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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 6/0-02-518/2018-1, коју су дана 09. јула 

2018. године поднели привредно друштво adp Gauselmann GmbH, сa седиштем на 

адреси Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,  Немачка, и Александар Јојић, преко 

пуномоћника адвоката Николе Б. Познановића из AOD Janković, Popović & Mitić из 

Београда, Палмотићева бр. 16а, дана 26. јула 2018. године, доноси следеће  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје променом облика из појединачне у заједничку контролу над друштвом 

Merkur Gaming Slots d.o.o., матични број 21113620, са седиштем на адреси ул. 

Милентија Поповића 5в, Београд, Рeпублика Србија, коју ће вршити привредно 

друштво adp Gauselmann GmbH, регистарски број HRB 9341, сa седиштем на адреси 

Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Немачка, и Александар Јојић  ЈМБГ 

0508970710012. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво adp Gauselmann 

GmbH, уплатио износ од 12.500,00 (дванаестхиљадапетстотина и 00/100) евра, дана 

11. јула 2018. године, и износ од 250,00 (двестапедесет и 00/100) евра дана 13. јула 

2018. године, а да је подносилац пријаве Александар Јојић,  уплатио износ од 

1.446.157,83 (милиончетиристотинечетрдесетшестхиљадастопедесетседам и 83/100) 

динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво adp Gauselmann GmbH, (у даљем тексту: Gauselmann или 

подносилац пријаве) са седиштем на адреси Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, 

Немачка, регистарски број HRB 9341, и Александар Јојић ЈМБГ 0508970710012 (у 
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даљем тексту: подносилац или подносиоци пријаве), поднели су дана 09. јула 2018. 

године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

518/2018-1 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили 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, 

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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у 

целости. 

 

Подносиоци пријаве су 11. јула 2018. године, доставили Комисији и захтев за 

заштиту података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 

6/0-02-518/2018-4, од 26. јула 2018. године. 

 

 

Учесници концентрације 

 

Један од подносилаца пријаве, друштво Gauselmann, је зависно друштво истоимене 

групе друштава. Gauselmann група је породична компанија присутна у индустрији 

забаве и индустрији игара на срећу у великом броју европских земаља. Матично 

друштво ове групе је фондација Gauselmann Familienstiftung, са регистрованим 

седиштем на истој адреси као и подносилац пријаве. Поред производње, развоја и 

продаје различитих врста аутомата за игре на срећу, система за управљање новцем и 

других забавних садржаја, ова група друштава управља и познатим ланцем 

играчница Casino Merkur-Spielothek,  а активна је и  у областима спортског клађења и 

организовања online игара на срећу.  

 

Gauselmann група се састоји од две подгрупе друштава. Матично друштво прве од 

њих, у чијем саставу се налази и подносилац пријаве је друштво Gauselmann AG, 

регистарски број HRB 9171, док се на челу друге подгрупе налази друштво Casino 

Merkur-Spielothek GmbH, регистарски број  HRB 11986. Ова два друштва имају исто 

регистровано седиште као и подносилац пријаве. 

 

Пословање целе групе друштава може се поделити у три пословне целине. Прву од 

њих чини Merkur одељење, које се налази у саставу прве подгрупе. Пословне 

активности овог одељења обухватају  производњу, развој и продају апарата за забаву, 

са и без могућности освајања награда, као и система управљања новцем у земљи и 

иностранству. Поред главног производног центра у Лубеку (Источна Вестфалија), 

производња апарата за ситан новац и POS терминала за локалне самоуправе, одвија 

се у граду Мехерниху (Северна Рајна-Вестфалија). Осим тога ово одељење бави се и 

развојем хардвера и софтвера за потребе банака, јавних установа, привредних 

друштава, играчница итд. 

