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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 6/0-02-468/2018-1, коју је дана 08. јуна 

2018. године поднело привредно друштво SKS 365 Group д.о.о. Београд, сa седиштем 

на адреси Булевар Михаила Пупина 10 А/II, Београд, Србија, преко пуномоћника 

адвоката Милице Петровић, Горана Гојачанина, Ненада Илића и Иване Богдановић 

из Београда, Кнегиње Зорке бр. 8, дана 17. јула 2018. године, доноси следеће  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје променом облика из досадашње заједничке у непосредну појединачну 

контролу  привредног друштва SKS 365 Group д.о.о. Београд, матични број 20720239, 

сa седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 10 А/II, Београд, Србија, над 

привредним друштвом IBET 365 д.о.о. Београд,  матични број 20031697, са 

регистрованим седиштем на адреси Вељка Милићевића 10/14 Београд, Србија, 

куповином удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво SKS 365 Group 

д.о.о. Београд, уплатио износ од 2.953.665,00,00 (словима:два 

милионадеветстотинапедесеттрихиљадешестошесдесетпет и 00/100) динара, дана 11. 

јуна 2018. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво SKS 365 Group д.о.о. Београд, матични број 20720239, сa 

седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 10 А/II, Београд, Србија (у даљем 

тексту: подносилац пријаве или SKS 365), поднело је дана 08. јуна 2018. године преко 

пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-468/2018-1 (у 

даљем тексту: пријава). Пријава је допуњена 19. и 21. јуна 2018. године. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-468/2018-5 

Датум: 17. јули. 2018. године 
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Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку.   

 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и 

њених допуна, утврдила да је пријава 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, у даљем тексту: Уредба). 

Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво SKS 365, регистровано је у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије као друштво са ограниченом одговорношћу, шифра 

делатности 6209 – остале услуге информационе технологије. Према подацима које је 

доставио подносилац пријаве, ово друштво је у 2017. години, својим пословањем у 

Републици Србији, остварило укупан приход од око 1.000 ЕУР. Међутим, своју 

стварну делатност и највећи део прихода ово друштво  остварује посредно, управо 

преко активности свог зависног друштва IBET 365 д.о.о. Београд - циљног друштва у 

овој концентрацији, у којем је пре трансакције, друштво SKS 365 члан са 50% удела и 

један од контролора.  

 

Оснивач и једини члан подносиоца пријаве je друштво SKS365 Mаlta Ltd., 

регистарски/матични број C 57502, са регистрованим седиштем на Малти, Business 

Centre, St. Augustine Road, Swieqi SWQ 3312. Ово друштво основано је и послује као 

друштво са ограниченом одговорношћу чија је основна делатност приређивање свих 

врста интерактивних игара и њихових комбинација, као што су казино, карте, игре на 

таблама итд. Друштво SKS365 Mаlta Ltd управља и својом пословном јединицом у 

Италији на адреси Corso Vittorio Emanuele II nn. 282-284, 00186 Рим.  

 

Оснивач и једини власник друштва SKS365 Mаlta Ltd., је компанија SKS365 Malta 

Holding Ltd.,  регистарски/матични број C 70543, са регистрованим седиштем на 

истој адреси.Основну делатност ове компаније – фонда,  су инвестиције и 

поседовање акција, удела у другим друштвима, обвезница у другим компанијама, 

партнерствима, заједничким подухватима (joint-venture) из крајње диверсификованих 

пословних делатности. Чланови овог друштва су друштво Ramphastos Investments 

Group N.V (70%) и Ramphastos Participaties Cooperatief U.A (30%). 

 

Ramphastos Investments Group N.V. je друштво са ограниченом одговорношћу 

организовано и постојеће по законима Kурасаа (Curaçao), Мали Антили – Краљевина 

Холандија, са регистарским бројем 139498, са седиштем у Рену, Холандија и 

регистрованом адресом  на P.O. Box 837, Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Курасао 

(Curaçao), Мали Антили, као регистровани члан са 70% удела у SKS365 Malta 

Holding Ltd. 

 

Ramphastos Participaties Cooperatief U.A. је удружење компанија које је основано у 

правној форми задруге према праву Холандије са регистарским бројем 56697597 са 
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седиштем у Grebbewegg 111, 3911 AV Rhenen, Холандија као регистровани члан са 

30% удела у SKS365 Malta Holding Ltd.. Ово друштво је власник и 72,86% удела у 

друштву Ramphastos Investments Group N.V., услед чега се ово друштво сматра 

матичним друштвом које управља инвестицијама у оквиру читаве групације 

повезаних привредних друштва (у даљем тексту: Ramphastos Група). Саставни део 

пријаве концентрације чини и изјава законског заступника друштва Ramphastos 

Participaties Cooperatief U.A., да укупан консолидовани годишњи приход свих   

повезаних друштава у саставу Ramphastos Групе, остварен на светском тржишту у 

2017. години прелази износ од 100 милиона евра. 

 

Осим друштва  SKS 365, у Републици Србији група подносиоца пријаве присутна је  

и преко својих следећих  зависних друштава: 

 

- IBET 365 д.о.о. Београд,  матични број 20031697, са регистрованим седиштем 

на адреси Вељка Милићевића 10/14 Београд, Србија, (у даљем тексту: IBET 

365 или циљно друштво), у коме подносилац пријаве пре реализације ове 

концентрације поседује 50% удела и врши заједничку контролу са његовим 

осталим члановима;  

- SKS 365 SRB д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Шпанских Бораца 3 Б, 

Београд-Нови Београд, матични број 21006513 је привредно друштво 

регистровано за обављање делатности коцкања и клађења (шифра делатности 

9200), којем је Решењем Пореске управе – Сектора за мењачке и девизне 

послове и игре на срећу број: 000-424-00-00255/2016 од 29.11.2016.г. одобрено 

право на приређивање посебних игара на срећу – клађење преко средстава 

електронске комуникације. Иако поседује одобрење, ово друштво, у првих пет 

месеци 2018. године, још увек није отпочело са приређивањем посебних игара 

на  срећу – клађење преко средстава електронске комуникације, о чему сваког 

месеца доставља извештај  Министарству финансија – Пореска управа – 

Сектору за девизне и мењачке послове и игре на срећу. У 2017. години ово 

друштво, свој приход у Републици Србији од око 2,3 милиона евра, остварило 

је искључиво пружањем услуга из области информационих технологија свом 

оснивачу, друштву SKS365 Mаlta Ltd.  

 

Ramphastos Група на територији Републике Србије поседује и друга правна лица  која 

у складу са Законом о привредним друштвима немају својство привредног друштва: 

 

- Огранак SKS 365 Mаlta Ltd Београд, матични број 29506833, са седиштем на 

адреси Шпанских Бораца 3 Б, Београд-Нови Београд, је огранак претходно 

поменутог истоименог страног правног лица, оснивача и јединог члана 

подносиоца пријаве. Његова стварна делатност одговара регистрованој 

претежној делатности овог друштва (6202-услуге у области информационих 

технологија) које оно пружа свом оснивачу и његовим повезаним 

друштвима.Овај огранак регистрован је 08. августа 2016. године али је своје 

услуге почео да пружа у 2017. години када је на територији Републике Србије 

остварио укупан приход од око 5,3 милиона евра. 

