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Врз основа на член 108 од 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 и 139/2014), Генералниот 
директор на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија 
-  КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје на ден 23.12.2014 година ги донесе следните:

ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА -  ОБЛОЖУВАЊЕ

1. ПРЕДМЕТ
1.1. Со овие правила се утврдува поединечен вид интернет игри на среќа на обложување (во 

понатамошен текст: „обложување") и истите содржат назив и седиште на приредувачот на 
интернет игри на среќа, име, опис и времетраење на играта на среќа, услови за учество во играта 
на среќа, висина на влогот и краен рок за уплата за учество во играта на среќа, вид и вкупна 
вредност на добивката, начин, постапка и контрола на утврдување на добивките, начин и време 
на објавување на резултатите од играта на среќа и начин и рок за исплата на добивките, односно 
остварување на добивките од друг вид.

1.2. Обложувањето го приредува Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија 
на Република Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје, со седиште на бул. Гоце Делчев бр. 8. 
1000 Скопје (во понатамошен текст: „ДВЛМ" или „Приредувач").

1.3. Овие правила ги обврзуваат и приредувачот и учесникот и тие се должни во целост да ги 
почитуваат.

1.4. Учесникот со уплатата на влогот во играта на среќа ги прифаќа и се согласува да ги почитува 
одредбите кои се уредени со овие Правила, Општите правила и услови и останатите важечки 
правила за учество во интернет игрите на среќа на ДВЛМ.

2. ДЕФИНИЦИИ
2.1. Одредбите на овие Правила важат и се применуваат за идни реални настани или реални настани 

кои се во текот во времето на обложувањето, и тоа настани кои се однесуваат на:
• Спортски натпреварувања, трки и слични натпреварувања, определени со овие правила;
• Танцови, пеачки, музички и слични натпреварувања, определени со овие правила;
• Други натпреварувања, определени со овие правила.

2.2. „Квота" (или „коефициент") е децимален број кој однапред го одредува приредувачот за секој 
иден исход на настан кој е предмет на обложувањето и служи за пресметување на висината на 
добивката.

2.3. Обложување е посебна игра на среќа во која приредувачот однапред ги одредува настаните како 
и квотите за обложување, а учесникот по своја волја ги бира знаковите со кои го обележува 
исходот на понудениот спортски или друг настан или група на настани на посебен образец на 
интернет веб страната на приредувачот за учество во играта (во понатамошен текст: „тикет").

2.4. Обложување на настани во тек („во живо", „live bet" или „in-play") подразбира обложување во тек 
на настанот како и за време на паузата (полувреме и сл.). За обложување на настани во тек важат 
исти правила како и за обложување пред почеток на настанот освен ако не е поинаку назначено.

2.5. Обложување во пауза на настанот подразбира обложување во тек на некбрvод7пбузите на 
настанот (помеѓу две полувремиња, помеѓу четвртини и слично). \

2.6. Обложувањето се приредува во континуитет, по кола кои се временски ограниченИу?^
2.7. Под коло се подразбира период од вторник од 8:00ч до петок до 8:00ч , како и период од петок 

од 8:00ч до вторник до 8:00ч.
2.8. Под обложувачки ден се подразбира период од 8:00ч до 8:00ч наредниот деЖ*-
2.9. „Платформа" е системот за онлајн игри на среќа на приредувачот, преку кој‘'Се^'учесникот го 

остварува своето учество во интернет игрите на среќа. Учесникот пристапува на платформата со
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повикување на веб страната www.2win.mk или преку други онлајн или мобилни апликации 
понудени од приредувачот.

3. ПОНУДА НА ОБЛОЖУВАЊЕ
3.1. Приредувачот преку своите веб страни објавува список на идни настани, а за секој поединечен 

настан објавува еден или повеќе можни исходи на кои учесникот може да се обложува.
3.2. Квотата може да биде одредена за секој исход на настан посебно, како дел на една комбинација, 

или за вкупната комбинација, односно за сите исходи на настани кои ја сочинуваат таа 
комбинација.