 

Друга пословна целина која припада истој подгрупи је одељење нових медија, која 

покрива области спортског клађења, приређивања игара на срећу преко средстава 

електронске комуникације и област финансијских услуга. Производни портфолио 
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овог одељења чине развијена стационарна решења (кладионице и терминали по 

принципу самоуслуживања), као и она заснована на електронској бази, попут понуда 

за клађење преко интернета, разноврсних апликација за клађење итд. У области 

приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације, постављене 

су online платформе за игре на срећу  као и online коцкарнице у Италији, Великој 

Британији, Шпанији и Немачкој. У области финансијских услуга, Gauselmann група 

од 2014. године поседује већинско учешће у организатору исплата Euro Payment 

Group, који је глобално активан у области online и мобилног плаћања. 

 

У Републици Србији ова подгрупа присутна је преко  циљног друштва у овој 

трансакцији - Merkur Gaming Slots  d.o.o. Београд, и то искључиво на тржиштима 

продаје и изнајмљивања аутомата за игре на срећу. 

 

Друга подгрупа (тзв. Spielothek одељење) бави се разноврсним активностима 

карактеристичним за пословање коцкарница. Gauselmann група као лидер на 

тржишту Немачке, поседује више од 250 центара за забаву који послују под брендом 

Casino Merkur-Spielothek. На међународном плану, ова група друштава активна је од 

1986. године где послује преко свог зависног друштва Casino Merkur International на 

тржиштима већег броја европских земаља са преко 350 оваквих центара. Од 

коцкарница, ова група друштава управља са њих четири на крузерима, две у 

источном делу Немачке,  а од 2016. године поседује и 40% власничког капитала у 

Казину Берлин са пет огранака у овом граду. 

 

Према достављеним подацима у пријави, Gauselmann група је у 2017. години на 

светском тржишту остварила приход од око 2 милијарде евра. 

 

У Републици Србији Casino Merkur-Spielothek присутан је преко свог зависног 

друштва Merkur Casino GmbH са седиштем на адреси Seilerstаtte 22, Беч, Аустрија, 

регистарски број FN 289690 s, које има власничко учешће у следећим домаћим 

друштвима: 

 

- 51% удела у друштву Merkur Games d.o.o., са седиштем на адреси Милешевска 

бр. 64, Београд, матични број 20781335. Највећи део својих прихода у 

Републици Србији ово друштво остварује приређивањем игара на срећу на 

аутоматима, док мањи део чини приход од услуга продаје алкохолних и 

безалкохолних пића и цигарета у објектима у којима послује са аутоматима; 

 

- 51% удела у Предузећу за трговину и услуге Beo Impera d.o.o., са седиштем на 

адреси Милентија Поповића бр. 5в/С2/2, Београд, матични број 17230506. 

Највећи део својих прихода у Републици Србији ово друштво остварује  

приређивањем игара на срећу на аутоматима и  приређивањем игара на срећу 

– клађење, док мањи део чини приход од услуга продаје алкохолних и 

безалкохолних пића и цигарета у овим објектима; 

 

- 51% удела у друштву Pionir Internacional d.o.o., са седиштем на адреси Булевар 

Михаила Пупина бр.6 Нови Сад, матични број 08350167. Структура 

остварених прихода овог друштва на домаћем тржишту је иста као и код 

друштва  Beo Impera. 
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Осим тога, друштва Beo Impera и Pionir Internacional поседују по 50% удела у 

основном капиталу друштва за трговину и услуге Balkan Bet d.o.o., са седиштем на 

адреси Милентија Поповића 5 в, Београд, матични број 21117129. Своје приходе у 

Републици Србији ово друштво претежно остварује приређивањем игара на срећу 

преко средстава електронске комуникације. 

 

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

сматра се једним учесником на тржишту. На тржишту Републике Србије у 2017. 

години, ова група друштава остварила је приход од око [...]. 
 

