друге 

стране, циљно друштво Cooper је у Србији у 2020. години остварило продају од 

оквирно [...] заменских гума за аутомобиле и комби возила, што према процени 

подносиоца пријаве одговара тржишном уделу од оквирно /0-5/%. Након спровођења 

концентрације друштво Goodyear ће увећати свој тржишни удео на релевантном 
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тржишту велепродаје заменских гума за аутомобиле и комби возила за свега [...] 

процентних поена, колико износи тржишни удео циљног друштва.   

 

Подносилац пријаве је указао Комисији на вертикалне везе које постоје између 

учесника у концентрацији. Наиме, подносилац пријаве продаје хемијске производе које 

користе произвођачи гума, односно конкретно полибутадиен, антиоксидант и 

варијације стирен-бутадиен гуме. [...]. Међутим, подносилац пријаве је навео да не 

постоје такве вертикалне везе између учесника у концентрацији, а које се односе 

начелно на Европу и конкретно на Републику Србију.  

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да ће предметна концентрација 

довести до занемарљивог хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на 

утврђеном релевантном тржишту, али да у исто време неће довести до негативних 

ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 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 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. 

 
 

 