- Фондација MaiM бави се пружањем разних облика хуманитарне помоћи 

социјално незбринутим, социјално угроженим и здравствено угроженим 

лицима, пружањем помоћи доживотно хендикепираним лицима, пружањем 
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помоћи деци без родитеља, награђивањем појединаца-аутора најзначајнијих 

научних радова за достигнућа у проналазаштву, иновацијама и економско-

привредном развоју, пружањем помоћи ради унапређења разних видова 

културног и уметничког стваралаштва, додељивањем стипендија ђацима, 

студентима и другим лицима за стручно усавршавање, који током учења 

постижу изванредне резултате, али због недостатка материјалних средстава и 

породичне угрожености нису у могућности да се даље школују итд. 

 

Читава група друштава којој припада подносилац пријаве, у смислу члана 5. Закона 

сматра се једним учесником на тржишту. 

 

Циљно друштво предметне трансакције je друштво IBET 365 д.о.о. Београд,  матични 

број 20031697, са регистрованим седиштем на адреси Вељка Милићевића 10/14 

Београд, Србија. Власничка структура овог друштва, које је пре реализације 

пријављене концентрације под заједничком контролом његових тренутних чланова  

је следећа: подносилац пријаве је члан са највећим уделом од 50%, Вера Милошевић 

располаже са 30% удела, Едита Милошевић-Михајловић 15% а Славољуб Томић са 

5% власничких права. 

 

Претежна регистрована, а уједно и стварна делатност овог друштва је коцкање и 

клађење (шифра делатности 9200). За организацију и бављењем овим активностима, 

ово друштво поседује потребна одобрења: Решење Пореске управе – Сектора за 

мењачке и девизне послове и игре на срећу број: 000-424-00-00040/2013-D0000 од 

16.10.2013.г. којим је одобрено право на приређивање посебних игара на срећу – 

клађење и Решење Пореске управе – Сектора за мењачке и девизне послове и игре на 

срећу број: 000-424-00-00202/2014 од 09.07.2014.г. којим је одобрено право на 

приређивање посебних игара на срећу на аутоматима. Управо ове две врсте 

активности, приређивање посебних игара на срећу – клађење и приређивање 

посебних игара на срећу на аутоматима представљају стварну делатност овог 

друштва. На основу података достављених од стране подносиоца пријаве, у 2017. 

години, као години која претходи години у којој је Комисији поднета предметна 

пријава концентрације, на територији Републике Србије, ово друштво остварило је 

укупан приход од око 21,5 милиона евра. Своје претходно поменуте активности, 

циљно друштво обавља на читавој територији Републике Србије преко организоване 

мреже уплатних места, када је у питању  приређивање посебних игара на срећу – 

клађење, односно простора опремљеним аутоматима када је реч о приређивању 

посебних игара на срећу на аутоматима, лоцираних у већем броју градова и општина.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама потписано дана 

16. маја 2018. године од стране законског заступника подносиоца пријаве, друштва 

SKS 365, у својству купца и досадашњих сувласника и суконтролора циљног 

друштва, следећих физичких лица у својству продаваца: Вере Милошевић (ЈМБГ: 

0609948727816), која пре реализације ове концентрације у циљном друштву 

располаже са 30% удела,  Едите Милошевић-Михајловић (ЈМБГ: 1206972727815) са 

15% и Славољуба Томића (ЈМБГ: 2402973722237) са 5% удела и власничких права у 

циљном друштву. Овим писмом, његови потписници изразили су озбиљну  намеру  

закључења Уговора о уступању удела између постојећих чланова циљног друштва, 
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којим ће друштво SKS 365, од преосталих чланова стећи додатних 50% удела у 

циљном друштву. Реализацијом предметне концентрације, заједничка контрола 

досадашњих чланова циљног друштва биће промењена у непосредну појединачну 

контролу подносиоца пријаве над овим друштвом. Писмом о намерама, потписници 

су такође изразили спремност да Уговор о преносу удела у циљном друштву закључе 

у року од 10 дана по добијању одобрења за спровођење концентрације од стране 

Комисије.  

 

Достављено Писмо о намерама Комисија је прихватила као ваљани правни основ ове 

концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2).  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у 

смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим 

приходима учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на 

тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, проистиче да исти 

надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. 

 

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. 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. 

 

Подносилац пријаве је у складу са досадашњом праксу у раду Комисије у 

предметима из ове области пословања (Mercur Casino/Beo Impera, решење бр. 6/0-02-

337/2017,  Mercur Casino/Pionir International, решење бр. 6/0-02-338/2017), а имајући у 

виду активности учесника у концентрацији и посебно присутност циљног  друштва 

на тржишту Републике Србије, предложио две могућности дефинисања релевантног 

тржишта производа/услуга за потребе овог поступка. По првом предлогу,  релевантно 

тржиште производа могуће је дефинисати шире посматрано, као целокупно тржиште 

приређивања игара на срећу. Образлажући овакав предлог, подносилац пријаве 

напомиње да  су корисници ове врсте услуга физичка лица која, уколико се одлуче да 

учествују у играма на срећу, могу да се определе за било коју од њих, те да у том 

смислу постоји заменљивост између различитих врста игара на срећу. Истовремено 

подносилац указује и на активности учесника концентрације. Циљно друштво се бави 
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приређивањем игара на срећу-клађењем и приређивањем игара на срећу на 

аутоматима, док повезано друштво подносиоца пријаве концентрације, SKS 365 SRB 

д.о.о. Београд, има одобрење за приређивање посебних игра на срећу-клађење преко 

средстава електронске комуникације. Међутим, имајући у виду законску регулативу 

у овој области пословања, као и чињеницу да друштво SKS 365 SRB д.о.о. Београд, 

још увек нема никакве пословне активности на тржишту приређивања посебних игра 

на срећу-клађења преко средстава електронске комуникације у Републици Србији и 

поред поседовања свих законом прописаних одобрења, подносилац сматра да је 

прикладнија ужа дефиниција релевантног тржишта производа/услуга. По овом 

предлогу,  полазећи од законске регулативе, која разликује приређивање игара на 

срећу - клађење,  приређивање игара на срећу на аутоматима и приређивање игара на 

срећу  преко средстава електронске комуникације, постоји могућност дефинисања 

три посебна релевантна тржишта производа. Подносилац ипак сматра да би, услед 

чињенице да у моменту подношења пријаве, ниједан од учесника у концентрацији 

није активан на тржишту приређивања игара на срећу  преко средстава електронске 

комуникације, ово тржиште требало изоставити.  

 

Као свој коначан став подносилац предлаже да се за потребе предметног поступка 

дефинишу два релевантна тржишта производа и то: 

 

- тржиште приређивања игара на срећу – клађење и 

- тржиште приређивања игара на срећу на аутоматима. 

