
 1 

 

 

  

 

 

 

 

                                     

 

 

   

                                               

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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 6/0-02-674/2019-1, 

коју је 30. јула 2019. године поднело привредно друштво European Data Project s.r.o., са седиштем 

на адреси Komořany 146, 683 01 Rousínov, Чешка Република, које заступа пуномоћник, адвокат 

Млађан Марјановић, из адвокатске канцеларије Марјановић, са седиштем на адреси 

Скендербегова 3/5, Београд, дана 10. септембра 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва European Data Project 

s.r.o., са седиштем на адреси Komořany 146, 683 01 Rousínov, Чешка Република, матични број 

61063517, над привредним друштвом FAZI DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Новакова 1А, 

Београд, Република Србија, матични број 20054751, до које долази куповином 60% удела у 

друштву.  

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво European Data Project s.r.o., 

дана 1. августа 2019. године, уплатио износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво European Data Project s.r.o., са седиштем на адреси Komořany 146, 683 01 

Rousínov, Чешка Република, матични број 61063517 (у даљем тексту: EDP или подносилац 

пријаве), поднело је 30. јула 2019. године преко пуномоћника, адвоката Млађана Марјановића, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-674/2019-1 (у даљем тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији je 

достављена и допуна пријаве број 6/0-02-674/2019-5 од 28. августа 2019. године.     

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је 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, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

  
        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: 6/0-02-674/2019-7 

  Датум: 10. септембар 2019.године 

 

 

 

 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX 
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На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева 

представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија ће о овом захтеву одлучити посебним Закључком о заштити 

података.   

 

Учесници концентрације 

EDP је друштво са ограниченом одговорношћу, активно у делатностима производње, уградње, 

поправке електричних машина и уређаја електронске и телекомуникационе опреме (апарати за 

игре на срећу). EDP, поред наведених, обавља и друге делатности и то: изградња, изнајмљивање 

објеката, пројектовање у грађевинарству, угоститељске делатности, делатност рачуноводствених 

саветника, поправке каросерија, друмских возила, расхладних уређаја итд. EDP је од оснивања до 

данас постао велика компанија, са производним капацитетима који се простиру на више од 

120.000 квадрата и тренутно има више од 1.000 запослених. 

 

EDP припада групи друштава која су под контролом привредног друштва NOVO SWISS AG, са 

регистрованим седиштем на адреси Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, Швајцарска, матични број 

СНЕ 101.485.770, чији је крајњи власник физичко лице - господин Јохан Граф (Johann Graf), са 

100% удела. Оснивач EDP-a је привредно друштво GRYPHON INVEST AG из Швајцарске, 

матични број СНЕ-183.422.416, са 100% удела. Другу групу друштава која је под потпуном 

контролом господина Јохана Графа, чине друштва међу којима је и привредно друштво NOVO 

INVEST GMBH, Аустрија, матични број FN 381832v, које је на врху власничке структуре и 

поседује 89,96% удела у привредном друштву NOVOMATIC AG из Аустрије, матични број FN 

69548b, док преосталих 10,04% удела поседује NOVO SWISS AG. Привредно друштво 

NOVOMATIC AG из Аустрије има велики број зависних друштава у целом свету, која заједно 

чине NOVOMATIC групу. 

 

EDP у кооперацији са својим повезаним лицима, која су под контролом привредног друштва 

NOVOMATIC AG из Аустрије, претежно обавља делатност производње хардвера за слот апарате 

за игре на срећу, укључујући и јединице за исплату у слот апаратима за игре на срећу, монтажу и 

склапање делова полуготових слот апарата и реконструкцију половних слот апарата. Поред 

наведеног, EDP је, преко својих зависних друштава, водећи оператор казина и организатор игара 

на срећу (кладионице, аутомат клубови итд) на тржишту Чешке Републике и Словачке Републике. 

EDP тренутно послује са 133 казина и играчница (52 казина и играчнице у Чешкој Републици и 81 

у Словачкој Републици), тј. око 6.300 слот апарата и система за игре на срећу, као и 200 столова за 

игре на срећу у оквиру играчница на територији Чешке и Словачке. 

