
 

 

 

                       

 

                                  

                              
 

 

                                 
 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције 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 која је заведена под бројем 6/0-02-757/2012-1, коју су по приложеном 

пуномоћју поднели адвокати Александар Прерадовић и Јован Ћирковић, из Београда са 

кореспондентском адресом Булевар Михајла Пупина бр. 6, ПЦ Ушће, 24. спрат, у име 

клијента – друштва NBGI Private Equity Limited, са регистрованим седиштем на адреси Old 

Change House, 128 Queen Victoria Street, London, EC4V 4VJ, United Kingdom, које је 

регистровано у Канцеларији регистара друштава за Енглеску и Велс, под регистрационим 

бројем 03942388, дана 20. новембра 2012. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва NBGI Private Equity Limited, са 

регистрованим седиштем на адреси Old Change House, 128 Queen Victoria Street, London, 

EC4V 4VJ, United Kingdom, које је регистровано у Канцеларији регистара друштава за 

Енглеску и Велс, под регистрационим бројем 03942388, над Привредним друштвом за 

експлоатацију минералне воде и производњу пића „Књаз Милош“ а. д. са регистрованим 

седиштем на адреси Јужна индустријска зона бб, 34300 Аранђеловац, које је регистровано 

у Агенцији за привредне регистре, под матичним бројем 07347383, до чега долази на 

основу потписаног Резимеа основних услова – Term Sheet, којим ће NBGI Private Equity 

Limited, посредством једног од својих повезаних лица, стећи искључиву контролу над 

друштвом „Књаз Милош“ а. д., преузимањем 100% акција овог друштва од тренутног 

власника тих акција - холандског друштва са ограниченом одговорношћу Clates Holding 

B.V. 

  

          II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Private Equity Limited, као подносилац пријаве 

предметне концентрације, након подношења пријаве у прописаном року извршило уплату 

износа од 25.000 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР, на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, отворен код Народне Банке Србије, што представља одговарајућу 
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висину накнаде из члана 2. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 


