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Република М акедонија
Министерство за финансии

Министерството за финансии, постапувајќи по барањето бр.13-3539/1 од 02.03.2016
година и дополнувањето на барањето бр.13-3539/2 од 07.03.2016 година, поднесено од
Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАТИОНАЈГ ДООЕЛ Скопје за
добивање на дозвола за приредување на наградна игра, врз основа на член 125 став 4 од
Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“
бр. 24/11,51/11,148/11,74/12,171/12,27/14,139/14,61/15,154/15 и 23/16) ја издава следната
ДОЗВОЛА
за приредување на наградна игра
1. Барањето поднесено од Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ
ИНТЕРЕ[АТИОНАЛ“ ДООЕЛ Скопје за добивање на дозвола за приредување на наградна игра
СЕ УВАЖУВА.
2. На Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАТИОНАЛ“ ДООЕЛ
Скопје МУ СЕ ДОЗВОЛУВА приредување на наградната игра „Фудбалска забава“.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ
ИНТЕРНАТИОНАЛ“ ДООЕЛ Скопје да го плати надоместокот за приредување на наградната
игра во висина од 18% од вкупната вредност на фондот на наградите, односно износ од
13.745,00 денари пред почетокот на наградната игра, во рок од три дена од денот на
издавањето на дозволата.
4. Доколку Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАТИОНАЛ"
ДООЕЛ Скопје не го плати износот наведен во точката 3 во рок од 3 дена од денот на
издавањето на дозволата, дозволата ќе се одземе.
5. Наградната игра ќе се приредува од 01.04.2016 година до 30.06.2016 година.
6. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ
ИНТЕРНАТИОНАЛ“ ДООЕЛ Скопје наградната игра да ја спроведува без прекин во текот на
времепскиот период наведен во точката 5.
7. Наградната игра ќе сс приредува на територијата на Република Македонија.
Образложение
Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАТИОНАЛ" ДООЕЛ Скопје
до Министерството за финансии поднесе барање бр.13-3539/1 од 02.03.2016 година и
дополнување на барање бр.13-3539/2 од 07.03.2016 за добивање на дозвола за приредување на
наградна игра.
Кон бараљето подносителот ги достави следните документи:
-тековна состојба на трговското друштво, издадена од Централниот регистар на
Рспублика Максдонија бр.0805-50/150120160013033 од 29.02.2016 година;
-правила на наградната игра бр.03-72 од 01.03.2016 година;
-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на
трговското друштво не му е изречена споредна казпа забрана за добиваљс на дозвола,
лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон бр.0817-19/403 од
01.03.2016 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија;
-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека ца
трговското друштво не му е изречена споредна казна одземање на дозвола, лиценца,
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концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон бр.0817-19/403 од
01.03.2016 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија;
-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на
трговското друштво не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење
одделна дејност бр.0808-50/150120160013157 од 01.03.2016 година издадена од Централниот
регистар на Република Македонија;
-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на
трговското друштво не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење одделна
дејност бр.0808-50/150120160013159 од 01.03.2016 година издадена од Централниот Регистар на
Република Македонија;
-уверение за платени даноци и придонеси бр.770003-20164-031/10-2 од 04.03.2016 година
издадено од Управата за јавни приходи, Дирекција за големи даночни обврзници и
-информација за економско-финансиската состојба на субјектот бр.0905-23/137 од
29.02.2016 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија.
Постапувајќи по доставеното барање, а врз основа на доставените документи
Министерството за финансии ја утврди следната фактичка состојба:
Подносителот на барањето е трговско друштво со седиште во Република Македонија,
видно од тековната состојба на правното лице бр.0805-50/150120160013033 од 29.02.2016
година издадена од Централниот регистар на Република Македонија.
Доставеното барање за добивање на дозвола се однесува на играта на среќа наградна