 

Подносилац такође наводи да су на овај начин дефинисана релевантна тржишта 

производа/услуга у складу са важећом законском регулативом ове области пословања 

у Републици Србији. У складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“ 

бр. 88/11, 93/12 и 30/2018), играма на срећу сматрају се игре у којима се учесницима, 

уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или 

правима, при чему добитак или губитак не зависи од знања или вештине учесника у 

игри, него од случаја или неког неизвесног догађаја. Овим законом одређене су 

различите врсте игара на срећу, а као посебне врсте прописане су игре које се 

приређују на аутоматима и клађење на спортске и друге догађаје. Аутоматима се 

сматрају механичке, електронске или сличне справе на којима играчи, по уплати 

одређеног износа (у новцу и жетонима), имају могућност да остваре добитак. Игре на 

срећу могу се организовати и путем интернета, телефона, или на други начин путем 

телекомуникационих веза у складу са овим законом. За сваку врсту игара на срећу 

потребно је претходно добити одговарајућу дозволу, одобрење или сагласност 

Министарства финансија, која се не могу пренети на трећа лица. Услови за добијање 

одобрења су различити за сваку врсту игара, а огледају се у различитом износу 

минималног потребног основног капитала, захтеваног пословног простора, опреме,  

висине гаранције и депозита, итд, а разликује се и сам поступак добијања одобрења. 

Правилници и подзаконска акта регулишу детаљније услове за добијање сваког од 

напред наведених одобрења, која се издају само домаћим правним лицима. 

 

Осим неопходности добијања одговарајуће дозволе Министарства финансија 

подносилац истиче да не постоје друге законске или административне баријере за 

улазак на ова тржишта. 
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Циљно друштво има одобрење за приређивање игара на срећу - клађење на тачно 

одобреним локацијама и на тачно одобреном броју уплатно-исплатних места по 

свакој локацији, као и одобрење за приређивање игара на срећу на аутоматима такође 

на тачно одобреним локацијама и на тачно одобреном броју аутомата по свакој 

локацији.  

 

Комисија је у складу са својом досадашњом праксом у раду, прихватила предлог 

подносиоца пријаве и за потребе предметног поступка дефинисала два релевантна 

тржишта производа /услуга: 

 

- тржиште приређивања игара на срећу – клађење и 

- тржиште приређивања игара на срећу на аутоматима. 

 

У  погледу  географске  димензије  релевантних тржишта,  имајући у  виду природу и   

специфичности тржишта услуга приређивања игара на срећу на аутоматима и 

клађења, као и чињеницу да су корисници ових услуга физичка лица, због чијих се 

склоности и навика може очекивати да постоји заменљивост тражње услуга на 

локалном нивоу, подносилац предлаже да се оба дефинисана релевантна тржишта 

географски одреде као локална, односно као територија градова-општина у којима се 

налазе пословне јединице учесника у концентрацији.  

 

Комисија је прихватила и овај предлог подносиоца пријаве. 

  

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве и њених 

прилога, Комисија је закључила да је, од учесника предметне концентрације на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији активно само 

циљно друштво. Подносилац је као један од прилога пријаве, Комисији доставио и 

оверену изјаву законског заступника матичног друштва Ramphastos Групе, којом се 

изјављује да, осим друштава регистрованих на територији Републике Србије, ниједно 

друго зависно друштво из састава ове групације, ни на који начин не остварује 

приходе од продаје како робе, тако ни услуга на нашем националном тржишту. 

Имајући у виду чињеницу да је подносилац пријаве као сувласник и један од 

контролора циљног друштва, на дефинисаним релевантним тржиштима производа 

присутан искључиво посредно и то преко активности и прихода која је на њима 

остварило циљно друштво, Комисија је дошла до закључка, да предметна 

концентрација, променом заједничке контроле његових досадашњих чланова у 

појединачну контролу подносиоца пријаве над циљним друштвом, на дефинисаним 

релевантним тржиштима неће изазавати никакве како хоризонталне, тако ни 

вертикалне ефекте. 

 

У прилог оваквом закључку говоре и детаљни подаци о сваком од два дефинисана 

релевантна тржишта достављени од стране подносиоца, а засновани на преузетим 

подацима електронског регистра игара на срећу (у даљем тексту: eRIS) са интернет 

стране Министарства финансија, са стањем на дан 22.03.2018. године. Према овим 

подацима у Републици Србији је  регистровано 18 учесника на тржишту 

приређивања игара на срећу – клађење, и 61 учесник на тржишту приређивања игара 

на срећу на аутоматима. Процена укупне величине тржишта приређивања игара на 
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срећу, у смислу вредности остварених прихода, као и процена тржишних учешћа 

учесника у концентрацији и њихових главних конкурената у Србији, дата је на 

основу доступних званичних финансијских извештаја и исказаних оперативних 

прихода за 2016. годину. Ово из разлога што на сајту АПР-а, још увек нису 

објављени консолидовани финансијски извештаји свих конкурената учесника у 

концентрацији за 2017. годину. Подносилац истиче да према најбољем сазнању, у 

2017. години није дошло до значајне промене учешћа учесника у концентрацији на 

укупном тржишту приређивања игара на срећу.  

 

У 2016. години укупна вредност продаје од приређивања игара на срећу у Србији 

била je око 43.499.456.000,00 динара (односно 353.309.421,70 евра). Према 

критеријуму остварених прихода на територији Србије (од око 24,9 милиона евра), 

тржишно учешће циљног друштва у 2016. години изосило је 8,33%. Главни 

конкуренти су Joker Games d.o.o.  Beograd са 21,62%, Dan plus international d.o.o.  ca 

17,04% и Mozzart d.o.o. Beograd са 14,24% тржишног учешћа, док остали учесници 

имају заједно 38,77% тржишног учешћа. 

 

Овај податак, према подносиоцу пријаве представља само општу информацију о 

тржишној снази циљног друштва и његових конкурената у овој делатности, из 

разлога што из прихода приказаних у финансијским извештајима није могуће 

посебно издвојити приход од приређивања појединачних игара на срећу (клађење, на 

аутоматима и електронским путем), јер се у оквиру извештаја приказују само укупни 

приходи од продаје производа/услуга. Имајући ову чињеницу у виду, подносилац 

пријаве је тржишни удео учесника концентрације и њихових конкурената на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа определио преко броја уплатно-

исплатних места и броја аутомата којима ови учесници на тржишту располажу на 

територији градова-општина у којима је присутно циљно друштво. 

 

На првом од два дефинисана релевантна тржишта производа,  тржишту приређивања 

игара на срећу – клађење, према подацима eRIS-а на дан 22.03.2018.године, 

подносилац пријаве присутан је преко свог зависног друштва – циљног друштва 

IBET 365  са 158 уплатно-исплатних места (8,33%) у односу на њихов укупан број у 

Републици Србији од 1896 (100%). Уплатна места циљног друштва лоцирана су у 

више од 60 градова и општина у Републици Србији.  И поред чињенице да предметна 

концентрација неће изазвати никакве хоризонталне и вертикалне ефекте на овом 

релевантном тржишта производа, јер је реч о промени облика контроле над циљним 

друштвом из заједничке у појединачну, у наставку је дат преглед тржишног учешћа 

циљног друштва и конкурената учесника концентрације, према критеријуму броја 

уплатно-исплатних места по појединим градовима-општинама.  

