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Генерални карактеристики на играчките содржини за електронски игри на среќа 
 

- Shop апликација - Windows Native 
- Shop апликацијата да може да функционира и на Windows и на Linux оперативни 

системи 
- Комуникациски протокол SOAP/JSON 
- Енкрипција на комуникацијата - AES256 стандард 
- Сертифицирани од некоја од лабораториите наведени во точка V од Јавниот повик 
- Генераторор на случајни броеви (RNG) да може да биде поставен и на локација во 

Република Македонија 
- Графичкиот приказ да биде обезбеден преку Raspberry Pi или еквивалентен box 
- Online интеграција за web 
- Да се обезбеди целосна Техничка документација: API, архитектура на системот, 

упатства за употреба и сл. 
- Задолжително да се обезбедат демо апликации во фазата на евалуација на 

понудите 
- Web backoffice за декстоп и mobile 

 
Lucky Balls (или еквивалентна) 

- Прегледен и атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Најмалку 5 дополнителни бонус игри 
- Најмалку 10 врсти на игри (маркети) со најмалку 60 опции за играње 

 
Dog Racing  

- Атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Најмалку 1 дополнителна бонус трка 
- Најмалку 15 врсти на игри (маркети) со најмалку 200 опции за играње 

 
Horse Racing  

- Атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Најмалку 1 дополнителна бонус трка 
- Најмалку 15 врсти на игри (маркети) со најмалку 200 опции за играње 

 
Lucky Ten (или еквивалентна) 

- Атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Најмалку 1 дополнителни бонус (детелина) 
- Најмалку 10 врсти на игри (маркети) со најмалку 40 опции за играње 

 
  



Texas Holdem 
- Атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Можност за 8 играчи 
- Random квоти 
- Најмалку 5 врсти на игри (маркети) со најмалку 60 опции за играње 

 
Virtual Football 

- Атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Симулација на Champions лига 
- Најмалку 15 врсти на игри (маркети) со најмалку 100 опции за играње 
- До 6 голови по утакмица 

 
vFootball Liga 

- Атрактивен дизајн на играта 
- Можност за подесување на RTP според барањата на ДВЛМ 
- Прогресивен jackpot 
- Подржани сите Европски (и Афрички) лиги 
- Најмалку 20 врсти на игри (маркети) со најмалку 150 опции за играње 
- До 6 голови по утакмица 

 
Keno/Lucky Greek 

- Atraktivan dizajn prikaza igre 
- Podesiv RTP prema zahtevu klijenta (80-95%) 
- Progresivni jackpot 
- 8 vrsta igara (marketa) sa 28 opcija za igru 
- Mogućnost povezivanja sa OPAP feedom 

 
Video Roulette 

- Atraktivan dizajn prikaza igre 
- Podesiv RTP prema zahtevu klijenta (80-95%) 
- Dinamički update svih betova na ekranu 
- Snimci realnog cilindra 

 
Понудувачот може да достави и дополнителни игри заедно со нивен опис, спецификации 
и демо верзии, проследени со финансиска понуда за нив 
 
За секоја игра Понудувачот треба да достави поединечна финансиска понуда изразена 
во проценти (%). Основицата за пресметка на овој процент е дефинирана во точка IV. од 
Јавниот повик, без пресметан ДДВ. 
 
Финансиската понуда треба да е потпишана од одговорно лице на Понудувачот. 
 


