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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 6/0-02-534/2021-1, коју је 1. јула 2021. године поднело 

привредно друштво DOO PIONIR INTERNACIONAL NOVI SAD, са седиштем на 

адреси Народних Хероја 3, Нови Сад, преко пуномоћника адвоката Николе 

Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић, са седиштем на 

адреси Владимира Поповића 6, Београд, дана 6. августа 2021. године, доноси следеће 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва DOO PIONIR 

INTERNACIONAL NOVI SAD, са седиштем на адреси Народних Хероја 3, Нови Сад, 

матични број 08350167, над привредним друштвом LUCKY GAMING INDUSTRY 

д.о.о. Beograd, са седиштем на адреси Др. Александра Костића 4, Београд, матични 

број 21441244, куповином 100% удела. 

   

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 8. јула 2021. године уплатио износ од 

XXX динара, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Образложење 

 

Привреднo друштвo DOO PIONIR INTERNACIONAL NOVI SAD, са седиштем на 

адреси Народних Хероја 3, Нови Сад, матични број 08350167 (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или Pionir Internacional), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 1. јула 2021. године преко 

пуномоћника, адвоката Николе Познановића, пријаву концентрације која је заведена 

под бројем 6/0-02-534/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Допуна пријаве је поднета 29. 

јула 2021. године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.   

 

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

које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 

потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и 

начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Извод 
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о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ 

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

 

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

одређених података број 6/0-02-534/2021-2 од 1. јула 2021. године (у даљем тексту: 

захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, чија се 

заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о 

овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.   

   

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве послује под заједничком контролом Gauselmann групе друштава (у 

даљем тексту: Gauselmann група) и физичког лица Мирослава Сарића. Gauselmann 

група је власник 51% удела у друштву Pionir Internacional, физичко лице Мирослав 

Сарић је власник 34% удела, док је преосталих 15% удела у власништву физичих лица 

(7,5% у власништву Бранка Свилара и 7,5% у власништву Милоша Вујасиновића). 

Претежна регистрована делатност подносиоца пријаве је коцкање и клађење. 

 

Gauselmann група је међународно присутна породична компанија, активна у 

индустрији забаве и индустрији игара на срећу. Матично друштво Gauselmann групе је 

Gauselmann AG, са седиштем на адреси Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp, Немачка, 

регистарски број HRB 9171 (у даљем тексту: Gauselmann AG), које је у власништву 

фондације Gauselmann Familienstiftung са седиштем на адреси Schlossallee 1, 32339 

Espelkamp, Немачка. Осим у областима развоја, производње и продаје забавних 

садржаја, аутомата за игре на срећу и система за управљање новцем, Gauselmann група 

такође води познати ланац играчница Merkur Casino и присутна је у многим другим 

областима, као што су спортско клађење и online игре на срећу. 

 

Основна делатност друштва adp Gauselmann GmbH представља развој, производња и 

дистрибуција аутомата за игре на срећу и машина за забаву. Ово друштво је своје 

пословање започело као произвођач класичних електро-механичких машина, да би 

временом постало произвођач и снабдевач напредних „multigamer“ производа са више 

од 200 игара. У Републици Србији подносилац пријаве присутан је преко зависних 

друштава Gauselmann групе, и то: 

1. Merkur Gaming Slots d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милентија Поповића 

5в, Београд, матични број 21113620, шифра делатности 7739 - изнајмљивање и 

лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара; 

2. MERKUR ХТIР SLOTS DOO STARA PAZOVA, са седиштем на адреси Краља 

Петра I Карађорђевића 29-31, Стара пазова, матични број 21650013, шифра 

делатности 7739 - Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и 

материјалних добара; 

3. MERKUR GAMES DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Арсенија 

Чарнојевића 69б, матични број 20781335, шифра делатности 9200 - коцкање и 

клађење; 

4. BEO IMPERA DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Милентија Поповића 

5в/c2/2, матични број 17230506, шифра делатности 9200 - коцкање и клађење; 

5. BALKAN BET d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, 

Београд, матични број 21117129, шифра делатности 9200 - коцкање и клађење. 

Физичко лице Мирослав Сарић је путем учешћа у основном капиталу више 

привредних друштава присутан на тржиштима приређивања игара на срећу у 
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Републици Србији. Такође, осим удела у друштву Pionir Internacional, физичко лице 

Мирослав Сарић је сувласник друштава MERKUR ХТIР SLOTS DOO STARA 

PAZOVA и MERKUR GAMES DOO BEOGRAD (са власничким уделима од по 49%), а 

једини је власник следећих друштава: 

1. PIONIR PETROL STARA PAZOVA ДОО, са седиштем на адреси Ћирила и 

Методија 2, Стара Пазова, матични број 08499136, шифра делатности 4730 - 

трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама; 

2. ANTA GROUP DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Милентија Поповића 

5в/c2/2, матични број 20151609, шифра делатности 1071 - производња хлеба, 

свежег пецива и колача; 

3. PIONIRPROPERTIES AND INVESTMENTS DOO STARA PAZOVA, са 

седиштем на адреси Ћирила и Методија 2, Стара Пазова, матични број 

21347990, шифра делатности 6820 - изнајмљивање властитих или изнајмљених 

некретнина и управљање њима; 

4. РРАI MODENA DOO Stara Pazova, са седиштем на адреси Ћирила и Методија 2, 

Стара Пазова, матични број 21562416, шифра делатности 6820 - Изнајмљивање 

властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом LUCKY GAMING INDUSTRY д.о.о. Beograd, са седиштем на адреси Др. 