 

Београд: од укупно 510 уплатно-исплатних места (100%), циљно друштво располаже 

са њих 63, или 12,35% тржишног удела. Према овом критеријуму, на релевантном 

географском тржишту територије града Београда, најзначајнији конкуренти су 

Mozzart са 28,23% тржишног учешћа, Meridian bet Joker са 11,96%, Balkan Bet Beo 

impera 11,56%  Phuket d.o.o 10,19%, Dan plus d.o.o са 7,45%, и Pin bet са 7,05% 

тржишног удела. 

Нови Сад: од укупног броја уплатно-исплатних места (118), циљно друштво 

располаже са свега 3 таква места, па тржишно учешће IBET 365 износи 2,54%. Из 

разлога малог тржишног удела циљног друштва, који ће и након реализације ове 
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концентрације остати непромењен, подносилац пријаве није доставио податке о 

конкурентима у овом граду. 

Ниш:  укупно 43 уплатно-исплатних места при чему циљно друштво има њих 4 или 

9,3% тржишног удела. Према овом критеријуму, на релевантном географском 

тржишту територије града Ниша, главни конкуренти су Dan plus са 26,19% , Mozzart 

са 23,25%, Kind beting са истим уделом као и циљно друштво, Pin bet и Phuket d.o.o са 

по 6,97% тржишног учешћа итд. 

Крагујевац: У овом граду, циљно друштво располаже са свега 2 (3,44%) од укупног 

броја уплатно-исплатних места које износи 58 (100%).  Из разлога малог тржишног 

удела циљног друштва, који ће и након реализације ове концентрације остати 

непромењен, подносилац пријаве није доставио податке о конкурентима у овом 

граду. 

Крушевац: од укупног броја уплатно-исплатних места у овом граду који износи 42 

(100%), циљно друштво има свега једно, односно 2,38% тржишног удела. Податке о 

кункурентима, подносилац пријаве из претходно наведених разлога није доставио. 

Jагодина: укупно 21 уплатно-исплатно место, при чему циљно друштво располаже 

са 6 уплатно-исплатних места, односно 28,57% тржишног учешћа. Према овом 

критеријуму, у граду Јагодини, конкуренти су Olimp kladionice-in  export d.o.o са 

14,28% тржишног учешћа, Meridian Bet Joker Games d.o.o, Mozzart и Zero bet са по 

9,52% тржишног учешћа. 

Љубовија: укупно 4 уплатно-исплатнa местa, при чему циљно друштво има само 1 

уплатно-исплатно место, односно 25% тржишног учешћа. Према овом критеријуму, 

на релевантном географском тржишту територије општине Љубовија, конкуренти су 

Full d.o.o., RM Company и Mozzart, сви са истим тржишним уделом као и циљно 

друштво. 

Ћуприја: од укупно 6 уплатно-исплатних места, циљно друштво има њих 2 и 

тржишни удео од 33,33%. Исти тржишни удео у Ћуприји има и друштво Mozzart, док 

друштва Phuket d.o.o и Zero bet имају по 16,66% тржишног учешћа. 

Алексинац: од укупно 6 уплатно-исплатних места циљно друштво има само једно и 

тржишно учешће од 16,66%. Конкуренти учесника концентрације на територији ове 

општине су Mozzart, Phuket d.o.o., Zero bet, RM Company и Dan plus d.o.o са  истим 

тржишним уделом као и циљно друштво. 

Алибунар: циљно друштво располаже са 2 уплатно-исплатна места, од укупно 6 

таквих места и тржишним учешћем од 33,33%. Према овом критеријуму, на 

релевантном географском тржишту територије општине Алибунар, конкуренти су 

Zero bet и Pin bet са истим тржишним уделом као и циљно друштво. 

Аранђеловац: од укупно 14 уплатно-исплатних места, циљно друштво има само 

једно (7,14%). Према овом критеријуму, на релевантном географском тржишту 

територије општине Аранђеловац, конкуренти су Mozzart са 28,57% тржишног 

учешћа, Pin bet са 21,42%, Zero bet са 14,28%, и друштва Phuket d.o.o., Millennium bet 

d.o.o., Meridian bet Joker и Dan plus d.o.o. са по 7,14% тржишног учешћа. 

Бајина Башта: од укупно 5 уплатно-исплатних места, циљно друштво има свега 

једно (20%). Конкуренти циљног друштва у општини Бајина Башта су  друштва Full 

d.o.o. са 40% тржишног учешћа, док друштва Mozzart и RM Company имају исто 

тржишно учешће као и циљно друштво. 

Бачка Паланка: од укупно 11 уплатно-исплатних места, циљно друштво има само 

једно (9,09%). Конкуренти циљног друштва на територији општине Бачка Паланка су 

друштва Millennium bet d.o.o. и Meridian bet Joker са по 18,18% тржишног учешћа, 
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док остали учесници на тржишту, Mozzart, Pin bet, Phuket d.o.o., Zero bet и Dan plus 

d.o.o. поседују исти тржишни удео као и циљно друштво. 

Бор: циљно друштво има само једно од укупно 15 уплатно-исплатних места у овом 

граду, и тржишно учешће од 6,66%. На територији града Бора, конкуренти су 

Mozzart, Zero bet и друштво Full d.o.o. са по 20% тржишног учешћа, док друштва 

Phuket d.o.o. и Millennium bet d.o.o. имају по 13,33% тржишног учешћа. Конкурент са 

тржишним уделом истим као и циљно друштво је друштво RM Company. 

Бујановац: од укупно 10 уплатно-исплатних места, циљно друштво има само једно 

(10,00%). Конкуренти циљног друштва у општини Бујановац су Mozzart и Dan plus 

d.o.o са по 30% тржишног учешћа, док друштва Dupla šansa, King bet и Phuket d.o.o. 

имају по 10% тржишног учешћа.  

Велико Градиште: од укупно 5 уплатно-исплатних места циљно друштво има само 

једно (20%). На територији ове општине, главни конкуренти циљног друштва су Zero 

bet са 40% тржишног учешћа, и друштва Mozzart и Meridian bet Joker са по 20% 

тржишног учешћа. 

Власотинце: циљно друштво има само једно од укупно 4 уплатно-исплатних места у 

овој општини (25%). Најзначајнији конкуренти су Phuket d.o.o. са 50% и Mozzart са 

25% тржишног учешћа. 

Вршац: од укупно 10, циљно друштво располаже са 2 уплатно-исплатна места (20%). 

На подручју града Вршца, конкуренти циљног друштва  су Mozzart са 30% тржишног 

учешћа, Pin bet са 20%, док друштва Meridian bet Joker, Dupla šansa и Dan plus d.o.o. 

имају по 10% тржишног учешћа. 

