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07-358/4 

 

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од Законот за заштита на 

конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија„ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и 

член 205 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република 

Македонија„ бр.38/05), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ (Austrian Gaming industries GmbH), со седиште на 

Винер штр. 158 2352 Гумполдскирхен, Австрија, преку полномошник Адвокатско 

Друштво КНЕЗОВОЌ И СОРАБОТНИЦИ со адреса на Ул. Вељко Влаховиќ бр. 4-2/3, 

1000 Скопје, Република Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 

одржана на ден 16.10.2008 година, го донесе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ 

(Austrian Gaming industries GmbH), со седиште на Винер штр. 158 2352 Гумполдскирхен, 

Австрија и Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, 

со седиште на Булевар 3-та Македонска Бригада бр. Бб 3-ти кат Скопје, по основ на 

стекнување на удел во висина од 60% од страна на Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ во 

основниот капитал на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, иако потпаѓа под одредбите од 

Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, 

ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов 

суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната 

позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати 

административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 

решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а од Законот за 

административни такси (“Службен Весник на РМ“„бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 

19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, 

уплатна сметка 840…03161, приходна шифра и програма 72231300.  

 

 

О б р а з л о ж е н и е  

 

 До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) 

на ден 17.09.2008 година, Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ преку полномошник 

Адвокатско Друштво КНЕЗОВОЌ И СОРАБОТНИЦИ со адреса на Ул. Вељко Влаховиќ 

бр. 4-2/3, 1000 Скопје, Република Македонија поднесе известување за концентрација 

помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ и МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје.  

Комисијата за заштита на конкуренцијата пристапи кон испитување на поднесеното 

известување и оцена на предметната концентрација и притоа ја утврди следната фактичка 

состојба: 
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1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на работење:  

 

а) Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ (Austrian Gaming industries GmbH со 

седиште на Винер штр. 158 2352 Гумполдскирхен, Австрија со претежна дејност: 

изнајмување на машини за игри на среќа. 

б) Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на Булевар 3-та Македонска Бригада бр. Бб 3-ти кат Скопје и со претежна 

дејност: коцкање, обложување и игри на среќа.  

 

 2. Правна форма на концентрацијата 

 

Концентрацијата се спроведува врз основа на договорот за откуп и пренос на удел 

на 60% од основниот капитал на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје склучен на ден 03.09.2008 

година помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ и ГРАЦИЛИС Холдинг Лимитед од 

Кипар ( досега единствен сопственикот на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје) со што Аустриан 

Гаминг Индустриес ГмбХ стекнува контрола над МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје во смисла 

на член 18 став (1) точка 2) од Законот. 

По склучувањето на договорот за откуп и пренос на удел, а во согласност со 

условите и роковите наведени во договорот ГРАЦИЛИС Холдинг Лимитед која е 

досегашниот единствен сопственик на 100% од оснониот капитал во МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ Скопје, ќе остане сопственик на 40% од основниот капитал на претпријатието.     

 

3. Правна основа на концентрацијата  

 

Правна основа на концентрацијата претставува договорот за откуп и пренос на 

удел на 60% од основниот капитал на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје склучен помеѓу 

Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ и ГРАЦИЛИС Холдинг Лимитед, на ден 03.09.2008 

година. 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците во концентрацијата  

  

 Вкупниот годишен приход на Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ остварен со 

продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар за 2007 година изнесува ХХХ
1
 евра 

односно ХХХ денари (пресметано по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 

1ЕУР=61,2016 Ден.). 

 Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ не остварува приходи од продажба на стоки 

и/или услуги на пазарот во Република Македонија за 2007 година. 

 Вкупниот годишен приход на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје остварен со продажба 

на стоки и/или услуги на пазарот во Република Македонија за 2007 година изнесува ХХХ 

денари односно ХХХ евра (пресметано по среден курс на НБРМ на 31.12.2007 година 

1ЕУР=61,2016 Ден.). 

 МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје не остварува приходи од продажба на стоки и/или 

услуги надвор од територијата на Република Макдонија. 