игра, што произлегува од доставените правила на наградната игра бр.03-72 од 01.03.2016
година, кои се во согласност со член 126 став 1 од Законот за игрите на среќа и за забавните
игри.
На подносителот на барањето не му е изречена споредна казна забрана за добивање на
дозвола за приредување на игри на среќа видно од потврдата бр.0817-19/403 од 01.03.2016
година, издадена од Централниот регистар на Република Македонија, не му е изречена
споредна казна одземање на дозвола за приредување на игри на среќа видно од потврдата
бр.0817-19/403 од 01.03.2016 година, издадена од Централниот регистар на Република
Македонија, не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна
дејност видно од потврдата бр.0808-50/150120160013157 од 01.03.2016 година, издадена од
Централниот регистар на Република Македонија и не му е изречена трајна забрана за вршење
на одделна дејност видно од потврдата бр.0808-50/150120160013159 од 01.03.2016 година,
издадена од Централниот регистар на Република Македбнија.
Подносителот на барањето ги има платено јавните давачки, видно од уверението за
платени даноци и придонеси бр.770003-20164-031/10-2 од 04.03.2016 година издадено од
Управата за јавни приходи, Дирекција за големи данбчни обврзници.
Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАТИОНАЈГ ДООЕЛ Скопје
достави информација за економско-финансиската состојба издадена од Цептралниот
регистар на Република Македонија бр.0905-23/137 од 29.02.2016 година, со која врз основа на
годишните сметки за 2013 и 2014 година, споредбените показатели за финансиската
стабилност, ликвидност и успешност во работењето се потѕрдува економско-финансиската
состојба во работењето на друштвото.
Согласно член 2 точка 18 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри, наградни
игри се игрите на среќа кои заради рекламирање на производи и услуги ги приредува едно
трговско друштво или повеќе трговски друштва заедно, на начин определен од страна на
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приредувачот на играта на среќа (на вообичаен начин, електронски начин, по пат на мобилен
уред, интернет и слично) со јавно објавување на условите за учество во играта утврдени со
правилата на играта, при што приредувачот на играта на среќа се обврзува на извлечените
добитници да им ги додели наградите во предмети, пари или права.
Наградните игри се приредуваат врз основа на дозвола, добиена од Министерството за
финансии согласно член 125 став 4 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри.
Според член 129 став 1 и 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри
приредувачот на наградната игра плаќа надоместок за приредување на наградната игра во
висина од 18% од вкупната вредност на фондот на наградите пред почетокот на наградната
игра, во рок од три дена од денот на издавањето на дозволата. Поради тоа, со точката 3 од
диспозитивот на оваа дозвола Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ
ИНТЕРНАТИОНАЛ" ДООЕЛ Скопје се задолжува да го плати надоместокот за приредување
на наградната игра во висина од 18% од вкупната вредност на наградите, односно износ од
13.745,00 денари.
Доколку подносителот не го плати надоместокот за приредување на наградната игра
пред почетокот на наградната игра, согласно член 129 став 4 од Законот за игрите на среќа и
за забавните игри во рок од три дена од денот на издавањето на дозволата, дозволата ќе му се
одземе.
Согласно правилата за наградната игра, а во врска со член 126 став 1 точки 3 и 5 од
Законот за игрите на среќа и за забавните игри, наградната игра ќе се приредува без прекин
во периодот од 01.04.2016 година до 30.06.2016 година на територијата на Република
Македонија.
Врз основа на изнесеното, се оцени дека се исполнети условите за издавање на дозвола
за приредување на наградната игра „Фудбалска забава“, поради што се одлучи како во
точките 1 и 2 од диспозитивот на оваа дозвола.
Решено во Скопје на ден ^/1 .0 7 .2016 година, под бр. 13-3539/3.
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Е[ротив овој управен акт може да се поднесе тужба
за поведување на управен спор, до Управниот
доставувањето на управниот акт до странката.

ДОСТАВЕНО ДО:
Друтпт

•

луги „АВТ ИНТЕРНАТИОНАЛ" ДООЕЛ Скопје
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