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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16),  за 
приредување на игрите на среќа, приредувачите на игрите на среќа во казино, автомат клуб 
и обложувалница плаќаат посебна давачка во висина од 20%.  

Со цел да се зголеми квалитетот на здравствената заштита, квалитетот и сигурноста во 
вршење на здравствената дејност, како и за промовирање и развој на спортот се предлага 
приредувачите на игри на среќа во казино и автомат клуб да плаќаат посебна давачка во 
висина на 3% на разликата меѓу уплатениот износ од сите автомати и исплатениот износ од 
сите автомати, а приредувачите на игри на среќа во обложувалница да плаќаат на 
разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери и исплатениот износ од сите компјутери 
во сите уплатно-исплатни места. Средствата од посебната давачка приредувачите на игрите 
на среќа во казино, автомат клуб и обложувалница ќе ја уплаќаат на сметка на 
Министерството за здравство односно Агенцијата за млади и спорт. 

Со постојниот Закон за игрите на среќа и за забавните игри, автоматите за игри на среќа при 
пуштањето во употреба мораат да бидат технички исправни. Во законот е утврдено  
техничката исправност на автоматите и масите за игри на среќа да се врши од страна на 
едно правно лице овластено од Министерот за финансии за период од три години. Изборот 
на правното лице се врши со јавен повик. Со цел да се избегне монополот што го има 
правното лице кое ја врши техничката исправност на автоматите и масите за игри на среќа, 
за да се либерализира пазарот и да се зголеми конкуренцијата при извршување на оваа 
услуга, со Предлог законот, се предлага утврдувањето на техничката исправност на 
автоматите и масите за игри на среќа наместо едно правно лице овластено од министерот 
за финансии, да го вршат повеќе правни лица. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на предложеното изменување и дополнување на Законот за игрите на  среќа и за 
забавните игри е финансирање на загарантираните права, утврдените потреби и интереси 
утврдени во Законот за здравствената заштита, како и унапредување, развој и омасовување 
на спортот во Република Македонија.

Предлогот на Закон за изменување и дополнувања на Законот за игрите на среќа и за 
забавните игри се заснова на истите начела врз кои се заснова и постојниот закон.

 Основни решенија што се предлагаат со законот се:

- воведување на посебна давачка во висина од 3% на приредувачите на игри на среќа во 
казино, автомат клуб и обложувалница и

- либерализирање на пазарот во делот на утврдувањето на техничката исправност на 
автоматите и масите за игри на среќа.

 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлогот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
нема да предизвикa фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ  СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
Предложенoто изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри 
повлекува  материјални обврски за приредувачите  на игри на среќа во казино, автомат клуб 
и обложувалница.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се донесе 
по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ -  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА 
СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

Член 1
Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16) во 
членот 66 во ставот (6)  зборовите „ применуваат одредбите на членовите 89 и 94 од овој 
закон“ се заменуваат со зборовите „применува одредбата на член 89 од овoј закон“. 

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9) кои гласат:
(7) За приредување на игрите на среќа во казино приредувачот на игри на среќа во  

казино плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу 
уплатениот износ од сите автомати и исплатениот износ од сите автомати на приредувачот 
на игри на среќа во казино, на месечна основа.

(8) Приредувачот на игри на среќа во казино, на месечна основа, за финансирање на 
здравствената заштита плаќа посебна давачка во висина од 3% која се пресметува на 
разликата меѓу уплатениот износ од сите автомати и исплатениот износ од сите автомати на 
приредувачот на игрите на среќа во казино, на сметка на Министерството за здравство.

(9)Посебната давачка од ставовите (7) и (8) од овој член се плаќа до 15 во месецот, 
за претходниот месец.

Член 2
Во членот 79 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
(2)Приредувачот на игри на среќа во обложувалница, на месечна основа, за 

финансирање на спортот плаќа посебна давачка во висина  од 3% која се пресметува на 
разликата меѓу уплатениот износ од сите  компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој 
приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места, на 
сметка на Агенцијата за млади и спорт.

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите „од ставот (1)“ се заменуваат со  
зборовите „од ставовите (1) и (2)“.

Ставот (3) станува став  (4).

                                                                          Член 3
               Во членот 94 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
        (2) Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб,  на месечна основа, за 
финансирање на спортот плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на 
разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ 
од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Агенцијата за 
млади и спорт и за финансирање на здравствената заштита плаќа посебна давачка во 
висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на 
тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на 
приредувачот на сметка на Министерството за здравство.

   Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите „од ставот (1)“ се заменуваат со  
зборовите „од ставовите (1) и  (2)“.
               Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови  (4), (5) и (6).

Член 4
              Во членот 138 во ставот (2) зборовите „врши правно лице овластено“ се заменуваат 
со зборовите „вршат правни лица овластени“.
          Во ставот (3) зборовите „за период од три години“ се заменуваат со зборовите „за 
период од 18 месеци“.
             По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) За добивање на овластувањето од ставот (2) на овој член, правното лице треба 



да  поднесе барање на пропишан образец до Министерството за финансии“. 
Во ставот (4) кој станува став (5) во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата 

се заменува со точка и запирка. 
По  точката 4) се додаваат две нови точки 5)  и 6) кои гласат:

„5) ценовник за цената на чинење на секоја одделна услуга поврзана со утврдувањето 
на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, за секој тип на автомат, односно 
маса за игра на среќа и
               6)  да нема блокирано трансакциска сметка во банка во моментот на поднесување 
на барањето за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа.“
            По ставот (5) се додаваат четири нови става (6),(7),(8) и (9) кои гласат:

„(6) Министерството за финансии по службена должност ги прибавува следните докази:
- документ за регистрација на правното лице издаден од Централниот регистар на 
Република Македонија;
- потврда дека против правното лице не е поведена постапка за ликвидација и не е отворена 
стечајна постапка;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е 
изречена споредна казна забрана за добивање на овластување за утврдување на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е 
изречена споредна казна одземање на овластување за утврдување на техничката 
исправност  на автоматите за игри на среќа и
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е 
изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност.

 (7) Овластеното службено лице од Министерството за финансии кое ја води 
постапката за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа е должно доказите од ставот (6) да ги побара од надлежниот 
јавен орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

 (8) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите од ставот (7) на овој член е должен истите да ги достави до Министерството за 
финансии во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (7) на овој член.

  (9) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (4) на овој член ги 
пропишува министерот за финансии.“
              Во ставот (5) кој станува став (10) зборовите „од ставот (4)“ се заменуваат со 
зборовите „од ставот (5)“.

Член 5
По членот 138 се додава нов член 138-а кој гласи:

„Член 138-а„
           „Министерството за финансии по приемот на барањето и доказите од членот 138 од 
овој закон во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето донесува решение за 
овластување на правното лице за утврдување на техничката исправност на автоматите за 
игри на среќа“.

Член 6
 Членот 139 се брише.

Член 7
Членот 140 се брише.

  
Член 8

Членот 141 се брише.

Член 9



 Членот 142 се брише.

Член 10
Ченот 143 се брише.

Член  11
Членот 144 се менува и гласи:
  (1)Правното лице овластено за утврдување на техничката исправност на автоматите 

за игри на среќа е должно да ги исполнува условите од членот 138 став (5) на овој закон во 
текот на целиот период на важност на овластувањето.
              (2) За промената на секој податок од членот 138 став (5) на овој закон, правните 
лица се должни да го известат Министерството за финансии во рок од 30 дена од денот на 
настанатата промена.

   (3) Доколку од страна на Управата за јавни приходи биде утврдено постапување 
спротивно на ставот (1) на овој член, за констатираната неправилност веднаш го известува 
Министерството за финансии, кое веднаш ќе донесе решение за одземање на 
овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа од 
правното лице.

Член 12
 Во членот 145 ставот (3) се менува и гласи:
        (3) Управата за јавни приходи може да побара од овластеното правно лице да изврши 
проверка на техничката исправност на автоматите за игри на среќа кои се во употреба од 
страна на приредувачот на игри на среќа и во рок од три работни дена од денот на 
поднесеното барање да утврди дали автоматите за игри на среќа се технички исправни.
              По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
          (5) Доколку при утврдување на техничката исправност на автоматите од страна на 
овластеното правно лице се утврди дека автоматот односно автоматите се технички 
неисправни, надоместокот за плаќање за утврдување на техничката исправност го плаќа 
приредувачот на играта на среќа, а доколку се утврди дека автоматот е технички исправен 
надоместокот го плаќа Управата за јави приходи. 
               Ставот (5) станува став (6).

