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Врз основа на член 235 од Закон за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07,87/08,42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13,119/13,120/13,187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија" бр. 290/20), член 19 од Договорот за основање на друштво co 
ограничена одговорност - Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на 
Република Македонија - Касинос Аустриа доо Скопје, број 02-4900/2 од 31.12.2020 година, 
Пречистен текст на Правилникот за внатрешна организација на Друштвото бр. 02-559/1 од 
04.02.2019 година, а во согласност co член 17 став 3 од Правилата за електронски игри на среќа - 
Lucky Balls (Среќни Топчиња) заведени co архивски 03-4086/1 од 13.11.2018 година, Генералниот 
директор на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република 
Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје донесе

ОДЛУКА
За определување на висината на минимален и максимален износ на уплата и на комбинација 

за електронски игри на среќа - Lucky Balls (Среќни Топчиња)

Член 1
Co оваа Одлука се определува висината на минимален и максимален износ на уплата и на 
комбинација, и максимален износ на добивка за електронски игри на среќа - Lucky Balls (Среќни 
Топчиња), и тоа:

• Минимален износ на уплата на една потврда за сите видови игри од Среќни топчиња 
изнесува 20 денари.

• Минимален износ на комбинација е 1 денар.
• Максимален износ на уплата на една потврда за сите видови игри од Среќни топчиња 

изнесува 1500 денари.

Член 2
Оваа Одлука стапува на сила co денот на нејзиното донесување.

Генерален директор
Костадин Каракабаков
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