                                                 
1
 Податокот претставува службена тајна 
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 Оттука, за концентрацијата помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ и 

МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје постои обврска за известување до Комисијата, согласно 

одредбите од член 16, став (1), точка 1) од Законот, бидејќи заедничкиот вкупен годишен 

приход на сите претпријатија - учесници во концентрацијата, остварен со продажба на 

стоки и/или услуги на светскиот пазар, во деловната година што и претходи на 

концентрацијата изнесува над ХХХ милиони евра, со што се надминува законскиот праг 

од 10 милиони евра односно бидејќи заедничкиот вкупен годишен приход на сите 

претпријатија - учесници во концентрацијата, остварен со продажба на стоки и/или услуги 

во Република Македонија, во деловната година што и претходи на концентрацијата 

изнесува над ХХХ милиони евра, со  што се надминува законскиот праг од 2,5 милиони 

евра, 

 

5. Релевантни пазари  

 

5.1. Релевантен пазар на производ  

 

Комисијата, при оценката на предметната концентрација, го дефинираше 

релевантниот пазар како пазар на коцкање, обложување и игри на среќа. 

 

5.2. Релевантен географски пазар  

 

Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија.  

 

6. Пазарни удели на релевантниот пазар пред и по спроведување на 

концентрацијата  

 

Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ е присутен на географскиот пазар како 

сопственик на Друштвото за услуги ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Претежна 

дејност на Друштвото за услуги ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е изнајмување на 

други машини и опрема, неспомнати на друго место, односно врши изнајмување на 

машини за игри на среќа, што претставува поврзан пазар на производ со релевантниот 

пазар на производ засегнат со оваа концентрација. Како последица на фактот што 

Друштвото за услуги ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е формирано во 2008 година во 

моментот не е возможно да се добијат прецизни податоци за неговиот пазарен удел. 

Според податоците од доставеното известување за концентрација не постојат 

официјални податоци за пазарниот удел на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје на релевантниот 

пазар на производ. Сепак, имајќи ја во предвид проценката на самото друштво во врска со 

пазарениот удел во однос на фирмите што се занимаваат со истата дејност, подносителот 

на известувањето смета дека може да се заклучи дека пазарниот удел на МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ Скопје изнесува околу 25% до 30%. 

Со оглед на фактот што Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ не остварува приходи 

од продажба на релевантниот пазар на производ во Република Македонија, пазарното 

учество на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје нема да се промени како резултат на предметната 

концентрација.   
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7. Извршени или планирани истражувања и вложувања во развој од страна на 

Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ. 

Според податоците од известувањето за концентрација, претпријатието Аустриан 

Гаминг Индустриес ГмбХ планира преку пренос на својата стручност и искуство во 

областа на игрите на среќа да допринесе за развој и зголемување на квалитетот на 

услугите што во Република Македонија се обезбедуваат на релевантниот пазар.  

8. Опис и детално образложение на очекувани поволности кои ќе произлезат 

од спроведувањето на концентрацијата за потрошувачите  

Според податоците од известувањето, спроведувањето на оваа концентрација ќе 

резултира во подобрување на квалитетот на услугите кои во моментот ги нуди 

МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје. 

9. Оценка на концентрацијата  

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги во предвид критериумите од 

член 17 став (2) и (3) од Законот за заштита на конкуренцијата и член 14 од Уредбата за 

поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на 

известувањето (Службен весник на Република Македонија бр. 91/05) оцени дека 

пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 

конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема за последица значително 

спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или 

на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на 

доминатната позиција на учесниците. 

Дополнително, со концентрацијата нема да се смени структурата на релевантниот 

пазар на производ, со оглед на фактот што Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ пред 

концентрација не остварува приходи од продажба на релевантниот пазар на производ. Со 

предметната концентрација се менува само сопственичката структура на МАСТЕРБЕТ 

ДООЕЛ Скопје, при што Аустриан Гаминг Индустриес ГмбХ се стекнува со 60% од 

основниот капитал на друштвото. По концентрацијата досегашниот сопственик на 100% 

од основната главнина, ГРАЦИЛИС Холдинг Лимитед од Кипар ќе остане сопственик на 

удел во висина од 40% во основната главнина на МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје.  

Исто така, со влегувањето на странскиот инвеститор на македонскиот пазар би се 

создале услови за интензивирање на конкуренцијата на релевантниот пазар, што ќе 

допринесе за зголемување на понудата на услуги и подобрување на нивниот квалитет. 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во 

диспозитивот на ова решение, согласно член 20 став (1) точка 2) од Законот за заштита на 

конкуренцијата.  

 

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе тужба за 

поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото 

доставувaње.  
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               Претседател  

          Чедомир Kраљевски  


