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Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во 
играта на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници 
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Врз основа на член 149 став (2) од Законот за игри на среќа и за забавните игри 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за 

финансии донесе 
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДОБИВКИ ВО ИГРАТА НА СРЕЌА 
КОИ ПОЕДИНЕЧНО ГО НАДМИНУВААТ ИЗНОСОТ ОД 10.000 ДЕНАРИ И 

ЗА НИВНИТЕ ДОБИТНИЦИ 
 
 
 

Важи од 13.09.2011 година 
 
 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата,содржината и начинот на водењето на 
евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа, кои поединечно го 
надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници. 
 
 

Член 2 
Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот (1) на овој правилник ја 
водат во хартиена форма, на образец „Евиденција за остварени добивки над 10.000 
денари и за нивните добитници” кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

 

Член 3 
Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот (1) на овој правилник ја 
водат на месечна основа и образецот од членот (2) на овој правилник го 
доставуваат до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи 
веднаш по завршувањето на месецот за кој се води евиденцијата. 
 

Член 4 
Образецот од членот (2) на овој правилник ги содржи следните податоци: 

- назив и седиште на приредувачот на играта на среќа; 

- вид на играта на среќа; 
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- број и датум на лиценцата, односно број и датум на дозволата, за 
приредување на играта на среќа; 

- назив,место и адреса на подружницата на приредувачот на играта на среќа; 

- име, презиме и адреса на добитникот физичкото лице, односно назив и 
седиште на добитникот правно лице; 

- единствен матичен број на граѓанинот за добитникот физичкото лице, 
односно единствен даночен број за добитникот правното лице; 

- вид на остварената добивка која го надминува износот од 10.000 денари со 
означување дали добивката е парична или стоковна; 

- поединечен износ на остварената добивка; 

- износ на персоналниот данок на доход; 

- износ на исплата на паричната добивка; 

- ден и место на исплатата на паричната, односно предавањето на стоковата 
добивка и 

- место за забелешка. 
 
 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

 
 
 
 
Бр.20- 27352/4                                                 
07.09. 2011 година   
Скопје                                          
 
 
 

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ 
м-р Зоран Ставрески, 
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