Александра Костића 4, Београд, матични број 21441244 (у даљем тексту: циљно 

друштво или Lucky Gaming). Циљно друштво обавља делатности приређивања игара 

на срећу на аутоматима на територији града Ниша и општине Бујановац. Циљно 

друштво је у власништву физичких лица Банета Поп-Крстића и Бобана Потића.    

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 
 

Посматрана концентрација ће се реализовати путем стицања непосредне појединачне 

контроле од стране друштва Pionir Internacional над циљним друштвом куповином 

100% власничког удела.  

 

Као правни основ предметне концентрације Комисији је достављен Предуговор о 

купопродаји удела од 22. јуна 2021. године, који су потписали подносилац пријаве, као 

купац, и власници циљног друштва, као продавци.  

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

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

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

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

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

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

 

У вези са предлогом дефиниције релевантног тржишта производа, подносилац пријаве 

сматра да се оно треба дефинисати као тржиште приређивања игара на срећу на 

аутоматима, с обзиром на то да само на том тржишту постоји преклапање подносиоца 

пријаве и циљног друштва. У Републици Србији, подносилац пријаве активан је на 

генеричком тржишту приређивања игара на срећу (коцкање и клађење), односно на 

тржишту приређивања игара на срећу на аутоматима, тржишту приређивања игара на 

срећу - клађење и тржишту приређивања игара на срећу преко средстава електронске 

комуникације (online). Циљно друштво активно је само на тржишту приређивања игара 

на срећу на аутоматима, и то на територији општине Бујановац и града Ниша.  

 

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

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

нарочито циљног друштва, Комисија је као релевантно тржиште производа дефинисала 

тржиште приређивања игара на срећу на аутоматима. 

 

У погледу релевантног географског тржишта, имајући у виду природу и 

специфичности тржишта услуга приређивања игара на срећу на аутоматима, 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, Комисија 

је за потребе предметног поступка релеватно тржиште производа дефинисала на нивоу 

ужих територијалних јединица - општина, односно градова, и то као територију града 

Ниша и територију општине Бујановац.  

 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је 

на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да 

концентрација неће значајно утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном 

релевантном тржишту производа у Србији и да неће имати негативне ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији. 
 

Ефекти спровођења предметне концентрације на релевантном тржишту приређивања 

игара на cpeћy на аутоматима анализираће се из угла броја аутомата којима располажу 

учесници на овом тржишту. Подаци коришћени у анализи Комисије су подаци 

достављени у оквиру пријаве, који одражавају стање на тржишту приређивања игара на 

срећу, према проценама за 2020. годину. Подносилац пријаве је навео да су подаци на 

основу којих је дата процена преузети са сајта Управе за игре на срећу.  
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На територији града Ниша, подносилац пријаве је присутан посредством повезаног 

друштва BEO IMPERA DOO BEOGRAD, које има тржишни удео од 5,37%. Након 

спровођења концентрације, подносилац пријаве повећаће свој тржишни удео за 6,67 

процентних поена, колико износи тржишни удео циљног друштва. На тај начин 

подносилац пријаве ће имати тржишни удео на овом тржишту од 12,04%. Највећи 

конкуренти на овом тржишту су друштва Dan Plus International doo Novi Sad, Mediteran 

gaming group doo Niš и Mozzart doo Beograd са тржишним уделима од 26,91%, 21,46% и 

12,28%, респективно. 

    

Подносилац пријаве није присутан на територији општине Бујановац. Циљно друштво 

на овом тржишту има тржишни удео од 6,38%, тако да ће након спровођења предметне 

концентрације подносилац пријаве преузети тржишни удео циљног друштва. Највећи 

конкуренти на овом тржишту су друштва Colloseum game doo Vranje и Balkan gaming 

service doo Beograd са тржишним уделима од 31,01% и 13,04% респективно. 

 

Из свега претходно реченог следи да предметна концентрација након своје реализације 

неће изазвати негативне ефекте на релевантном тржишту приређивања посебних игара 

на cpeћy на аутоматима, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума 

за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона.  

   

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и 

члана 2. став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која 

претходи години у којој је концентрација пријављена. 

 

Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана достављања решења.  
 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 

93/2014, 106/2015 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                                        

Небојша Перић, с.р. 

 
 

 