 

EDP, NOVOMATIC група и сва друга повезана лица под контролом крајњег власника господина 

Јохана Графа остварила су на светском нивоу приход од [...] евра у 2018. години.   

 

EDP непосредно не послује на тржишту Републике Србије, нити на њему остварује приходе по 

било ком основу. Међутим, привредни субјекти који послују и који су под крајњом контролом 

господина Јохана Графа имају своја зависна друштва на територији Републике Србије. На 

тржишту Републике Србије група подносиоца пријаве присутна је преко привредних субјеката 

која послују под контролом привредних друштва NOVOMATIC AG из Аустрије и GRYPHON 

INVEST AG из Швајцарске (NOVOMATIC група и GRYPHON INVEST AG  су под контролом 

истог крајњег власника као и EDP). У складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције сва 

зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или посредну, појединачну или 

заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и седишта, третирају се као један учесник на 

тржишту.   
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На територији Републике Србије, GRYPHON INVEST AG основало је зависно друштво GI Real 

Estate SRB d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Солунска 30, Стари Град, Београд, матични број 

21251275. GI Rea1 Estate SRB d.o.o. Beograd је друштво које не послује на релевантним 

тржиштима производа који су предмет посматране концентрације, с обзиром на то да се бави 

делатношћу изнајмљивања властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (шифра 

делатности: 6820). У оквиру групе друштава која су под контролом NOVOMATIC AG из 

Аустрије, у Републици Србији послују 3 зависна друштва и то: 

- Novo Investment d.o.o. Beograd (Novi Beograd), са седиштем на адреси Сурчински пут 1А, 

Београд матични број 20330155; 

- Novomatic Technologies RS d.o.o. Beograd (Novi Beograd), са седиштем на адреси Јапанска 3a, 

Београд, матични број 21469599; 

- Novomatic Lottery Solutions d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Јапанска 3а, Београд, 

матични број 20828021. 

Регистрована делатност привредног друштва Novo Investment d.o.o. је неспецијализована трговина 

на велико (шифра делатности: 4690), у оквиру које се обавља делатност продаје, изнајмљивања 

слот апарата за игре на срећу трећим лицима и зависним правним лицима у оквиру NOVOMATIC 

групе, док продају и изнајмљивање специјализованих електронских рулета врши искључиво 

својим повезаним и зависним лицима у оквиру NOVOMATIC групе која се баве приређивањем 

игара на срећу на територији Републике Србије. Novo Investment d.o.o. је дистрибутер (увозник) 

производа - слот апарата и електронских рулета који се производе у иностранству у оквиру 

NOVOMATIC групе и продају и изнајмљују на територији Републике Србије. Поред наведеног, 

Novo Investment d.o.o. својим купцима/закупцима електронских рулета и слот апарата нуди услуге 

поправке и одржавања машина које им је продао или изнајмио. Novo Investment d.o.o. је власник 

удела од 100% у основном капиталу привредног друштва Admira d.o.o. Kragujevac, са седиштем на 

адреси Бранка Радичевића 12, Крагујевац, матични број 17288067 и такође је власник 80% удела у 

основном капиталу привредног друштва Millennium Bet d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси 

Сурчински пут 1А, Београд, матични број 08738297. Претежна делатност привредног друштва 

Admira d.o.o. је приређивање игара на срећу - коцкање и клађење (шифра делатности: 9200) у 42 

играчнице и укупно 1.320 играчких места на територији Републике Србије. Millennium Bet d.o.o. у 

оквиру регистроване претежне делатности - приређивање игара на срећу коцкање и клађење 

(шифра делатности: 9200) бави се управљањем апаратима за игре на cpeћу и клађење у 81 објекту 

са 1.070 играчких позиција, а осим тога бави се и online клађењем и online казинима. Сходно 

наведеном, подносилац пријаве указује надлежном органу да се преко друштва Novo Investment 

d.o.o. увозе и дистрибуирају слот апарати, као посебна врста машина за игре на cpeћy, и 

електронски рулети (произведени од стране друштава која припадају NOVOMATIC групи) на 

тржиште Републике Србије, пре свега за потребе друштава Admira d.o.o. и  Mіllennіum Bet d.o.o., 

која су зависна друштва Novo Investment d.o.o. и чланице NOVOMATIC групе, a чија делатност је 

приређивање и организовање игара на cpeћy у играчницама и казинима и путем средстава 

електронске комуникације.  

