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Потпис,

ОПШТИ ПРАВИЛА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА - ВИДЕОЛОТАРИЈА
-Пречистен текст ■

Скопје, јули 2015

Врз основа на член 53 од Законот 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 и
61/2015), и член 19 од Договорот за основање на Друштвото за приредување игри на среќа
Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје, Пречистен текст
заведен кај ДВЈ1М со архивски број 02-825/1 од 09.06.2015 година, и Правилата за изменување и
дополнување на Општите Правила за електронски игри на среќа - Видеолотарија заведени со
архивски број 03-1066/1 од 08.07.2015, Генералниот Директор ги донесе следните:

ОПШТИ ПРАВИЛА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА - ВИДЕОЛОТАРИЈА
-Пречистен текст-

Член 1
Со овие Правила се пропишуваат општите условите за приредување на електронски игри на среќа
- Видеолотарија.
Член 2
Приредувач на електронските игри на среќа - Видеолотарија е Државна Видеолотарија на
Република Македонија - Касинос Аустриа од Скопје (во понатамошниот текст како: ДВЈ1М), со ЕДБ
4080014541703 и ЕМБС 6926746, со седиште на бул. Гоце Делчев 8, 1000 Скопје, Република
Македонија.
Член 3
Видеолотарија се електронски игри на среќа кои се играат на електронски видеолотариски
терминали (ВЛТ) кои се поврзани во електронски контролирана мрежа, каде што резултатот од
игрите (одлуката за добивка или загуба) се генерира со помош на електронски или механички
генератор на случајноста (генераторот на случајни броеви) на компјутерски сервер на
приредувачот на играта на среќа.
Член 4
Електронските игри на среќа - Видеолотарија се приредуваат на територијата на Република
Македонија освен во технолошките индустриски развојни зони.
Член 5
Електронските игри на среќа - Видеолотарија се приредуваат во уплатни места организирани од
страна на Приредувачот, кои имаат добиено согласност од Министерството за финансии.
Член 6
Приредување на електронските игри на среќа - Видеолотарија е без временско ограничување.
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Член 7
Електронските игри на среќа - Видеолотарија се приредуваат за забава и можност учесниците во
игрите да остварат добивка.
Член 8
Лица помлади од 18 години не можат да учествуваат во игрите на среќа. Приредувачот има право
да врши увид во документацијата со која се докажува возраста на учесниците.
Проверка на идентитетот на играчот врши лице овластено од страна на Приредувачот кај
Деловниот соработник на лице место каде се наоѓаат видеолотариските терминали (ВЛТ).
Член 9
Овие правила ги обврзуваат и приредувачот и учесникот и тие се должни во целост да ги
почитуваат.
Член 10
За да може да се учествува во видеолотариските игри, учесникот треба да има поени за играње
кои се стекнуваат на еден од следниве начини:
•

Ставање на банкноти во точно определеното место (акцептор) на видеолотарискиот
терминал, или

• Тикет кој го има добиено директно од видеолотарискиот терминал, како потврда за
остварена добивка, или
•

Промотивен ваучер, за кој играчот не вложил сопствени средства. Средствата од
промотивниот ваучер на ниеден начин не можат да се заменат за средства во готово.