3.3. Во случај квотите да се одредени за секој исход на настан посебно, квотата за комбинацијата се 
добива со множење на квотите на секој поединечен исход на настан.

3.4. Приредувачот го задржува правото да ги менува квотите во текот на обложувањето, како и 
објавените квоти на неговата интернет веб страна, објавени на други информативни материјали 
или на веб страни кои не се во сопственост на Приредувачот.

3.5. При обложувањето се користат следните знаци, односно типови: "1", "X", "2". Знакот "1" означува 
победа на домашниот натпреварувач, знакот "X" означува нерешен резултат, а знакот "2" 
означува победа на гостинскиот натпреварувач. Во случај да натпреварот кој е предмет на 
обложувањето се игра на неутрален терен знакот "1" се однесува на првонаведениот 
натпреварувач во понудата за настанот, а знакот "2" на второнаведениот натпреварувач.

3.6. За одредени видови на обложување, можат да се користат и бројни ознаки, ознаки со букви или 
комбинации на овие ознаки, како и текстуален опис на можните исходи, на начин кој 
приредувачот го наведува во понудата за обложување.

3.7. „Двознак" се знаци кои истовремено означуваат два исхода поврзани со логичка операција „или" 
или логичка операција „и": логичката операција „или" означува дека од двата поврзани исходи 
од настанот треба да се оствари барем еден за да се смета дека зададената квота е добитна; 
логичката операција „и" значи дека и двата поврзани исходи на настанот треба да се остварат за 
да се смета дека зададената квота е добитна.

3.8. „Европски хендикеп" е предност во голови (поени, проценти или други вредности кои се во врска 
со настанот кој е предмет на обложувањето) која приредувачот однапред ја дава на 
натпреварувач или можен исход во настан. Конечниот исход на настанот со хендикеп се формира 
така што на бројот на голови или поени означени како хендикеп се додаваат и головите или 
поените кои стварно ги постигнал натпреварувачот на кој му е даден хендикепот.

3.9. „Азиски хендикеп" е посебен вид на хендикеп за кој се пресметува една квота при остварување 
на исходот со однапред зададената предност, а друга квота во случај на остварување на 
предефиниран различен исход од избраниот со зададената предност.

3.10. „Комбинација" се содржи од низа на знакови за обложување. Бројот на знакови во низа кои 
сочинуваат една комбинација се движи помеѓу минималниот и максималниот број на настани 
кои приредувачот ги одредил за обложување од вкупниот број на понудени настани, а кои 
учесникот ги избрал.

3.11. „Систем" е посебен начин на формирање (зголемување) на бројот на комбинации за обложување 
и на учесникот му овозможува со формирање на група на настани да го зголеми вкупниот број на 
комбинации за обложување.

3.12. „Фикс" е ознака која се користи кај системите и со неа се означува одреден настан кој ќе учествува 
во сите комбинации кои играчот ги избрал.

3.13. „Микс" претставува комбинирање на два или повеќе различни исходи на настан, со што се 
зголемува бројот на одиграни комбинации, доколку се исполнети минимг^ЈИТ^^максималните 
услови за комбинирање на игрите, кои приредувачот ги наведува во понуда^заЈзбложување.

3.14. Приредувачот има право за секој настан и секоја игра независно да го цдре^ивремето до кога се 
прима уплатата. |о  4

3.15. Приредувачот има право во случај на грешка врзана за времето и/^.местото на ^др^ување на 
настанот, имињата на натпреварувачите, грешка во квотата објавена во понудат$-$°Ја значително
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се разликува од пазарот на квоти во државата и пошироко) или некоја друга грешка која може 
значително да влијае на процената на висината на понудените квоти, настанот да го прогласи за 
неважечки.

3.16. Доколку настанот кој е предмет на обложување се одржува на неутрален терен приредувачот не 
е должен во понудата да го наведе точното место на одржување на натпреварот.