Член 13
               Во член 157 по точката  22) се додава нова точка 22-а) која гласи:

„22-а) ако не ја плаќа посебната давачка од член 66, став  (8);“
              По точката 23 се додава нова точка 23-а) која гласи:
             „ 23-a) ако не ја плаќа посебната давачка од член 79 став (2);“
               По точката 24 се додава нова точка 24-а) која гласи:
             „ 24-a) ако не ја плаќа посебната давачка од член 94 став (2);“
               Во точката  26 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка.
             Во  точката 27) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 
додава нова точка (28) која гласи:
             „ 28) постапи спротивно на член 144 став (2) од овој закон.“
              

Член 14
Во член 158-г во ставот (1) сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите  

„член 135-а став (5)” се додаваат зборовите „и 138-а“.
            Во ставот (2) сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите  „134 став (8)” се 
додаваат зборовите и „138 став (7)“.
             Во ставот (3) сврзникот „и“  се заменува со запирка, а по зборовите „134 став (9)” се 
додаваат зборовите „и 138 став (8)“.



Член 15
Започнатите постапки за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри 

на среќа до денот на влегување во сила на овој закон, ќе завршат согласно Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16).

Член 16
        Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
 НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со членовите 1,  2 и 3 од Предлог законот, се воведува обврска за приредувачите на игрите 
на среќа во казино, автомат клуб и обложувалница да плаќаат посебна давачка во висина од 
3% на сметка на Министерството за здравство односно Агенцијата за млади и спорт. Оваа 
обврска за плаќање се воведува со цел да се зголеми квалитетот на здравствената заштита, 
квалитетот и сигурноста во вршење на здравствената дејност како и за унапредување, 
развој и омасовување на спортот во Република Македонија.
             Со членот 4 на овој закон се уредува дека утврдувањето на техничката исправност 
на автоматите и масите за игри на среќа ќе се врши од страна на повеќе правни лица со 
поднесување на барање до Министерството за финансии, кон кое правното лице ја 
приложува потребната документација пропишана во законот, како и документацијата која 
Министерството за финансии ја прибавува по службена должност.

Во членот 5 се пропишува рокот во кој Министерството за финансии ќе го донесе 
решението за овластување на правното лице за утврдување на техничката исправност на 
автомаите за игри на среќа.

Со членовите  6, 7, 8, 9 и 10 се бришат одредбите од Законот кои се однесуваат на 
изборот на правното лице по пат на јавен повик.

 Во членот 11 се уредува постапката за одземање на овластувањето издадено на 
правното лице, доколку од страна на Управата за јавни приходи се утврди дека правното 
лице не се придржува на условите пропишани во законот за добивање на овластувањето во 
текот на целиот период на важноста на овластувањето. 

Во членот 13 се пропишува прекршочни одредби во случај  приредувачите на игрите 
на среќа во казино, автомат клуб и обложувалница не ја плаќаат посебната давачка во 
висина од 3%, како и се пропишува прекршочна одредба во случај правното лице да врши 
промена на податоците, без да го извести Министерството за финансии во рок од 30 дена од 
денот на настанатата промена. во делот на условите кои се потребни за добивање на 
овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа .

Во членот 14 се пропишуваат казнени одредби за непочитување на роковите во кои 
Министерството за финансии е должно да донесе решение за добивање на овластување за 
утврдување на техничката исправност на автоматите, како и казнени одредби за 
овластените службени лица во надлежните јавни органи во случај на непостапување во 
законски утврдените рокови.

Членот 15 е преодна одредба за започнатите постапки во врска со правното лице кое  
врши утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.
              Со членот 16 се уредува стапувањето на сила на предложениот закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Законските решенија содржани во предложениот закон се меѓусебно поврзани со одредбите 
на постојниот Закон за игрите на среќа и за забавните игри и заедно со нив даваат 
единствена правна целина.  

   

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните 
игри ќе се обезбеди финансирање на загарантираните права, утврдените потреби и 
интереси утврдени во Законот за здравствената заштита, како и унапредување, развој и 



омасовување на спортот во Република Македонија.
 
Воедно, со проверка на техничката исправност на автоматите за игри на среќа од страна на 
повеќе правни лица ќе се зголеми конкуренцијата при извршувањето на оваа услуга, со што 
ќе се либерализира пазарот во делот на утврдување на техничката исправност на 
автоматите и масите за игри на среќа.