Димитровград: циљно друштво има једно од укупно 3 уплатно-исплатна места у 

овој општини (33,33%). Конкуренти са истом тржишном снагом као и циљно 

друштво су  Mozzart  и Dan plus d.o.o. 

Жагубица: циљно друштво има једно од укупно 2 уплатно-исплатна места у овој 

општини (50,00%). Једини конкурент циљног друштва са истом тржишном снагом у 

овој општини је друштво  Mozzart. 

Житиште: од укупно 3 уплатно-исплатна места, циљно друштво има свега једно и 

тржишно учешће од 33,33%. На територији ове општине, једини конкурент са 

највећим учешћем на тржишту је друштво Zorad d.o.o. (66,67%). 

Зрењанин: циљно друштво има само два од укупно 22 уплатно-исплатних места, и 

тржишно учешће од 9,09%. Према овом критеријуму, на релевантном географском 

тржишту територије града Зрењанина, конкуренти су друштва Mozzart и Dupla šansa 

са по 18,18% тржишног учешћа, док друштва Pin bet, King betting и Zorad d.o.o. имају 

по 13,63% тржишног учешћа. 

Ивањица: од укупно 9 уплатно-исплатних места циљно друштво и у овој општини 

располаже са само једним уплатно-исплатним местом, са тржишним учешћем од 

11,11%. Исти тржишни удео као и циљно друштво имају и Mozzart, Millennium bet 

d.o.o., Zero bet, Les Folies, Full d.o.o. и Phuket d.o.o. Учесник на тржишту са највећим 

тржишним уделом на територији општине Ивањица од 22,22% је RM Company.  

Књажевац: од укупно 3 уплатно-исплатна места, циљно друштво има свега једно, са 

тржишним учешћем од 33,33%. Исти број уплатно-исплатних места и тржишни удео 

има и сваки од два конкурента циљног друштва у овој општини, друштва Mozzart и 

RM Company. 

Кикинда: циљно друштво има само једно од укупно 10 уплатно-исплатних места у 

овом граду, и тржишно учешће од 10%. На релевантном географском тржишту града 

Кикинде, конкуренти су Mozzart са 30% тржишног учешћа, Meridian bet – Joker games 
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и друштво Full d.o.o. са по 20%, док преостали учесници на овом тржишту (Dupla 

šansa и Phuket) имају исту тржишну позицију као и циљно друштво. 

Кладово: у овој општини, тржишно учешће циљног друштва са једним од укупно 3 

уплатно-исплатна места, износи 33,33%. Конкуренти у овој општини су друштва 

Mozzart и Zero bet. Свако од ових друштава располаже са истим бројем уплатних 

места и тржишним учешћем као и циљно друштво.  

Ковачица: тржишно учешће циљног друштва са једним од укупно 3 уплатно-

исплатна места, износи 33,33%. Конкуренти у овој општини су друштва Zorad d.o.o. и 

Zero bet. Свако од ових друштава располаже са истим бројем уплатних места и 

тржишним учешћем као и циљно друштво.  

Ковин: од укупно 4 уплатно-исплатна места циљно друштво располаже са једним 

(25%). Конкуренти су Zero bet са 50% и Mozzart са 25% тржишног учешћа. 

Косјерић: од укупно 3 уплатно-исплатна места, циљно друштво има свега једно, са 

тржишним учешћем од 33,33%. Исти број уплатно-исплатних места и тржишни удео 

има и сваки од два конкурента циљног друштва у овој општини, друштва Mozzart и 

RM Company. 

Краљево: циљно друштво има само 2 од укупно 41 уплатно-исплатних места у овом 

граду, и тржишно учешће од 4,87%. Конкуренти циљног друштва на територији овог 

града су Mozzart са 21,95%, Full d.o.o. 19,51%, PINBET d.o.o. 14,63%, Dan plus 9,75% 

и Olimp kladionice in export d.o.o. са 7,31% тржишног учешћа.   

 Куршумлија: циљно друштво има само једно од укупно 2 уплатно-исплатна места у 

овој општини (50,00%). Једини конкурент циљног друштва са истом тржишном 

снагом у овој општини је друштво  Mozzart. 

Лајковац: тржишно учешће циљног друштва са једним од укупно 3 уплатно-

исплатна места, износи 33,33%. Конкуренти у овој општини су друштва Mozzart и 

Phuket d.o.o. Свако од ових друштава располаже са истим бројем уплатних места и 

тржишним учешћем као и циљно друштво.  

Лазаревац: од укупног броја уплатно-исплатних места (24), циљно друштво 

располаже са 3 таква места, са тржишним учешћем од 12,5%. На територији општине 

Лазаревац, главни конкуренти циљног друштва су Mozzart са 20,83%, Taš kladionice 

IIXO d.o.o. са 16,66% тржишног учешћа, док друштва Pin bet d.o.o. и Dan plus имају 

исту тржишну снагу као и циљно друштво.  

Лапово: циљно друштво има једно од укупно 2 уплатно-исплатна места у овој 

општини (50,00%). Једини конкурент циљног друштва са истом тржишном снагом  је 

друштво  Phuket d.o.o. 

Лебане: у овој општини, тржишно учешће циљног друштва са једним од укупно 3 

уплатно-исплатна места, износи 33,33%. Конкуренти у овој општини су друштва 

Dupla šansa и Dan plus. Свако од ових друштава располаже са истим бројем уплатних 

места и тржишним учешћем као и циљно друштво. 

Лесковац: од укупно 26 уплатно-исплатних места у овом граду, циљно друштво има 

њих 3, са тржишним учешћем од 11,54%. Конкуренти су Mozzart са 23,80%, Phuket 

d.o.o. са 19,23%, Balkan bet са 15,38% и Full d.o.o. са 7,69% тржишног учешћа. 

Друштво Dan plus располаже са истим бројем уплатних места и тржишним учешћем 

као и циљно друштво. 

Лозница: циљно друштво има 2 од укупно 21 уплатно-исплатних места у овом граду, 

и тржишно учешће од 9,52%. Учесник на тржишту са највећим тржишним уделом је 

друштво Mozzart са 23,8% тржишног учешћа, док преостали конкуренти Pin bet, Taš 

kladionice, Kind beting, Phuket d.o.o. и Dan plus располажу са истим бројем уплатних 

места и тржишним уделом као и циљно друштво. 
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Мионица: од укупно 3 уплатно-исплатна места, сваки од активних конкурената у 

овој општини – циљно друштво, Mozzart и Pionir International d.o.o. поседује по једно 

место и имају исти тржишни удео од по 33,33%. 

Младеновац: од укупно 8 уплатно-исплатних места, циљно друштво има 2, и 

тржишно учешће од 25%. Главни конкуренти у овој општини су Mozzart и Phuket 

d.o.o. са истом тржишном снагом као и циљно друштво, док друштва Les folies и Zero 

bet имају по 12,5% тржишног учешћа. 

Нова Варош: од укупно 6 уплатно-исплатних места циљно друштво има само једно и 

тржишно учешће од 16,66%. Конкуренти учесника концентрације на територији ове 

општине су Mozzart, Phuket d.o.o., Les folies, Pinbet d.o.o. и Dan plus  са  истим 

тржишним уделом као и циљно друштво. 