3.17. Обложување на настани во тек:
3.17.1.Исклучокодточка 3.15 се однесува за обложување на настани вотек како и за обложување 

во пауза на натпреварот. За обложување на настани во тек облозите се примаат во тек на 
натпреварот. За обложување во пауза на натпреварот облозите се примаат во тек на 
паузата.

3.17.2. Квотите за настанот во тек континуирано се менуваат за да ја рефлектираат моменталната 
состојба на играта.

3.17.3.Поради разлика во времето потребно да се прикаже моменталната важечка квота, може 
да се појави разлика во квотата која се гледа на Платформата на која се наоѓаат квотите за 
обложување во тек и квотата која се гледа на тикетот.

3.17.4. Резултатите од обложувањето вотек се познати веднаш по затворањето на обложувањето 
и истите се користат за пресметка на добитни/недобитни обложувања. Подоцнежните 
промени на резултатите (на пр. одпуки на комисија по натпреварот) не се сметаат за 
меродавни. Резултатите на обложувањата во живо се добиваат врз основа на интерна 
статистика на приредувачот која се базира на фактичкиоттек на играта.

4.1. Минимална поединечна уплата по комбинација за обложување изнесува 2 денари.
4.2. Минимален износ кој учесникот може да го уплати за обложување изнесува 20 денари.
4.3. Максимален износ на исплата на добивка на учесникот изнесува 600.000 денари.
4.4. Учесникот треба да го пополни тикетот, заедно со износот на влогот, по што приредувачот на 

учесникот ќе му прикаже информација за бројот на комбинации, евентуалната максимална 
добивка, даноците и други давачки кои се на терет на учесникот и/или информација за 
дополнителни услови/ограничувања за обложување за избраните настани.

4.5. Учесникот со уплатата на влогот потврдува дека не го знае и не може да влијае на исходот на 
настанот на кој се обложува.

4.6. Учесникот е должен да го пополни тикетот и да даде налог за уплата на влог кај приредувачот 
најдоцна 5 минути пред започнување на првиот настан на кој се обложува учесникот. 
Приредувачот може за секој поединечен случај да утврди друг краен рок за примање на уплата.

4.7. Облогот е прифатен откако приредувачот ја потврдил уплатата на тикетот. Уплатата на тикетот е 
потврдена кога ќе се прикаже во листата на уплатени тикети на играчот на платформата за 
интернет игри на среќа.

4.8. Приредувачот не дозволува во обложувањето на настан да учествуваат директните актери на 
настанот, лица кои се поврзани со организацијата на настанот или поврзани со актерите на 
настанот, на било кој начин можат да влијаат на исходот на настанот или имаат инсајдерска 
информација за исходот на настанот. Сите обложувања направени од овие лица ќе бидат 
поништени, а евентуалните добивки ќе бидат задржани.

4.9. Доколку во периодот на прифаќање на обложувањата се обелодени информација според која 
може да се одреди исходот на настанот, приредувачот ќе одреди нов краен рок за прифаќање на 
обложувањата за тој настан, а сите прифатени обложувања по тој рок ќе бидат пресметани со 
квота 1,00.

4.10. Приредувачот го задржува правото за промена на износот на м и н и малчата ri'oe д  инечна уплата 
по комбинација, минималниот и максималниот износ на уплатата сз $  обложување и 
максималниот износ на исплатата на добивката за поединечн^|тикетк/настани^ли исходи на 
настан.

4. УЧЕСТВО ВО ИГРА
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4.11. Приредувачот пред почеток на обложувањето ги утврдува и објавува минималните услови за 
уплата. Учесниците се должни да го почитуваат минимумот и максимумот на бројот на настани за 
секој вид на обложување онака како што го објавил приредувачот во понудата за конкретното 
обложувачко коло.

4.12. На учесникот му е забрането да се обложува повеќе пати на ист настан во една комбинација, 
освен доколку тоа приредувачот не го одобрил во понудата.