 

У оквиру NOVOMATIC групе, на тржишту Републике Србије заступљено је и привредно друштво 

Novomatic Technologies RS d.o.o. које је ново друштво основано у марту 2019. године, са седиштем 

у Београду, чија је делатност рачунско програмирање (шифра делатности: 6201) и које се 

искључиво за потребе NOVOMATIC групе бави израдом и развојем софтверских решења 

(апликација) за online клађење и игре на срећу путем интернета.  

 

Поред наведеног, на тржишту Републике Србије заступљено је и привредно друштво Novomatic 

Lottery Solutions d.o.o. са седиштем у Београду, чија је делатност рачунско програмирање (шифра 

делатности: 6201) и које се искључиво за потребе NOVOMATIC групе бави израдом и развојем 

софтверских решења (апликација) за online клађење и игре на срећу путем интернета. Ови 

производи се продају искључиво у оквиру друштава чланица NOVOMATIC групе (и то за потребе 

чланице NOVOMATIC групе из иностранства), а не трећим лицима, нити се на територији 

Републике Србије остварује приход од продаје и изнајмљивања апликације за online клађење и 
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игре на срећу путем интернета (сав промет се врши искључиво између повезаних чланица 

NOVOMATIC групе). 

 

На тржишту Републике Србије, NOVOMATIC група је власник бренда и жигова Admiral (број 

пријаве Ж 2006/0316, за класе 9, 16, 28, 36, 37 и 41, са роком важења жига до 09.02.2026. године) и 

Адмирал (број пријаве Ж 2005/0610, за класе 9, 28 и 41 према Ничанској класи, са роком важења 

жига до 20.05.2025. године). 

 

EDP, NOVOMATIC група и сва друга повезана лица под контролом крајњег власника господина 

Јохана Графа остварила су на тржишту Републике Србије приход од [...] евра у 2018. години. 

 

Циљно друштво предметне трансакције јесте привредно друштво FAZI DOO BEOGRAD, са 

седиштем на адреси Новакова 1А, Београд, матични број 20054751 (у даљем тексту: FAZI или 

циљно друштво). Претежна делатност овог друштва је производња рачунара и периферне опреме 

(шифра делатности: 2620). Циљно друштво је активно у производњи, продаји и изнајмљивању 

специјализованих електронских рулета, продаји софтверских програма (апликација) различитих 

могућности за online игре на cpeћy путем средстава електронске комуникације и производњи LED 

дисплеја. FAZI, преко тима својих инжењера пружа и нуди својим корисницима услуге поправке и 

одржавања електронских рулета које им је продао или изнајмио. Производни погон налази се у 

Нишу, на адреси Новопројектована - Индустријска зона Север Ниш ББ. Структура власништва 

циљног друштва је следећа: 1) Бојан Митић, ЈМБГ 2306980730033, са уделом у висини од 50% 

основног капитала циљног друштва и 2) Душан Јевтић, ЈМБГ 0301981733525, са уделом у висини 

од 50% основног капитала циљног друштва. Најпознатији и најпродаванији модели електронских 

рулета које производи FAZI cy „ZED“, „KEY ON“, „OPTIMUM RESTYLING“ модели, а 

софтверских решења (апликација) за online игре на срећу „Book of Spells“, „Burning Ice Deluxee“, 

„Crystal Hot 40“, „Pyramid“, „Turbo Hot 40“ и „Roulette“. FAZI се не бави организацијом и 

приређивањем игара на срећу у играчницама нити путем средстава електронске комуникације. 

FAZI на територији Републике Србије нема повезана лица. Циљно друштво је, осим тржишта 

Републике Србије, заступљено и на другим европским и светским тржиштима. 