Нови Пазар: на територији овог града, циљно друштво има једно од укупно 28 

уплатно-исплатних места (3,57%). Из разлога малог тржишног удела циљног 

друштва, који ће и након реализације ове концентрације остати непромењен, 

подносилац пријаве није доставио податке о конкурентима у овом граду. 

Обреновац: од укупно 15 уплатно-исплатних места у овој општини, циљно друштво 

има једно са тржишним учешћем од 6,66%. Конкуренти су Mozzart са 26,66%, Таš 

IIXO  и Phuket d.o.o. са по 20%, док друштво Pinbet d.o.o. има исти тржишни удео као 

и циљно друштво. 

Панчево: у овом граду, циљно друштво има 2 од укупног броја уплатно-исплатних 

места (34), и тржишни удео од 5,88%. Главни конкуренти су Pin bet d.o.o. и 

Millennium bet d.o.o. са по 20,58%, друштва Mozzart и Zero bet по 17,70%, док 

Meridian има исти тржишни удео као и циљно друштво. 

Параћин: циљно друштво има 2 од укупно 16 уплатно-исплатних места у овој 

општини, и тржишно учешће од 12,50%. Исти тржишни удео имају и друштва 

Mozzart и Phuket d.o.o. Два учесника са већим тржишном снагом од циљног друштва 

су Pin bet d.o.o. са 31,25% и Olimp kladionice са 18,75% тржишног учешћа. 

Пећинци: од укупно 4 уплатно-исплатна места циљно друштво располаже са 2 

(50%). Конкуренти циљног друштва у овој општини су Dupla šansa и Zero bet са по 

25% тржишног учешћа. 

Петровац на Млави: и у овој општини циљно друштво има тржишно учешће од 50% 

(располаже са 2 од укупно 4 уплатно-исплатна места). Конкуренти циљног друштва 

на овом тржишту су Pin bet d.o.o. и  Mozzart са по 25% тржишног учешћа. 

Пландиште: у овој општини јединим уплатно-исплатним местом располаже управо 

циљно друштво. 

Пожаревац: од укупног броја уплатно-исплатних места у овом граду (30), циљно 

друштво има 2, и тржишно учешће од 6,66%. Zero bet са 46,66% тржишног учешћа је 

најзначајнији учесник на подручју овог града. Од осталих конкурената, друштва   

Mozzart и Phuket d.o.o. имају по 10%, док Dupla šansa, Таš IIXO  и Meridian Bet-Joker 

Games d.o.o. имају исти тржишни удео као и циљно друштво. 

Прешево: од укупно 17 уплатно-исплатних места циљно друштво има само једно и 

тржишно учешће од 5,88%. Конкуренти циљног друштва у овој општини су Dan plus 

International d.o.o. са 35,29% тржишног учешћа, Mozzart и Zorad са по 17,64%, док 

Dupla šansa и King betting d.o.o. имају исти тржишни удео као и циљно друштво. 

Пријепоље: од укупно 12 уплатно-исплатних места циљно друштво има само једно, 

и тржишно учешће од 8,33%. Према овом критеријуму, на територији општине 

Пријепоље, конкуренти циљног друштва су Mozzart са 41,66%, Meridian Bet-Joker 

Games d.o.o. и Phuket d.o.o. са по 16,66% тржишног учешћа, док  Pin bet и Zorad имају 

исти тржишни удео као и циљно друштво. 
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Шабац:  од укупно 33 уплатно-исплатних места, циљно друштво располаже са 2 

места и тржишним учешћем од 6,06%. Конкуренти циљног друштва у овом граду су 

Mozzart са 24,24%, Millennium bet d.o.o. sa 12,12%, Phuket d.o.o. са 9,09% и Pionir 

international d.o.o. са истим тржишним учешћем као и циљно друштво. 

Чачак: у овом граду, тржишно учешће циљног друштва је 5,55% (поседује 2 од 36 

уплатно-исплатних места. Конкуренти су Les folies d.o.o. са 38,89%, Olimp kladionice 

in export d.o.o. са 11,11%, Dan plus international d.o.o. и Pin Bet d.o.o. са по 8,33% 

тржишног учешћа. Исту тржишну снагу као и циљно друштво имају и Ful d.o.o., 

Meridian bet-joker games d.o.o., RM company d.o.o., Phuket d.o.o.  и Millennium bet 

d.o.o. 

Севојно: у овој општини јединим уплатно-исплатним  местом располаже управо 

циљно друштво. 

Ужице: од укупно 25 уплатно-исплатних места у овом граду, циљно друштво има 

једно, па му је сходно томе тржишно учешће 4%. Најзначајнији конкуренти су 

Mozzart са 32,00%, Les folies d.o.o. са 24,00% и Dan plus international d.o.o. са 12,00%, 

док друштва King betting и Phuket d.o.o. имају по 8,00% тржишног учешћа. 

Трстеник: од укупно 12 уплатно-исплатних места, циљно друштво располаже са 

једним местом, и тржишним учешћем од 8,33%. Конкуренти циљног друштва у овој 

општини су Olimp kladionice in export d.o.o. са 25,00%, Pin Bet d.o.o., Zero bet и Phuket 

d.o.o. са по 16,67% тржишног учешћа, док друштва RM company d.o.o. и Mozzart 

имају исто тржишно учешће као и циљно друштво. 

Топола: од укупно 4 уплатно-исплатна места циљно друштво располаже са једним 

(25%). Конкуренти су Dupla šansa d.o.o., Mozzart и Pin Bet d.o.o. са истим тржишним 

учешћем као и циљно друштво. 

 Сомбор: циљно друштво има једно од укупно 22 уплатно-исплатних места у овом 

граду и тржишно учешће од 4,55%. Конкуренти циљног друштва су Zero bet са 

27,27%, Dupla šansa d.o.o. са 13,64% тржишног учешћа, док исту тржишну снагу као 

и циљно друштво имају Meridian bet-joker games d.o.o., Mozzart, Pionir international 

d.o.o., Phuket d.o.o. и Millennium bet d.o.o. 

Смедерево: од укупно 17 уплатно-исплатних места у овом граду, циљно друштво 

поседује 3 уплатно-исплатна места, и тржишно учешће од 17,65%. Конкуренти су 

Phuket d.o.o. са 35,29%, Mozzart са 29,41%, Meridian bet-joker games d.o.o. са 11,76% и 

Zero bet са 5,88% тржишног учешћа. 

Сврљиг: циљно друштво има једно од укупно 2 уплатно-исплатна места у овој 

општини (50,00%). Једини конкурент циљног друштва са истом тржишном снагом  је 

друштво  Dan plus international d.o.o. 

Свилајнац: од укупно 6 уплатно-исплатних места циљно друштво има само једно и 

тржишно учешће од 16,66%. Конкуренти учесника концентрације на територији ове 

општине са истим бројем уплатно-исплатних места и тржишним учешћем као и 

циљно друштво су Pin Bet d.o.o., RM company d.o.o., Mozzart, Zero bet и Millennium 

bet d.o.o. 