4.13. Приредувачот има право да прогласи за неважечки повеќе идентични облози на еден учесник 
или на од група на учесници и по објавувањето на официјалните резултати, доколку се утврди 
дека учесникот или групата учесници идентичните облози ги реализирале со цел на надминување 
на лимитите на дозволена уплата и/или добивка за дадениот настан или група настани кои 
претходно биле поставени од приредувачот.

4.14. При пресметка на добивката се земаат во предвид квоти кои се важечки во моментот на уплатата 
и истите се испишани на тикетот на учесникот преку Платформата за интернет игри на среќа.

4.15. Во случај на обложување во живо, учесникот има можност да прифати промена на квотата во 
текот на уплатата на тикетот. Промените на квотите се разликите помеѓу квотата избрана од 
учесникот и квотата која е актуелна на платформата на приредувачот.

4.16. Важечка квота за обложување, како и за обложување во тек е единствено онаа која се наоѓа на 
уплатениоттикет евидентиран на платформата.

4.17. Приредувачот на учесникот во играта на среќа преку својата платформа ќе му обезбеди увид во 
сите обложувања направени од учесникот, резултатите на исходите од избраните настани, како и 
остварените добивки од тие обложувања.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКА
5.1. Износ на добитниот фонд кај обложувањето претставува збир на сите добивки на учесниците во 

обложувањето и истиот не е однапред одреден и не зависи од примената уплата за учество во 
конкретното обложувачко коло.

5.2. Погоден исход на настан е оној исход на настан кој се остварил во регуларниот тек односно 
завршетокот на настанот кој е предмет на обложување.

5.3. Официјален резултат е резултатот постигнат во регуларниот тек на натпреварот или 
натпреварувањето. Продолженијата и пенал сериите (единаесетерци, седмерци, слободни 
фрлања и сл.) не се сметаат во регуларниот тек на натпреварот или натпреварувањето, и не се 
основа за пресметување на резултатот, освен ако тоа не е посебно нагласено во понудата.

5.4. По завршување на сите настани кои биле предмет на обложувањето, приредувачот во рок од 24 
часа ги објавува официјалните резултати од настаните кои биле во понудата.

5.5. Приредувачот ги утврдува официјалните резултати на настаните врз основа на официјалните 
извештаи кои службено ги објавува приредувачот на натпреварувањето (национално или 
интернационално здружение, лига, куп и сл.). Исклучок од ова правило е во случај на промена на 
официјалните резултати по истекот на 24 часа од завршетокот на настанот. Променетите 
резултати нема да се сметаат за основ за пресметување на добивките и во предвид ќе се земат 
само објавените официјални резултати до истекот на 24 часа од завршетокот на настанот.

5.6. Доколку по службениот крај на настанот се случи примена на резултатите на настанот, на зелена 
маса, со одпука на организационо или координативно тело како: дисквалификација на 
натпреварувач, поништување на натпревар со службен резултат, преименување на стрелец на гол 
и слично, тие резултати не се земаат во предвид и остануваат да важат претходните резултати.

5.7. Добитна комбинација е онаа комбинација за која се точно погодени сите исходи на настани кои 
учесникот ги избрал на уплатениот тикет, во моментот на уплата.-Јга-тикетот, без никакви
дополнителни преправки на тикетот. ^сУЕрс ^ \

5.8. Износот на добивката е еднаков на вредноста на влогот на една кбмб^ација помножена со 
производот на сите квоти за таа комбинација, при што износот на добцвката на^икетот не може

V ( :х~ [ј
да биде поголем од максималниот износ на добивката дефиниран ва пбтточка 4.3 од овие 
правила. Приредувачот не е одговорен и нема да исплати добивка над''определениот
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максимален износ, без разлика дали учесникот бил известен за надминување на лимитот во 
моментот на уплатата.