Александар Јојић, ЈМБГ 0508970710012, који ће куповином 49% акција од друштва  

Gauselmann, досадашњег власника циљног друштва, над овим друштвом стећи 

заједничку контролу, на територији Републике Србије поседује и 90% удела у 

Предузећу за промет и услуге Aleksandar S d.o.o., матични број 17623737, са 

седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 5в/С2/2, затим 24,50% власничког 

капитала и заједничку контролу над друштвом Merkur Games d.o.o., као и 49% удела 

и заједничку контролу над друштвом Beo Impera d.o.o., као и посредну контролу над 

свим његовим зависним друштвима. Стицање заједничке контроле у последња два 

поменута друштва, одобрено је од стране Комисије у 2017. години. Осим тога, 

друштво  Beo Impera d.o.o. поседује и власничко учешће у следећим домаћим 

друштвима: 

 

- 51% у друштву за трговину и услуге, увоз-извоз Batig d.o.o., матични број 

17543008, са истим седиштем као и друштво Aleksandar S d.o.o. Основну 

делатност овог друштва чине услуге припремања и послуживања хране; 

 

- преосталих 10% удела у друштву  Aleksandar S d.o.o. Београд, (шифра 

делатности: 5610-ресторани  и покретни угоститељки објекти); 

 

- 10% удела у друштву Botiк bar d.o.o., Београд, ул. Милентија Поповића бр. 

5в/С2/2, матични број 20345292, (шифра делатности: 5630- услуге припремања 

и послуживања пића); 

 

- 10% удела у друштву Kafe Klub AS d.o.o., Београд-Земун, ул. Ивићева бр. 2, 

матични број 21004391,(шифра делатности:5630-услуге припремања и 

послуживања пића), и 

 

- 5% удела у друштву за производњу, трговину и услуге La-Vedavux d.o.o. 

Београд, са седиштем на адреси ул. Призренска бр. 2, матични број 17571150, 

(шифра делатности: 5630- услуге припремања и послуживања пића). 

 

Сва друштва у којима Александар Јојић има контролни утицај, у смислу члана 5. 

Закона сматрају се једним учесником на тржишту. Укупан приход који су ова 

друштва остварила на националном тржишту у 2017. години, износио је око 26 

милиона евра. 

 

Друштво Merkur Gaming Slots  d.o.o. (у даљем тексту: циљно друштво), матични број 

21113620, са седиштем на адреси ул. Милентија Поповића 5в, Београд, Рeпублика 

Србија, тренутно се налази под појединачном контролом друштва Gauselmann. 
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Претежну делатност овог друштва чини изнајмљивање и лизинг осталих машина, 

опреме и материјалних добара (шифра делатности: 7739). Свој целокупан приход у 

Републици Србији ово друштво остварује продајом и давањем у закуп аутомата за 

игре на срећу лиценцираним приређивачима ове врсте игара.[...]. У 2017. години ово 

друштво је на тржишту Републике Србије остварило укупан приход од око милион 

евра. 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела 

закључен 22. јуна 2018. године између друштва Gauselmann у својству продавца, и 

Александра Јојића у својству купца.  У складу са овим уговором, Александар Јојић ће 

стећи 49% удела у циљном друштву и заједничку контролу над овим друштвом са 

његовим досадашњим власником. Након регистрације Александра Јојића као 

власника 49% удела у циљном друштву код Агенције за привредне регистре 

Републике Србије, уговорне стране ће потписати и достављени нацрт Уговора о 

изменама и допунама одлуке о оснивању привредног друштва, чиме ће се установити 

заједничка контрола над циљним друштвом. 

 

Достављене уговоре 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 3).  

 

Учесници на тржишту који стичу контролу имају 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 1. тачка 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 
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услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

 

Подносиоци пријаве су у складу са активностима циљног друштва на тржишту 

Републике Србије предложили, да се за потребе овог поступка дефинишу два 

релевантна тржишта производа:  

 

- тржиште продаје аутомата за игре на срећу; 

- тржиште изнајмљивања аутомата за игре на срећу. 