ТЕКСТ  НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОT ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ КОИ 
СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 66
(1) За приредување на игри на среќа во казино приредувачот на игрите на среќа 

во казино ги плаќа следниве надоместоци:
1) за рулет маса приредувачот плаќа месечен надоместок во износ од 3.000 евра 

во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија 
на денот на уплатата, по рулет маса и

2) за други маси во казиното приредувачот плаќа месечен надоместок во износ 
од 1.725 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на уплатата, по маса. 

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се плаќа до 15 во месецот, за 
претходниот месец.

(3) Приредувачот на игрите на среќа во казино еднаш месечно до 
Министерството за финансии поднесува извештаи за остварените приходи по видот на 
игрите. 

(4) Приредувачот на игрите на среќа во казино е должен да ги води податоците за 
дневните пресметки по автомат, односно маса за игра на среќа. 

(5) Податоците од евиденцијата со конечните месечни пресметки и копија од 
доказот за уплатата на надоместоците од ставот (1) на овој член од страна на приредувачот 
на игрите на среќа во казино се доставуваат до Министерството за финансии до 15 во 
месецот, за претходниот месец. 

(6) За автоматите за игри на среќа поставени во казиното, соодветно се 
применуваат одредбите на членовите 89 и 94 од овој закон. 

Член 79
(1) За приредување на игрите на среќа во обложувалница, приредувачот на игри 

на среќа во обложувалница плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на 
разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој 
приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места, на 
месечна основа.

(2) Посебната давачка од ставот (1) на овој член се плаќа до 15 во месецот, за 
претходниот месец. 

(3) Доказот за уплатата на посебната давачка од ставот (1) на овој член 
приредувачот на игри на среќа во обложувалница е должен да го достави до 
Министерството за финансии најдоцна до 15 во месецот, за претходниот месец.

Член 94
(1) За приредување игри на среќа во автомат клуб приредувачот на игри на среќа 

во автомат клуб плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата 
меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите 
автомати, во сите деловни простории на приредувачот, на месечна основа. 

(2) Посебната давачка од ставот (1) на овој член се плаќа до 15 во месецот, за 
претходниот месец.

(3) Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб еднаш месечно до 
Министерството за финансии поднесува извештаи за остварените приходи по видот на 
игрите.

(4) Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб е должен да ги води 
податоците за дневните пресметки по автомат за игри на среќа.

(5) Податоците од евиденцијата со конечните месечни пресметки и копија од 
доказот за уплатата на посебната давачка од ставот (1) на овој член од страна на 
приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб се доставуваат до Министерството за 



финансии до 15-ти во месецот, за претходниот месец.

Член 138
(1) Автоматите за игри на среќа при пуштањето во употреба мораат да бидат 

технички исправни. 
(2) Утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа го врши 

правно лице овластено од министерот за финансии. 
(3) Овластувањето од ставот (2) на овој член се издава за период од три години. 
(4) Овластувањето од ставот (2) на овој член може да му се издаде на правно лице со 

седиште во Република Македонија, кое ги исполнува следниве услови:
1) да има вработено соодветен број на вработени со соодветна стручна 

квалификација потребна за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа;

2) да располага со соодветна опрема за утврдување на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа;

3) да не приредува игри на среќа или забавни игри и
4) да не произведува, да не поправа и да не изнајмува автомати за игри на среќа. 
(5) Потребниот број на вработени, стручната квалификација и опремата од ставот (4) 

точки 1 и 2 на овој член за добивање на овластување за утврдување на техничката 
исправност на автоматите за игри на среќа кои треба да ги поседува правното лице, 
поблиску ги пропишува министерот за финансии.

Член 139
(1) За издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на 

автоматите за игри на среќа, Министерството за финансии објавува јавен повик, кој трае 15 
дена од денот на неговото објавување. 

(2) Јавниот повик за прибирање на понуди за издавање на овластување за 
утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“ и во најмалку два дневни весници кои се 
дистрибуираат на целата територија на Република Македонија, од кои најмалку во еден 
дневен весник кој се издава на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од заедниците кои не 
се мнозинство во Република Македонија.

(3) Јавниот повик од ставот (1) на овој член особено содржи:
1) податоци за потребниот број на вработени кај правното лице и нивната стручна 

квалификација потребни за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа;

2) податоци за опремата за утврдување на техничката исправност на автоматите за 
игри на среќа која правното лице треба да ја поседува;

3) рок, адреса и начин на доставување на понудите, време и час на јавното отворање 
на понудите и

4) документацијата со која се докажува исполнувањето на условите утврдени со 
членот 138 став (4) на овој закон и доказите од членот 141 на овој закон.