 

FAZI је у 2018. години на светском тржишту остварио приход од око [...] евра док је на тржишту 

Републике Србије приходовао око [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Планирана концентрација биће спроведена тако што ће EDP стећи 60% удела ([...]) у основном 

капиталу циљног друштва FAZI DOO, што је дефинисано путем Уговора о купопродаји, 

закљученог дана 26. јула 2019. године. Стицањем власништва над 60% удела у циљном друштву, 

EDP he у складу са Уговором о купопродаји и договором са продавцима, стећи непосредну 

контролу над циљним друштвом као учесником на тржишту Републике Србије. Као акт о 

концентрацији достављен је Уговор о купопродаји 60% удела, који је Комисија 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) Закона. 

 

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, 
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што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. Пријава је поднета у складу 

са одредбама члана 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. 

 

Учесници у концентрацији баве се производњом, и/или продајом, и/или закупом, и/или 

одржавањем и поправком производа који се у смислу Закона о играма на cpeћy ("Сл. гласник РС'; 

бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018) користе за организовање посебних игара на 

срећу. Игре на срећу представљају игре у којима се учесницима, уз непосредну наплату или 

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

правима, при чему крајњи исход не зависи само од знања и вештина учесника у игри, него и од 

случаја или неког неизвесног догађаја. Будући да се производи који се сматрају посебним играма 

на cpeћy разликују у погледу изгледа, намене, начина и принципа функционисања, неопходно је 

направити разлику између посебних производа који се користе за игре на срећу. Управо из тог 

разлога подносилац пријаве је указао на разлику између електронскик рулета и слот машина. 

Треба имати у виду да се ради о две потпуно различите врсте производа, који се не могу сматрати 

супститутима и који се у свему разликују, а нарочито у погледу: 

- Начина функционисања и начина играња, 

- Хардверске и софтверске конфигурације, 

- Иновација и могућности даљег развијања, 

- Расподеле добити, 

- Броја играча који истовремено игра, 

- Задовољавања потреба играча. 

Дакле, слот апарати и електронски рулети не могу представљати супституте једни другима, па 

било каква промена на тржишту једне врсте производа не би утицала на тржиште друге врсте 

производа са аспекта конкуренције. Повећање цена електронских рулета не би довело до умањења 

цена слот апарата и обрнуто, с обзиром на то да нису супститути један другом. 

 

Подносилац пријаве дао је кратак опис и основне карактеристике слот апарата, електронских 

рулета и апликација за online игре на cpeћy. Слот апарати представљају игре на cpeћy код којих 

играч уноси улог у виду жетона/новчића и окреhе (спинује) сет колутова са симболима 

(бројевима, воћкицама и сл). Сваки од ових колутова који се oкрећу стаје на насумичну позицију. 

Играч побеђује уколико колутови застану на такав начин да чине линију истих симбола. Што је 

мање врста симбола, мања је сума коју играч може да освоји и веће су шансе за добитну 

комбинацију. Исход сваке рунде базиран је на случајним, насумичним комбинацијама, које 

одлучују о исходу игре. Слот апарати се играју од стране једног играча, ради се механичкој 

машини која се игра притиском на дугме где се тражи добитна комбинација великог броја 

различитих симбола. Електронски рулети за разлику од слот апарата, представљају модерне 

апарате (спој хардвера и софтвера) који, у зависности од модела могу да садрже следеhе 

компоненте: лед дисплеј (touch screen екран), штампач карти, уређај који прати игру и резултате 

играча, лед илуминатор и уређај који прима уплате и исплаћује исплате (у виду купона). 

Електронски рулет је комплексан систем који се састоји од механичког цилиндра, са 

електронским компонентама за управљање, и играчких места тј. јединица, а радом целокупног 

система управља посебан софтвер. Механички цилиндар је централни и најважнији део 

електронског рулета и он се састоји од механичког дела и посебне електронике која управља 

радом цилиндра и комуницира са играчким местима. РНГ (рандом нумбер генератор) или уређај 
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који креира догађај неизвесног исхода на који се играчи кладе је у овом случају механички 

покретни механизам који обезбеђује случајност исхода, за разлику од слот машине која случајност 

исхода на који се играчи кладе добија електронским путем од стране електронске компоненте са 

специфичним софтвером. Електронски рулет је апарат за игре на cpehy која се може састојати од 3 

до 10 играчких места и у којој сви играчи на једном посебном рулету учествују у једној игри, 