5.9. Доколку се случи од било која причина облогот да биде примен после реалното започнување на 
настанот истиот се прогласува за неважечки. Исклучок од ова правило се однесува на 
обложување на настани во тек и на обложување во паузата. Кај обложувањето на настани во тек, 
секој облог по објава на резултатот се смета за неважечки. Кај обложувањето во пауза, доколку 
уплатата се изврши по завршување на паузата, облогот се прогласува за неважечки.

5.10. Во случај на промена на терминот на одигрување на натпреварот, постигнатиот резултат се смета 
за важечки доколку натпреварот се одигра во рок од 72 часа од времето наведено во понудата. 
Во случај настанот да не се одржи во рок од 72 часа, за сите облози од настанот се пресметува 
квота 1,00 (еден).

5.11. За сите облози, кои се примени, а одиграни се на тим или на натпреварувач кој од било која 
причина испаднал или се откажал од понатамошното натпреварување, се смета дека се 
неважечки и за нив се пресметува квота 1,00 (еден), освен доколку не е поинаку наведено во 
понудата.

5.12. Доколку учесникот со неважечки настан го исполнува условот за минималниот број на настани во 
една комбинација, таа комбинација е важечка, а за неважечкиот настан се пресметува квота 1,00 
(еден).

5.13. Доколку се случи исходот на обложувањето да е познат пред уплатата на влогот, приредувачот 
таквото обложување го прогласува за неважечко.

5.14. Доколку приредувачот процени дека постои основан сомнеж, дека било кој влијаел со цел за 
одредување на исходот на натпреварот, притоа кршејќи ги одредбите и официјалните правила за 
одржување на настанот, или доколку постојат докази, врз основа на кои се оспорува регуларноста 
на натпреварот, приредувачот го задржува правото да ги поништи облозите и да ја суспендира 
исплатата.

5.15. Приредувачот на ДВЛМ сметката на играчот ќе го одобри износот на добивката намален за сите 
законски пропишани даноци и давачки најдоцна 3 работни дена од завршување на сите настани 
на тикетот, а врз основа на официјалните резултати на настани кои ги утврдил и објавил 
приредувачот.

5.16. Правила за посебни типови на обложувања:
5.16.1. Пар или Непар : ако резултатот е „0", се смета дека исходот е „Пар".
5.16.2.Хендикепи : Настанот мора да се заврши во целост за да облогот важи.
5.16.3.Вкупно поени/голови (помалку или повеќе): Ако во текот на натпреварот се достигне 

очекуваната граница, обложувањето важи без разлика дали натпревароте прекинат пред 
регуларниот крај.

6. ПРАВИЛА ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕКИН
6.1. Кај облог на исход на настан во тек доколку настанот се прекине и истиот се продолжи во рок од 

24 часа (24 часа од моментот кога настанот првобитно започнал), сите облози уплатени за време 
на неговото траење пред прекинот кои не се реализирани важат и во продолжениоттермин.

6.2. Доколку се случи прекин на настан пред службениот крај и негово неодигрување во рок од 72 
часа или официјална информација дека натпреварот нема да се одигра во наредните 72 часа, 
дали облогот е важечки или не зависи од видот на спортот.

6.3. Во случај на прекин на настан, резултатот до моментот на прекин се смета за важечки за сите игри 
чиишто исход е дефинитивно познат до моментот на прекин.

6.4. Сите облози на игри чиишто резултат на исход не е дефинитивно подна*.-вомоментот на прекин 
се сметаат за неважечки и за нив се пресметува квота 1,00. З^п^диречни спортови важат 
одредени исклучоци од овие правила:
6.4.1. Спортови кои можат да се поделат на две полувремиња (фудбал, кошарка, ракомет,

с I P.n »ватерполо, рагби и сл.): \\* 'т ш  0 т I
№ *■
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6.4.1.1. Доколку се прекине во првото полувреме облогот е неважечки за сите видови на 
игри и за сите се пресметува квота 1,00.