(4) Документацијата од ставот (3) точка 4 на овој член, заедно со финансиска понуда 
за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за 
игри на среќа се доставува до Министерството за финансии во затворен плик со назнака „Не 
отворај“ и со назначување на бројот на јавниот повик.

(5) Понудите со потребната документација се доставуваат преку препорачана пратка 
или лично во писарницата на Министерството за финансии.

(6) Министерството за финансии го објавува јавниот повик од ставот (1) на овој член, 
ја спроведува постапката на избор на лицето од членот 138 став (2) од овој закон и го 
издава овластувањето во текот на последните шест месеци пред истекот на рокот на 
важењето на претходно издаденото овластување.

Член 140



(1) Финансиската понуда од членот 139 став (4) на овој закон се состои од 
податоци за цената на чинење на секоја одделна услуга поврзана со утврдувањето на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа, за секој тип на автомат, односно 
маса за игра на среќа.  

(2) Овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите за 
игри на среќа ќе го добие правното лице кое ги исполнува условите од членот 138 став (4) на 
овој закон, ги доставило документите од членот 141 на овој закон и доставило финансиска 
понуда со најниска цена на чинење на секоја одделна услуга поврзана со утврдувањето на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа, за секој тип на автомат, односно 
маса за игра на среќа.  

Член 141
Кон понудата за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност 

на автоматите за игри на среќа, правното лице - понудувач задолжително треба да достави:
1) документ за регистрација на правното лице издаден од Централниот регистар 

на Република Македонија;
2) потврда дека правното лице нема блокирано трансакциска сметка во банка во 

период од најмалку шест месеци пред објавувањето на јавниот повик, а ако лицето не е 
постаро од шест месеци - од денот на неговото основање;

3) потврда дека против правното лице не е поведена постапка за ликвидација и 
не е отворена стечајна постапка;

4) (укинато со У.бр 53/2011 од 14.10.2011 година); 
5) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица 

дека не му е изречена споредна казна забрана за добивање на овластување за утврдување 
на техничката исправност на автоматите за игри на среќа;

6) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица 
дека не му е изречена споредна казна одземање на овластување за утврдување на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа и

7) потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица 
дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на дејност. 

Член 142
Понудите кои не ја содржат документацијата пропишана со членот 141 на овој 

закон или не се доставени во согласност со членот 139 ставови (4) и (5) на овој закон, нема 
да се разгледуваат. 

Член 143
(1) За спроведување на постапката за отворање и евалуација на понудите за 

добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри 
на среќа, министерот за финансии формира Комисија. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои од тројца членови и нивни 
заменици, вработени во Министерството за финансии. 

(3) За спроведената постапка, отворањето на понудите и извршената евалуација 
Комисијата изготвува извештај во рок од осум дена од денот на отворањето на понудите. 

(4) Извештајот од ставот (3) на овој член, заедно со предлогот за избор на најповолен 
понудувач за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа, Комисијата го доставува до министерот за финансии. 

(5) Врз основа на извештајот и предлогот од ставот (4) на овој член, Министерството 
за финансии во рок од осум дена од денот на доставувањето донесува решение за избор на 
најповолен понудувач за издавање на овластување за утврдување на техничката 
исправност на автоматите за игри на среќа и го издава овластувањето во рок од осум дена 
од денот на донесувањето на решението за изборот.  

(6) Против решението од ставот (5) на овој член, незадоволниот понудувач може да 
поведе управен спор пред надлежен суд. 

Член 144
(1) Правното лице овластено за утврдување на техничката исправност на автоматите 

за игри на среќа е должно да ги исполнува условите од членот 138 став (4) на овој закон во 



текот на целиот период на важност на овластувањето.
(2) Правното лице овластено за утврдување на техничката исправност на автоматите 

за игри на среќа е должно да се придржува кон цените на чинење на секоја одделна услуга 
поврзана со утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, за 
секој тип на автомат, односно маса за игра на среќа, содржани во финансиската понуда 
доставена од правното лице во текот на постапката на јавниот повик од членот 139 став (1) 
на овој закон. 