тачније кладе се симултано у току једног циклуса на исти догађај, док код слот машина сваки 

играч игра посебну игру и клади се само на догађај неизвесног исхода који креира једна слот 

машина. Софтверски програми (апликације) за online gaming су програмска решења којима се 

приступа путем интернет претраживача користеhи интернет или интранет. Рачунарским 

решењима за online gaming играчи могу да приступе у казинима и играчницама, или директно 

путем интернет платформе (где се на интернет страници региструју, уносе неопходне личне 

податке и податке о плаhању, инсталирају софтвер, а затим бирају игру коју ћe да играју). 

Рачунарска решења за online gaming су веома популаран вид online игара на срећу, с обзиром на то 

да им играчи могу приступити у било које време са било ког места и уређаја. 

 

Циљно друштво је заступљено на тржишту производње, велепродаје и изнајмљивања 

електронских рулета, као и на тржишту производње и велепродаје софтверских програма 

(апликација) за online gaming. Подносилац пријаве, односно NOVOMATIC група не производи 

електронске рулете у Републици Србији, веh исте само увози од својих повезаних друштава преко 

свог зависног друштва Novo Investment d.o.o. Што се тиче продаје и изнајмљивања електронских 

рулета које Novo Investment d.o.o. Beograd увози на територију Републике Србије, исте искључиво 

продаје и даје у закуп својим зависним друштвима Admira d.o.o. и Mіllennіum Bet d.o.o., ради 

омогућавања организовања игара на срећу. Што се тиче апликација за online gaming, битно је 

напоменути да NOVOMATIC група у Републици Србији производи само појединачне делове 

софтверских компоненти (софтверски кодови) који не представљају самосталне целине, већ се 

заједно са другим деловима користе за израду једног комплетног финалног софтверског програма, 

односно апликације за онлине игре на срећу. Подносилац пријаве скренуо је пажњу да кодови и 

компоненте које производи NOVOMATIC група на територији Републике Србије немају никакве 

сличности или преклапање са апликацијама које креира циљно друштво, нити се на било који 

начин користе у производној технологији циљног друштва. Подносилац пријаве такође је скренуо 

пажњу на чињеницу да се ови производи тј. софтверска решења не продају на територији 

Републике Србије, већ искључиво на иностраним тржиштима.   

 

Подносилац пријаве је дао предлоге релевантних тржишта производа на којима делују учесници у 

концентрацији: 

- Производња, продаја и изнајмљивање електронских рулета за игре на cpeћy 

- Производња и продаја софтверских програма (апликација) за online игре на cpeћу путем 

интернета. 

Комисија је делимично уважила овакав предлог подносиоца пријаве, те је полазећи од својстава, 

намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника концентрације и 

нарочито циљног друштва, као релевантна тржишта производа дефинисала: 

- Тржиште производње и велепродаје електронских рулета за игре на срећу 

- Тржиште изнајмљивања електронских рулета за игре на срећу 

- Тржиште производње и велепродаје софтверских програма (апликација) за online игре на 

cpeћy 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве да се дефинише на националном нивоу као тржиште Републике Србије у 

складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 



 7 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је на основу 

доступних података и података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да 

концентрација неће битно утицати на промену тржишне структуре на релевантним тржиштима у 

Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 

 

На тржишту производње и велепродаје електронских рулета за игре на срећу подносилац пријаве 

имао је ограничене активности, и то [...]. У 2018. години подносилац пријаве остварио је продају 

[...] електронских рулета са укупно 25 играчких места и то [...] која се баве приређивањем игара на 

срећу - коцкање и клађење. На овом тржишту подносилац пријаве остварио је приходе од [...] евра, 

што према његовој процени одговара релативном тржишном учешћу од око /0-5/%. Циљно 

друштво FAZI DOO BEOGRAD остварило је продају у 2018. години у вредности од [...] евра, што 

према процени подносиоца пријаве одговара релативном тржишном учешћу од око /5-10/%. 

Процена укупне вредности релевантног тржишта производње и велепродаје електронских рулета 

за игре на срећу у Србији је, према подацима које је Комисији доставио подносилац пријаве за 

2018. годину, око [...] евра, из чега следи да је збирно тржишно учешће учесника у концентрацији 

око /5-10/%.  