 

Образлажући свој предлог, подносиоци наводе да су ово две основне активности 

циљног друштва, чијим обављањем оно генерише највећи део прихода на домаћем 

тржишту. Сервисирање и одржавање, као и неопходна софтверска ажурирања ових 

уређаја, представљају пратећу пословну активност циљног друштва и његову 

уговорну обавезу. Осим тога, и продаја и изнајмљивање аутомата за игре на срећу 

обављају се искључиво са лиценцираним приређивачима ове врсте игара, који 

поседују решење Министарства финансија, Пореске Управе, Сектора за мењачке и 

девизне послове и игре на срећу о одобрењу приређивања игара на срећу на 

аутоматима, на тачно одобреним локацијама и одређеном броју аутомата по свакој 

локацији. Као основни разлог посебног дефинисања тржишта продаје и тржишта 

изнајмљивања аутомата за игре на срећу, подносиоци истичу различиту пословну 

праксу која резултира и у различитим видовима пословне сарадње између учесника 

на овим тржиштима, где предмет појединих уговора могу бити: 

 

- продаја аутомата за игре на срећу; 

- закуп аутомата за игре на срећу уз плаћање фиксне месечне накнаде по 

аутомату; 

- закуп аутомата за игре на срећу уз плаћање фиксне месечне накнаде по 

аутомату, уз могућност да се у оквиру важења уговора предметни аутомат 

откупи по цени једнакој разлици између уговорене купопродајне цене и 

укупног износа плаћених закупнина; 

- закуп аутомата за игре на срећу уз плаћање накнаде у виду повраћаја 

закуподавцу процентуалног дела укупног нето прихода по аутомату, уз 

истовремену могућност да се у оквиру рока важења уговора, предметни 

аутомат откупи по цени једнакој разлици између уговорене купопродајне цене 

и укупног износа плаћене накнаде по основу уговора о закупу аутомата. 

 

Комисија је приликом оцене предлога дефинисања релевантних тржишта производа 

датих од стране подносилаца пријаве, пошла од постојеће законске регулативе у овој 

области пословања. 

 

У складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 93/12 и 

30/18), 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 посебна врста, прописане су игре које се приређују на 

аутоматима. Аутоматима се сматрају механичке, електронске или сличне справе на 

којима играчи, по уплати одређеног износа (у новцу или жетонима), имају могућност 
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да остваре добитак. 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. 

 

Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је прихватила предлог 

подносилаца пријаве, и за потребе предметног поступка, релевантно тржиште 

производа дефинисала као два одвојена тржишта: 

 

- тржиште продаје аутомата за игре на срећу; 

- тржиште изнајмљивања аутомата за игре на срећу. 

 

У погледу  географске димензије релевантних тржишта, имајући у виду да циљно 

друштво аутомате за игре на срећу продаје и изнајмљује лиценцираним 

приређивачима игара на срећу на читавој националној територији, подносиоци 

пријаве су предложили да се оно дефинише као тржиште Републике Србије, што је 

Комисија и прихватила, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

закључила да реализација предметне концентрације неће изазвати било какве 

хоризонталне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима. Ово из разлога што 

је од учесника концентрације на овим тржиштима  у Републици Србији, активно само 

циљно друштво. Друштва у којима Александар Јојић има власнички удео, на овим 

тржиштима нису ни присутна ни активна. 

 

Процену тржишног учешћа циљног друштва и његових конкурената на дефинисаним 

релевантним тржиштима производа, по критеријуму броја аутомата, подносиоци 

пријаве су доставили на основу јавно доступних података на интернет страници 

удружења приређивача игара на срећу „Јакта“. Подносиоци су навели и разлоге због 

чега тржишна учешћа учесника на овим тржиштима није могуће проценити по 

критеријуму остварених прихода од њихове продаје, односно изнајмљивања, а 

најбитнији су: 

 

- постојање различитих модела пословне сарадње, о чему је раније већ било 

речи; 