(3) Доколку од страна на Управата за јавни приходи биде утврдено постапување 
спротивно на ставовите (1) и (2) на овој член, за констатираната неправилност веднаш го 
известува Министерството за финансии, кое веднаш ќе донесе решение за одземање на 
овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа од 
правното лице и во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението ќе објави нов 
јавен повик за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа. 

(4) Правното лице на кое му е доставено решение од ставот (3) на овој член ќе 
продолжи да врши утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, 
под постојана контрола од страна на Управата за јавни приходи до издавање на ново 
овластување од страна на министерот за финансии.

(5) Против решението од ставот (3) на овој член, правното лице може да поведе 
управен спор пред надлежен суд.

Член 145
(1) За техничката исправност на автоматите за игри на среќа овластеното правно 

лице од членот 138 став (2) на овој закон издава уверение за техничка исправност на 
автоматот. 

(2) По барање на приредувачот на играта на среќа, овластеното правно лице е 
должно да пристапи кон утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа, во рок од три работни дена од денот на поднесеното барање од страна на 
приредувачот на играта на среќа, и доколку утврди дека соодветниот автомат за игри на 
среќа е технички исправен, да го издаде уверението од ставот (1) на овој член во рок од три 
работни дена од денот на утврдувањето на техничката исправност. 

(3) По барање на Управата за јавни приходи, овластеното правно лице е должно да 
пристапи кон утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, во рок 
од три работни дена од денот на поднесеното барање од страна  од страна на Управата за 
јавни приходи и да утврди дали соодветниот автомат за игри на среќа е технички исправен.

(4) Овластеното правно лице е должно во рок од три работни дена од денот на 
утврдувањето на техничката исправност да издаде исправа на Управата за јавни приходи за 
техничката исправност односно неисправност на определениот автомат односно автомати.

(5) Начинот на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа и формата и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за игри 
на среќа ги пропишува министерот за финансии. 

Член 157
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

правно лице за прекршок, ако: 
1) ја пренесе лиценцата, односно дозволата на друго трговско друштво, односно друг 

трговец поединец (член 7 став (4));
2) ја прекине или откаже играта на среќа за која добил лиценца, спротивно на членот 

8 ставови (5) и (8) од овој закон;
3) не го запази рокот во кој мора и понатаму да ги спроведува започнатите игри на 

среќа за кои добил лиценца (член 8 став (7));
4) приредува забавни игри, наградни игри или интерактивни игри на среќа без 

дозвола од надлежен орган (член 9 став (1));
5) не го запази рокот во кој мора и понатаму да ги спроведува започнатите игри на 

среќа за кои добил дозвола (член 9 став (7));
6) ги прекине или откаже игрите од членот 9 став (1) на овој закон, спротивно на 

членот 9 ставови  (5) и (8) од овој закон;



7) започнатата игра на среќа, односно започнатото коло не го заврши до крајот 
според истите правила, односно правилник (член 14 став (4));

8) продава, рекламира или на секој друг начин претставува странски лозови, 
томболски картички, ливчиња, тикети, електронски картички и слично на територијата на 
Република Македонија (член 19 точка 2); 

9) приредува игра на среќа која не е регулирана со овој закон, а која дава можност за 
стекнување на добивка (член 19 точка 4);

10)Постапи спротивно на член 20 ставови (2), (4) и (6) од овој закон;
11) приредува игри на среќа или забавни игри во простории кои не ги исполнуваат 

просторните и техничко-технолошките услови пропишани од министерот за финансии (член 
21 став (1));

12) во рок од 30 дена по завршувањето на играта на среќа непродадените лозови и 
томболски картички не ги предаде во Управата за јавни приходи (член 22 став (3));

13) приредува посебни игри на среќа, а не води книга на благајна или не води книга 
на благајна на пропишаниот начин или книгата на благајна не ја чува најмалку десет години 
(член 23);

14) во рокот пропишан со овој закон не достави ревизорски извештај до 
Министерството за финансии за извршената ревизија од страна на овластен ревизор (член 
24);

15) постапи спротивно на членот 32 од овој закон или не ги истакне на видно место 
правилата на игрите на среќа, односно правилникот на казиното (членови 45 став (2), 55 
став (2), 62 став (2), 77 став (2), 91 став (2) и 127 став (3));