Рума: од укупног броја уплатно-исплатних места у овој општини (16), циљно 

друштво има једно, и тржишно учешће од 6,25%. Конкуренти су Balkan bet-beo 

impera d.o.o. и Mozzart са по 18,75%, по 12,50% тржишног учешћа имају Dupla šansa 

d.o.o. и Phuket d.o.o. Исти број уплатно-исплатних места, па самим тим и исто 

тржишно учешће као и циљно друштво, у овој општини имају Pin Bet d.o.o., Taš 

kladionice d.o.o., Meridian bet-joker games d.o.o., Zorad d.o.o. и Dan plus international 

d.o.o. 
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Рашка: укупно 7 уплатно-исплатних места циљно друштво располаже са једним и 

тржишним учешћем од 14,28%. Исту тржишну снагу имају и RM company d.o.o., 

Mozzart и и Phuket d.o.o. У овој општини учесник на тржишту са највећим тржишним 

уделом је Pin Bet d.o.o. (42,86%). 

Ражањ: у овој општини јединим уплатно-исплатним местом располаже управо 

циљно друштво. 

Прибој: од укупно 12 уплатно-исплатних места, циљно друштво располаже са само 

једним и тржишним учешћем од 8,33%. Конкуренти у овој општини су Phuket d.o.o. 

са 25,00%, Millennium bet d.o.o. и Dan plus international d.o.o. са по 16,67% тржишног 

учешћа. Исту тржишну снагу као и циљно друштво имају Les folies d.o.o., Pin Bet 

d.o.o., RM company d.o.o. и друштво Mozzart. 

 

На другом од два дефинисана релевантна тржишта производа, тржишту приређивања 

игара на срећу на аутоматима, према подацима eRIS-а на дан 22.03.2018.године, 

подносилац пријаве присутан је преко свог зависног друштва – циљног друштва 

IBET 365  са укупно 632 аутомата (2,24%) у односу на њихов укупан број у 

Републици Србији од 28.237 (100%). Аутомати циљног друштва лоцирани су у 68 

пословних јединица овог друштва у 29 градова и општина у Републици Србији. И 

поред чињенице да предметна концентрација неће изазвати никакве хоризонталне и 

вертикалне ефекте на овом релевантном тржишта производа, јер је реч о промени 

облика контроле над циљним друштвом из заједничке у појединачну, у наставку је 

дат преглед тржишног учешћа циљног друштва и конкурената учесника 

концентрације, према критеријуму броја аутомата којима учесници на овом 

релевантном тржишту располажу по појединим градовима-општинама.  

  

Београд: од укупно 6.656 аутомата у овом граду, циљно друштво располаже са 278 

аутомата, и тржишним учешћем од 4,17%. Према овом критеријуму, на релевантном 

географском тржишту територије града Београда, највећи конкуренти су Mozzart са 

18,34% тржишног учешћа, Balkan Bet-Beo impera d.o.o. са 15,02%, Admiral d.o.o. 

6,71%,  Dan plus d.o.o. 5,93% и Phuket d.o.o. са 5,24% тржишног учешћа. 

Нови Сад: циљно друштво располаже са 19 (1,07%), од укупно 1.780 аутомата 

размештених у овом граду (100%). Из разлога малог тржишног удела циљног 

друштва, који ће и након реализације ове концентрације остати непромењен, 

подносилац пријаве није доставио податке о конкурентима у овом граду. 

Крагујевац: од укупно 743 аутомата у овом граду, циљно друштво има 20 аутомата и 

тржишно учешће од 2,69%. Из разлога малог тржишног удела циљног друштва, који 

ће и након реализације ове концентрације остати непромењен, подносилац пријаве 

није доставио податке о конкурентима у овом граду. 

Jагодина: циљно друштво располаже са 70 (24%), од укупно 291 аутомата у овом 

граду (100%). Према овом критеријуму, конкуренти циљног друштва су Alfa game 

d.o.o. са 14%, Zero bet и Balkan Bet-Beo impera d.o.o. са по  9,96% тржишног учешћа, 

Olimp kladionice-in  export d.o.o. 8,90%, Mozzart  6,18%, , Millenium  6% и AGT 

Limited d.o.o. са 5,15% тржишног учешћа. 

Краљево: од укупно 537 аутомата (100%), циљно друштво располаже са 5 аутомата 

или 0,93% тржишног учешћа. Из разлога малог тржишног удела циљног друштва, 

који ће и након реализације ове концентрације остати непромењен, подносилац 

пријаве није доставио податке о конкурентима у овом граду. 

Зрењанин: од укупно 368 аутомата циљно друштво поседује њих 18 (4,90% учешћа 

на тржишту). Главни конкуренти на територији овог града су Slot ex Group са 36,41% 
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тржишног учешћа, Alfa game 15,76%, Dan plus 12,22%,  Mozzart 5,7% и Dupla šansa 

d.o.o. са 5,43%  тржишног учешћа. 

Панчево: од укупно 451 аутомата у овом граду, циљно друштво послује са 20 

аутомата и има тржишно учешће од 4,43%. Највећи конкуренти су Millennium 

international d.o.o. са 16,85%, Slot ex group d.o.o. 16,18%, Balkan Innovative Technolоgy 

10,42%, Mozzart 7,98%, Admiral d.o.o. 6,87%, Pionir International d.o.o. и Pin bet d.o.o. 

са по 5,98%, Zero bet d.o.o. 5,54%, Dan plus d.o.o. и Play off са по 5,1% тржишног 

учешћа. 

Шабац: циљно друштво располаже са 22 (5%), од укупно 440 аутомата у овом граду 

(100%). Према овом критеријуму, конкуренти циљног друштва су Slot ex group  са 

13,40% тржишног учешћа, Mozzart 13,18%, Favorit CGI d.o.o. 11,59%, Millenium bet  

11,36%, Codex point 7,95%, Pionir International d.o.o. 7,50%, Full d.o.o. 7,27% и Admiral 

d.o.o. ca 6,60% тржишног учешћа.  

Лозница: од укупно 257 аутомата (100%), циљно друштво има 5 аутомата и тржишно 

учешће од 1,95%. Из разлога малог тржишног удела циљног друштва, који ће и након 

реализације ове концентрације остати непромењен, подносилац пријаве није 

доставио податке о конкурентима у овом граду. 

Сомбор: и у овом граду циљно друштво има мали тржишни удео (1,60%), услед 

чињенице да располаже са 5 од њиховог укупног броја који износи 312. Из разлога 

малог тржишног удела циљног друштва, који ће и након реализације ове 

концентрације остати непромењен, подносилац пријаве није доставио податке о 

конкурентима у овом граду. 

Параћин: од укупно 192 аутомата на територији ове општине, циљно друштво 

послује са 5 аутомата и његово тржишно учешће износи 2,60%. Из претходно 

наведених разлога, подносилац пријаве није доставио податке о конкурентима у овом 

граду. 