Приредувачот има дискреционо право да оневозможи некој од горенаведените начини за
стекнување на поени за играње.
Член 11
Овие правила претставуваат законски и правен основ за склучување на договор за учество во
електронските игри на среќа - Видеолотарија, врз основа на условите утврдени во овој Документ.
Договорот се смета за склучен кога учесникот по слободно изразена волја ќе започне со играње a
потребните поени ќе ги обезбеди на било кој од начините наведени во член 10.
Член 12
Висината на минималниот и максималниот влог во игрите се регулира со Одпука на Приредувачот.
Приредувачот е должен Одлуката да ја направи навремено достапна за играчите.
Член 13
Видеолотариските игри можат да содржат еден или повеќе екрани и/или нивоа со резултати од
играњето добиени со помош на генератор на случајни броеви и да се состојат од, но не се
ограничени на, шеми од броеви и/или симболи кои ги дефинираат добитните односно недобитните
комбинации.
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Член 14
Резултатот од секое поединечно играње на било која игра на видеолотарискиот терминал мора да
биде веднаш јасно означен на екранот на учесникот заедно со висината на евентуалната добивка.
Член 15
Добитните комбинации и висината на остварените добивки се опишани во упатствата за секоја
игра поединечно, достапни на видеолотариски терминали.
Член 16
Приредувачот во промотивни цели може да дефинира и дополнителни добивки од типот Џек Пот
(JackPot).
Датумот на отпочнување и начинот на формирање на фондовите за овие добивки, како и начинот
на остварување и висината на овој вид на добивки се регулираат со Одлука на Приредувачот.
Одлуката задолжително се објавува на интернет страната на Приредувачот и на уплатните места
на кои се однесува Одлуката.
Член 17
Рокот за исплата на добивките изнесува 30 дена од денот на остварување на добивката и е
наведен на Потврдата за исплата, a no истекот на наведениот рок добивката се смета за
застарена.
Средствата од добивките од став 1 на овој член, чиј рок за исплата е изминат се
прераспределуваат со Одлука на Приредувачот.
Одлуката задолжително се објавува на интернет страната на Приредувачот.
Член 18
Исплатата на добивка се врши на благајната на истото уплатно место каде што е остварена
добивката, со приложување на потврда испечатена од видеолотарискиот терминал.
Добивките со износи на средства поголеми од расположивите на благајната на уплатното место
Приредувачот може да ги исплаќа и на својата благајна.
Исплатата се врши на доносителот на потврдата, само доколку таа е исправна и без никакви
оштетувања, и ако податоците на потврдата се идентични со снимените податоци во централниот
компјутерски систем кај приредувачот на играта на среќа.
Потврдата за исплата на добивка е испишана на термална хартија и таа ги содржи најмалку
следните податоци:
•

Назив на Приредувачот;

•

Назив и идентификациски број на уплатното место;

• Текст: Потврда за исплата (Cashout voucher);
• Единствен идентификациски број и соодветен контролен бар-код на Потврдата;
• Рок после кој остварената добивка се смета за застарена;
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• Датум и време на печатење на Потврдата;
•

Износ на остварената добивка.

Во случај на пресметан персонален данок на доход, на Потврдата за исплата ќе биде одвоено
испишан нето износот на добивката за исплата и пресметаниот износ на данок.
Потврдата за исплата може да содржи и други информации и/или ознаки на Приредувачот.
Потврдата може да биде испишана на Македонски и/или Англиски јазик.
Член 19
Исплатата на добивките е законска обврска на Приредувачот.
Член 20
Персоналниот данок на доход и останатите законски предвидени давачки од учество во играта на
среќа паѓаат на товар на учесникот кој ја остварил добивката.
Член 21
Кај добивките кои подлежат на оданочување, Приредувачот на учесникот кој ја остварил добивката
ќе му ја исплати добивката намалена за износот на персоналниот данок што ќе го уплати во
законски предвидениот рок и начин.
Член 22
Во случај на проблем при снабдување со електрична енергија или дефект на видеолотарискиот
терминал, играта е автоматски стопирана и ќе продолжи на истото место по отстранување на
проблемот. Играчот задолжително го пријавува проблемот кај овластеното лице на уплатното
место за да може да ги оствари своите права на преостанатите средства од играњето.
Член 23
Овластениот работник на уплатното место има право да отстрани секое лице во следните случаи:
• Доколку играчот не се придржува кон Правилата и Упатствата за игра на
видеолотарискиот терминал;
• Доколку со своето однесување или неправилно ракување предизвика или може да
предизвика штета или оштетување на видеолотарискиот терминал;
• Доколку го нарушува мирот или им попречува на останатите во просторијата;
• Доколку се обидува да постигне добивка со нерегуларна игра или доколку се служи со
електронски или механички направи за нерегуларно играње.
Член 24
Доколку играчот го оштети видеолотарискиот терминал или друг дел од инвентарот во
просторијата каде се приредуваат игрите, должен е да ја надомести целата предизвикана штета.
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Член 25
Пред почетокот на приредувањето на електронски игри на среќа - Видеолотарија, Приредувачот
е обврзан да ги објави овие Правила на својата интернет страна.
Член 26
Правилата задолжително се објавуваат и во сите уплатни места на Приредувачот.
Член 27
Овие Правила стапуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат по добиена
согласност од Министерството за финансии.

Генерален директор
Дане Кузмановски
Бр. 03-1066/2
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