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СКОПЈЕ

1________

Врз основа на Закон за игрите на среќа и за забавните игри
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 24/2011,
51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014,
61/2015, 154/2015 и 23/2016), член 19 од Договорот за
основање на друштво со ограничена одговорност - Друштво за
приредување игри на среќа Државна видеолотарија на
Република Македонија - Касинос Аустриа доо Скопје,
(Пречистен текст) заведен со архивски број 02-395/2 од
29.01.2018 година, Пречистен текст на Правилникот за
внатрешна организација на Друштвото бр. 02-578/2 од
31.07.2014 година, Општите правила за електронски игри на
среќа - Видеолотарија, Пречистен текст, заведени со архивски
број 03-1066/2 од 08.07.2016 година и Одлуката за претходно
одобрување на усвојување и воведување на дополнителни
добивки од страна на Собирот на содружници заведена со
архивски број 02-1075/1 од 25.04.2016 година, Генералниот
директор на Друштво за приредување игри на среќа Државна
видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустриа
ДОО Скопје ја донесе следнава

Pursuant to the Law on Games of Chance and Entertainment
Games ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No.
24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014,
139/2014, 61/2015 154/2015 and 23/2016), Article 19 of the
Agreement for the establishment of a limited liability company Company for organizing games of chance National Video Lottery of
the Republic of Macedonia - Casinos Austria DOO Skopje
(consolidated text) archived under No. 02-395/2 dated 29.01.2018,
the consolidated text of the Rulebook on the internal organization
of the Company No. 02-578/2 of 31.07.2014, the General rules for
electronic games of chance - Video Lottery, consolidated text,
archived under No. 03-1066/2 of 08.07.2016, the Decision to adopt
and introduce additional winnings adopted at the Shareholders’
meeting archived under No. 02-1075/1 dated 25.04.2016, General
Director of the Company for organizing games of chance, National
Video Lottery of the Republic of Macedonia - Casinos Austria DOO
Skopje adopted the following

ОДЛУКА
За изменување на одлуката за воведување на
дополнителни добивки од типот Џек Пот (Jackpot) кај
електронските игри на среќа - Видеолотарија (ВЛТ)
заведена со архивски број 02-1075/4 од 13.09.2016
година

DECISION
On amendments of the Decision to introduce additional
Jackpot winnings at the electronic games of chance Video Lottery (VLT) signed under archive number 021075/4 dated 13.09.2016

Член 1

Article 1

Во Членот 4 став 1 точките 4 и 5 се менуваат и гласат:
•

•

In Article 4 paragraph 1 points 4 and 5 are changed as
Минимална
вредност
на
исполнетост
на follows:
пресметковниот фонд за постигнување на добивката:
• Minimum level of fullness of the fund necessary for
4.000 (четири илјади) денари;
acquiring winnings: 4,000 (four thousand) denars;
Максимална
вредност
на
исполнетост
на
пресметковниот фонд за постигнување на добивката:
• Maximum level of fullness of the fund for acquiring
5.000 (пет илјади) денари;
winnings: 5,000 (five thousand) denars;

Член 2
Се задолжува Генералниот директор на Друштвото
задолжително да го извести Собирот на Содружници за
содржината на оваа Одлука.

Article 2
The General Director of the Company is obligated to inform the
Shareholders' Assembly about the content of this Decision.

Член 3
Се задолжува Секторот за Правни работи да подготви
пречистен текст на Одлуката за воведување на дополнителни
добивки од типот Џек Пот (Jackpot) кај електронските игри на
среќа - Видеолотарија (ВЛТ)

Article 3
The Department for Legal Affairs is authorized to prepare a
consolidated text of the Decision for introducing additional Jackpot
for electronic games of chance - Video Lottery (VLT)

Член 4
Оваа Одлука задолжително се објавува на интернет страната
на Државна Видеолотарија на Република Македонија и на
уплатните места на кои се приредуваат електронските игри на

Article 4
This Decision must be published on the National Video Lottery of
the Republic of Macedonia’s website as well as any other locations
where electronic games of chance - Video Lottery (VLT) are being

среќа - Видеолотарија (BJ1T) и се приклучени во системот на
дополнителни добивки.

organized and which are connected to the system for additional
winnings.

Член 5

Article 5

Одлуката стапува на сила и ќе се применува од 14.05.2018
година.

The Decision enters into force and becomes applicable starting
from 14.05.2018.
General Director,
Kostadin Karakabakov

ен директор,
ракабаков
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