16) исплатата на паричните добивки, односно преземањето на стоковните и другите 
добивки не го изврши во рок од 60 дена од денот на објавувањето на извештајот за 
резултатите од играта (членови 38 став (1), 47, 68, 80, 95 и 128);

17) приредувачот ја промени деловната просторија во која се приредува играта на 
среќа без решение од Министерството за финансии (членови 42 став (2), 60 ставови (3) и 
(4), 88 ставови (2) и (3) и 135 ставови (3) и (4)) или го зголеми бројот на деловните 
простории во кои се приредуваат игри на среќа во автомат клуб без решение од 
Министерството за финансии (член 88 ставови (5) и (6)) или приредува обложување преку 
уплатно-исплатно место без решение од Министерството за финансии;

18) при намалување на депозитот под износот пропишан со овој закон или при 
активирање на банкарската гаранција не го надополни износот до полниот износ пропишан 
со овој закон во рок од 48 часа (членови 44 став (2), 51 став (2), 61 став (2), 76 став (4) и 90 
став (2));

19) постапи спротивно на членот 59 од овој закон; 
20) приредувачот на игри на среќа во казино и автомат клуб во деловната просторија 

каде ги приредува игрите на среќа има поголем број на автомати односно маси, или има 
автомати или маси од друг вид кои не се одобрени со лиценца издадена од Владата на 
Република Македонија, или со решение од Министерството за финансии (член 65 став (1) и 
93 став (1));

21) приредува игри на среќа спротивно на правилата одобрени од 
Министерството за финансии (член 29, член 31, член 45 став (1), член 53, член 62 став (1), 
член 77 став (1), член 91 став (1), член 108 став (2), член 126 став (2), член 132);

22) приредувачот на игри на среќа во казино и автомат клуб еднаш месечно до 
Министерството за финансии не поднесува извештај за остварените приходи по видот на 
игрите или не достави доказ за уплата на посебната давачка (член 66 став (3) и (5) и член 94 
став  (3) и (5));

23) постапи спротивно на членот 70 став (4) на овој закон;
24) приредува обложување на територијата на Република Македонија кое се 

однесува на резултатите од избори на претседател на Република Македонија, пратеници во 
Собранието на Република Македонија, градоначалници и советници во советите на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје (член 81 точка (2));

25) постапи спротивно на членот 127 став (2) од овој закон;
26) приредува игри на среќа на автомати во забавен клуб (член 137 став (2)) и

27) стави во употреба технички неисправни автомати за игри на среќа (член 138 
став (1)). 



(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на правното лице, покрај глобата од 
ставот (1) на овој член, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за 
вршење на одделна дејност во траење до 30 дена, а на одговорното лице во правното лице 
покрај глобата од ставот (2) на овој член, ќе му се изрече и забрана за вршење на  должност 
во траење до 30 дена.

 (4) По исклучок од став (3)  на овој член, доколку прекршокот од ставот (1) точка 
10) на овој член се повтори во рок од две години, на правното лице покрај глобата од ставот 
(1) на овој член, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на 
одделна дејност во траење до 30 дена.

(5) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
трговец поединец за прекршокот од став (1) точка 23) на овој член.

За прекршокот од став (1) точка 23) на овој член, покрај глобата од ставот (4) 
на овој член, на трговецот поединец ќе му се изрече и забрана за вршење на дејност во 
траење од 15 дена.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на трговецот поединец ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) точка 26) на овој член и на одговорното лице во 
трговецот поединец.

Член 158-г
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на овластеното службено лице од органот ако не донесе решение во роковите утврдени со 
членовите 28 став (10), 42 став (4), 55 став (10), 60 став (4), 65 став (6), 74 став (6), 84 став 
(3), 84-а став (7), 88 ставови (3) и (6), 93 став (6), 93-а став (7), 125 став (5), 130 став (5), 134 
став (6), 135 став (4) и 135-а став (5).

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
овластеното  службено лице од органот, ако во рокот утврден во членовите 26 став (4), член 
40 став (5), 57 став (5), 73 став (5), 86 став (5), 102 став (4), 104 став (4), 125 став (7), 130 
став (7) и 134 став (8) не ги побара потребните докази.

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
на овластеното службено лице во надлежниот јавен орган, ако во рокот утврден во 
членовите 26 став (5), 40 став (6), 57 став (6), 73 став (6), 86 став (6), 102 став (5), 104 став 
(5), 125 став (8), 130 став (8) и 134 став (9) не ги достави бараните докази.