 

Према наводима подносиоца пријаве, његови највећи конкуренти на тржишту велепродаје 

електронских рулета за игре на срећу су: Euro Games Technology d.o.o. Неготин, Република 

Србија, са процењеним тржишним уделом од око /20-30/%, Casino Technology a.d. Sofia, Бугарска, 

са процењеним тржишним уделом од око /20-30/%, Synot W.a.s. Brno, Чешка Република, са 

процењеним тржишним уделом од око /10-20/% и Amatic lndustries GmbH, Rutzenmoos, Аустрија, 

са процењеним тржишним уделом од око /5-10/%. 

 

Из свега претходно наведеног произлази да спровођење предметне концентрације неће довести до 

значајних хоризонталних преклапања, као ни до битне промене тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту производње и продаје електронских рулета за игре на срећу. 

         

На тржишту изнајмљивања електронских рулета за игре на срећу подносилац пријаве и његова 

повезана лица из NOVOMATIC гpупе на релевантном географском тржишту врше изнајмљивање 

електронских рулета [...]. У 2018. години подносилац пријаве остварио је приход од око [...] евра 

на тржишту изнајмљивања електронских рулета за игре на срећу, што одговара релативном 

тржишном учешћу од око /5-10/%. Циљно друштво FAZI DOO BEOGRAD остварило је приход од 

око [...] евра у 2018. години, што према процени подносиоца пријаве одговара релативном 

тржишном учешћу од око /10-20/%. Процена укупне вредности релевантног тржишта 

изнајмљивања електронских рулета за игре на срећу у Србији је, према подацима које је Комисији 

доставио подносилац пријаве за 2018. годину, око [...] евра, из чега следи да је збирно тржишно 

учешће учесника у концентрацији око /10-20/%.  

 

Највећи конкуренти на тржишту изнајмљивања електронских рулета за игре на срећу су: 

INTERBLOK d.d. Menges, Словенија, са процењеним тржишним уделом од око /5-10/%, Gold Club 

d.o.o. Земун, Република Србија, са процењеним тржишним уделом од око /5-10/%, Mr Business 

Team d.o.o. Крагујевац, Република Србија, са процењеним тржишним уделом од око /5-10/%, 

Lemna d.o.o. Београд, Република Србија, са процењеним тржишним уделом од око /5-10/%, Euro 

Games Technology d.o.o. Неготин, Република Србија, са процењеним тржишним уделом од око /5-

10/%, LD Export lnport d.o.o. Крушевац, Република Србија, са процењеним тржишним уделом од 

око /5-10/%, Привредно друштво за трговину, услуге и игре на срећу д.о.о. Јагодина, Република 

Србија, са процењеним тржишним уделом од око /5-10/%. 

 

Из претходно наведеног произлази да спровођење предметне концентрације неће довести до 

значајних хоризонталних преклапања, као ни до битне промене тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту изнајмљивања електронских рулета за игре на срећу. 
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Подносилац пријаве доставио је образложење методологије коришћене за процену укупне 

величине релевантних тржишта производње и велепродаје и изнајмљивања електронских рулета 

за игре на срећу. Учесници у концентрацији су спровели интерне анализе релевантних тржишта за 

потребе утврђивања што потпунијих података ради пријаве концентрације Комисији за заштиту 

конкуренције, ослањајући се пре свега на јавно објављене податке и користећи квантитативне 

(математичке) методе за обрачун укупне величине тржишта и тржишних удела учесника у 

концентрацији и њихових конкурената. Са наведеним у вези, подносилац пријаве указује на то да 

су подаци садржани у пријави концентрације и њеној допуни утврђени и израчунати првенствено 

анализом јавно доступних података на интернет презентацији Управе за игре на cpehy, претрагом 

регистра финансијских извештаја који се води код Агенције за привредне регистре, 

комуникацијом са Удружењима приређивача игара на cpeћy и анализом сајтова већег броја 

приређивача игара на срећу, као и путем интерних истраживања тржишта.  