- немогућност методолошки јасне диференцијације прихода конкурената 

учесника у концентрацији из доступних финансијских извештаја (приходи 

остварени продајом аутомата за игре на срећу преко матичних друштава из 

иностранства и прихода остварених директном продајом у Републици 

Србији); 

- услед различитог тумачења захтева међународних рачуноводствених 

стандарда, конкуренти учесника концентрације, приходе у својим 
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финансијским извештајима исказују као бруто приход остварен од 

продаје/изнајмљивања аутомата или као нето приход, по коме се бруто приход 

умањује за трошкове набавке ових уређаја; 

 

На основу података удружења приређивача игара на срећу „Јакта“, у првом кварталу 

2018. године, у Републици Србији, укупан број регистрованих аутомата за игре на 

срећу износио је 27.363. Од овог броја 70% представљају продати аутомати (19.154), 

а 30% изнајмљени аутомати (8.209). Од укупног броја продатих регистрованих 

аутомата у Републици Србији (19.154), „стопа замене“, коју чине збир продатих 

аутомата на годишњем нивоу и број закупљених аутомата који промене свој статус 

из закупљених у продате на годишњем нивоу, према проценама подносилаца, износи 

14%. Другим речима број продатих аутомата за игре на срећу на годишњем нивоу у 

Републици Србији износи 2.682. Од укупног броја изнајмљених регистрованих 

аутомата у Републици Србији (8.209), „стопа замене“ износи 20% или 1.642. У овом 

случају, реч је о аутоматима који се замењују услед истека уговореног рока другим 

аутоматима и/или новим уговором о њиховом закупу. 

 

На тржишту продаје аутомата за игре на срећу, друштво Merkur Gaming Slots d.o.o. је  

у 2017. години остварило продају од [...] и тржишно учешће од /5-10/% имајући у 

виду укупан број продатих аутомата у Републици Србији (2.682). Главни конкуренти 

циљног друштва били су друштво Novomatic AG са [...] продатих аутомата или /10-

20/% тржишног удела, Euro Games Technology сa /5-10/%, односно [...] продатих 

аутомата, и друштво International Game Technology PLC са истом тржишном снагом 

као и циљно друштво. Од конкурената са тржишним учешћем /0-5/% треба поменути 

друштва  Casino Technology, Aristocrat, Synot итд.  

 

На другом дефинисаном релевантном тржишту производа, тржишту изнајмљивања 

аутомата за игре на срећу, тржишни удео циљног друштва у 2017. години је још нижи 

и износи /0-5/% ([...] изнајмљених аутомата у односу на њихов укупан број од 8.209). 

Највећи конкуренти циљног друштва на овом тржишту били су друштво Novomatic 

AG са [...] изнајмљених аутомата /30-40/%, Euro Games Technology сa /30-40/%,  [...]  

и  Synot са /10-20/%  тржишног удела [...]. 

 

Након реализације предметне концентрације, структура дефинисаних релевантних 

тржишта остаће непромењена као и тржишна снага циљног друштва. 

 

Испитујући потенцијалне вертикалне ефекте ове концентрације на релевантним 

тржиштима, Комисија је имала у виду како тренутну тржишну снагу циљног друштва 

на овим тржиштима, тако и структуру његових прихода. Највећи део остварених 

прихода у календарској години која претходи години пријаве концентрације, циљно 

друштво [...]. Комисија је такође, приликом доношења одлуке имала у виду, да је реч 

о трансакцији у којој пре свега, долази до промене облика контроле над циљним 

друштвом, из појединачне коју у овом тренутку врши Gauselmann група, у заједничку 

контролу коју ће након реализације ове концентрације  имати Gauselmann група и 

Александар Јојић. 

 

Комисија је закључила да реализација предметне концентрације ни по питању 

потенцијалних вертикалних ефеката неће негативно утицати на структуру и степен 

конкурентности релевантних тржишта. 
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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  

 

 

 