6.4.1.2. Доколку натпреварот се прекине по завршување на првото полувреме, а пред 
започнување на второто полувреме, како и било кога во тек на второто полувреме, 
резултатот во моментот на прекин е важечки за сите видови на игри.

6.4.2. Хокеј:
6.4.2.1. Доколку натпреварот се прекине во тек на првите 2 третини облозите се 

прогласуваат за неважечки за сите видови на игри.
6.4.2.2. Доколку натпреварот се прекине по завршување на втората третина, а пред 

започнување на третата, како и било кога во третата, резултатот во моментот на прекинот 
е важечки за сите видови на игри.

6.4.3. Одбојка:
6.4.3.1. Доколку се завршени 3 сета постигнатиот резултат важи за сите видови на игри,
6.4.3.2. Доколку натпреварот е прекинат пред завршетокот на 3-тиот сет облозите се 

сметаатза неважечки и за сите облози се пресметува квота 1,00.
6.4.4. Тенис:

6.4.4.1. Доколку се предаде натпреварот се пресметува квота 1,00 за сите видови на игри 
без оглед на тоа во кој сет е предаден натпреварот.

6.4.4.2. Доколку натпреварот се предаде пред започнување на истиот, за сите игри важи 
квота 1,00.

6.4.4.3. За тениските натпревари не важи правилото за квота 1,00, доколку натпреварот не 
заврши во рок од 72 часа од неговиот реален почеток.

6.4.5. Бејзбол:
6.4.5.1. Доколку се прекине натпреварот од било кои причини и не се продолжи до крај на 

обложувачкиот ден, се пресметува квота 1,00 (еден) за сите видови на игри.
6.4.5.2. Доколку настан се прекине во случај на обложување во тек и до неговото 

продолжување не дојде во рок од 12 часа (12 часа од моментот кога настан првобитно 
започнал), сите облози кои се уплатени за време траење на настанот во тек а кои не се 
реализирани , се сметаатза неважечки и за нив важи квота 1,00.

6.4.6. Вкупно голови во лига:
6.4.6.1. Ако натпревар се прогласи за одложен (квота 1,00), за тој натпревар ќе се смета дека 

се постигнати точно 2 гола.
6.4.6.2. Во случај на одложување на половина или повеќе од натпреварите во лигата за тоа 

коло, тогаш за тој облог ќе се смета квота 1,00.

7. ПРАВО НА СТОРНИРАЊЕ И ПРИГОВОР
7.1. Доколку учесникот утврди дека обложувањето од страна на приредувачот не е евидентирано 

согласно неговото барање, тогаш учесникот има право да се откаже од обложувањето и да побара 
сторнирање по извршената уплата, најдоцна во рок од 5 (пет) минути по евиденцијата на тикетот, 
но не и по почетокот на било кој од избраните настани на тикетот или во случај на промена на 
квотата на исходот на настан за кој е уплатен влогот.

7.2. Сторнирање на уплатата на влог кај обложувањето на настани во тек не е дозволено.
7.3. Учесникот во обложувањето има право во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на 

официјалниот извештај на резултатите за настаните, да поднесе писмен приговор до 
приредувачот, доколку смета дека приредувачот не ја пресметал или неправилно ја пресметал 
добивката на уплатениоттикет.

7.4. Приредувачот има рок од 7 дена од поднесувањето на приговорот да утврди дали приговорот е 
основан, и во случај на прифаќање на приговорот во рок од 3 'Дбна да изврши исплата на 
остварената добивка на учесникот во обложувањето.

__
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8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
8.1. Приредувачот е должен овие правила да ги истакне на веб страните преку кои ги приредува 

интернет игрите на среќа, јавно објавени и достапни за сите учесници во обложувањето.
8.2. Овие правила стапуваат на сила по добивање на согласноста од страна на Министерството за 

финансии, а се применуваат од денот на нивното истакнување на интернет веб страната на 
Приредувачот.

Бр.

Скопје, 23.12.2014
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