 

Циљно друштво је тренутно једини произвођач електронских рулета на територији Републике 

Србије (100% тржишног удела на тржишту производње електронских рулета). Међутим, 

подносилац пријаве указао је Комисији да не постоје никакве тржишне баријере уласка на 

тржиште производње и велепродаје, те тржиште изнајмљивања електронских рулета. Наиме, 

узимајуhи у обзир законску реryлативу Републике Србије не постоје никакве баријере за улазак на 

тржиште Републике Србије, тј. не постоје никакве лиценце за производњу или било који други 

законски услови који би ограничили пристyпачност и пословање на овим тржиштима. Сходно 

наведеном, мoryћe је регистровати привредно друштво и отпочети делатност производње и 

продаје, као и изнајмљивања електронских рулета без обавезе испуњавања претходних формалних 

и финансијских предуслова. Битно је имати у виду да стопа царине у Републици Србији за 

електронске рулете чији произвођачи/продавци долазе из Европске Уније износи 0%, а за остале 

продавце (ван ЕУ) 15%. Са тим у вези, подносилац пријаве је указао да је 95% произвођача 

електронских рулета са подручја Европске Уније, што даље имплицира да је стопа царине за њих 

0% за територију Републике Србије и да су им отворена „сва врата“ за улазак на предметна 

тржишта. 

 

У вези тржишта производње и велепродаје софтверских програма (апликација) за online игре на 

cpeћy, подносилац пријаве указао је на чињеницу да производи само појединачне делове 

софтверских компоненти (софтверски кодови) који не представљају самосталне целине, већ се 

заједно са другим деловима користе за израду једног комплетног финалног софтверског програма, 

односно апликације за онлине игре на срећу. Подносилац пријаве скренуо је пажњу да кодови и 

компоненте које производи NOVOMATIC група на територији Републике Србије немају никакве 

сличности или преклапање са апликацијама које креира циљно друштво, нити се на било који 

начин користе у производној технологији циљног друштва. Подносилац пријаве такође је указао 

да се ови производи тј. софтверска решења не продају на територији Републике Србије, већ 

искључиво на иностраним тржиштима. NOVOMATIC група у Србији преко својих програмера 

развија играчке платформе (базе) за спортско клађење на које се постављају апликације, те пружа 

услуге развоја појединих WEB апликација које се суштински производе од стране NOVOMATIC 

AG из Аустрије, а овде само надограђују и поново враhају у Аустрију.   

 

У 2018. години циљно друштво остварило је приход од око [...] евра на тржишту производње и 

велепродаје софтверских програма (апликација) за online игре на cpeћy, што према процени 

подносиоца пријаве одговара релативном тржишном учешћу од око /5-10/%. 

 

Највећи конкуренти на тржишту производње и велепродаје софтверских програма (апликација) за 

online игре на cpeћy су: Euro Games Technology d.o.o. Неготин, Република Србија, са процењеним 

тржишним уделом од око /5-10/%, Microgaming Software Systems Limited, Douglas, Острво Мен, са 

процењеним тржишним уделом од око /5-10/%, Netent AB (publ), Stockholm, Шведска, са 

процењеним тржишним уделом од око /0-5/%, Synot W.a.s. Brno, Чешка Република, са 
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процењеним тржишним уделом од око /0-5/%, N SOFT d.o.o. Mostar, Босна и Херцеговина, са 

процењеним тржишним уделом од око /0-5/% и Casino Technology a.d. Sofia, Бугарска, са 

процењеним тржишним уделом од око /0-5/%.       

 

Из претходно наведеног произлази да спровођење предметне концентрације неће довести до 

значајних хоризонталних преклапања, као ни до битне промене тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту производње и велепродаје софтверских програма 

(апликација) за online игре на cpeћy. 

 

Подносилац пријаве такође је потврдио Комисији да ће након спровођења предметне 

концентрације циљно друштво наставити са продајом својих производа (електронски рулети и 

апликације за online gaming) трећим лицима. 

 

Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација након своје 

реализације неће имати негативне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима производа у 

Републици Србији, те да не постоји забринутост у погледу 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 и 95/2018).  

                                                                                  

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

           Небојша Перић, с.р. 

  

 

 