Ћуприја: од укупно 109 аутомата (100%), циљно друштво има 31 аутомат и тржишно 

учешће од 28,44%. Најзначајнији конкуренти су Kotron d.o.o. са 29,36% тржишног 

учешћа, Mozzart 13,76%, Les folies d.o.o. 12,84% и Alfa game d.o.o. са 11% тржишног 

учешћа. 

Љубовија: од укупно 34 аутомата циљно друштво располаже са 5 аутомата и има 

тржишно учешће 14,70%. Према овом критеријуму, на тржишту територије ове 

општине, главни конкуренти су RM Company d.o.o.  са 38,24% тржишног учешћа, 

Full d.o.o.  32,35% и Mozzart са истом тржишном снагом као и циљно друштво. 

Алексинац: у овој општини циљно друштво располаже са 7 аутомата (6,48%) у 

односу на њихов укупан број 108 (100%). Конкуренти су  Motoro Logo d.o.o. са 

20,37% тржишног учешћа, Colloseum game d.o.o. 18,51%, Dan plus d.o.o. 17,59%, 

Phuket d.o.o. 11,11%, Zero bet d.o.o. 10,18%, Mozzart 8,30% и RM Company d.o.o. са 

7,40% тржишног удела. 

Бајина Башта: од укупно 53 аутомата циљно друштво има 9 аутомата и тржишно 

учешће од 16,98%. Главни конкуренти циљног друштва су Full d.o.o. ca 37,73%, RM 

Company d.o.o.  30% и Mozzart са 15% тржишног учешћа. 

Бујановац: од укупно 266 аутомата (100%), циљно друштво располаже са 8 аутомата 

(3%). Конкуренти су Balkan gaming services d.o.o. са 20,30% тржишног учешћа, 

Colloseum game d.o.o. 19,54%, Kotron d.o.o. 9,39%, Admiral d.o.o. 8,64%, Mozzart и 

Dan plus d.o.o. са по 7,89% тржишног учешћа, Alphapex и Motoro Logo d.o.o. са по 

7,14% и Kolos d.o.o. са 6,76%  тржишног удела. 

Власотинце: од укупно 150 аутомата (100%), циљно друштво има 6 аутомата и 

тржишни удео од 4%. На подручју ове општине конкуренти циљног друштва су 
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Balkan Innovative Technology са 46,66% тржишног учешћа, Motoro Logo d.o.o. 14%, 

Atlantic d.o.o. 12,66%, Colloseum game d.o.o. 11,33% и Phuket d.o.o. са 6,66%  

тржишног учешћа. 

Ивањица: од укупно 90 аутомата (100%), циљно друштво поседује 8 аутомата и 

тржишно учешће од 8,90%. На овом географском тржишту као конкуренти присутни  

су RM Company d.o.o., са 22,22% тржишног учешћа, Les folies d.o.o. 18,88%, Admiral 

d.o.o. 16,66%, Full d.o.o. ca 13,33%, док друштва Mozzart, Millennium bet и VG Fenix 

d.o.o. имају по 6,66% тржишног удела у овој општини. 
Кладово: од укупно броја аутомата на територији ове општине 39 (100%), циљно 

друштво има 6 аутомата, и тржишно учешће од 15,40%. Према овом критеријуму, на 

овом релевантном географском тржишту, главни конкуренти циљног друштва су    

Кotron d.o.o. са 58,96% и Mozzart са 25,64% тржишног учешћа. 
Косјерић: циљно друштво располаже са 5 (26,30%) од укупно 19 аутомата (100%) 

лоцираних у овој општини. Од конкурената су на овом тржишту присутни и RM 

Company d.o.o. са 42,10% и Mozzart са 31,57% тржишног учешћа. 

Лапово: циљно друштво располаже са 8 (34,78%) од укупно 23 аутомата (100%) у 

Лапову. Једини конкурент циљног друштва је Phuket d.o.o. са 65,22%  тржишног 

учешћа. 

Медвеђа : од укупно броја аутомата на територији ове општине 18 (100%), циљно 

друштво послује са 5 аутомата (27,78%), док његов једини конкурент друштво Dan 

plus d.o.o. има 72,22%  тржишног учешћа. 

Мионица: циљно друштво располаже са 5 (11,63%) од укупно 43 аутомата (100%) у 

овој општини. Од конкурената су на овом тржишту присутни и Pionir International 

d.o.o. са 34,88%, Kotron d.o.o. 30,23% и Mozzart са 23,25% тржишног учешћа. 

Петровац на Млави: од укупно 161 аутомата (100%), циљно друштво има 15 

аутомата, и тржишно учешће од 9,31%. Значајни конкуренти на територији ове 

општине су Favorit CGI ca 19,87% тржишног учешћа, Magic Pyramid и Admiral d.o.o.  

са по 16,77%, Kotron d.o.o. 14,91%, Pin bet d.o.o. 9,94% и Collosseum d.o.o. са 6,21% 

тржишног учешћа 

Пожаревац: од укупно 500 аутомата (100%) у овом граду, циљно друштво поседује 

10 аутомата, односно 2% тржишног учешћа. Из раније наведених разлога, 

подносилац пријаве није доставио податке о конкурентима у овом граду. 

Прибој: од укупно 120 аутомата у овој општини (100%), циљно друштво послује са 

12 аутомата, и има тржишно учешће од 10%. Главни конкуренти су Dan plus d.o.o. са 

23,33%, Millenium bet 19,17%, Phuket d.o.o. 17,50%, Les Folies 13,33% и Pin bet са 

8,33% тржишног учешћа. 

Свилајнац: циљно друштво располаже са 15 (15,96%) од укупно 94 аутомата (100%) 

у овој општини. Као конкуренте треба поменути Balkan Innovative Technology са 

36,17%, Motoro logo 18,10%, RM Company d.o.o. 10,63%, Millenium bet ca 8,51% и 

друштва Mozzart и Colloseum game d.o.o. Vranje ca по 5,31% тржишног учешћа 

Рума: од укупно 193 аутомата (100%), циљно друштво има свега 5 аутомата и 

тржишно учешће од 2,59%. Из раније наведених разлога, подносилац пријаве није 

доставио податке о конкурентима у овој општини. 

Трстеник: и у овој општини, тржишно учешће циљног друштва је мало и износи 

3,88%. Ово из разлога што од укупног броја аутомата 129 (100%) оно управља са 5 

оваквих уређаја. Из раније наведених разлога, подносилац пријаве није доставио 

податке о конкурентима у овој општини. 
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Имајући у виду да је реч о концентрацији у којој долази само до промене облика из 

заједничке у непосредну индивидуалну контролу, те да је подносилац пријаве на 

дефинисаним релевантним тржиштима и до сада био присутан само посредно преко 

активности циљног друштва, и да реализацијом ове концентрације неће доћи ни до 

какве промене у структури релевантних тржишта производа, Комисија је закључила 

да реализација предметне концентрације неће изазвати било какве хоризонталне и 

вертикалне ефекте на дефинисаним  релевантним тржиштима. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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 пријема 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 и 106/2015).  

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

         Др Милоје Обрадовић  

 


