Врз основа на член 81 став 2 од Законот за игрите на среќа и забавните игри („Службен
весник на РМ“ бр. 10/97 и 54/97), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА
ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБОВИТЕ
Член 1
Co овој правилник се пропишува содржината на месечните извештаи за работата на
приредувачите на игри на среќа во автомат клубовите.
Член 2
Според начинот на уплатите и исплатите на автоматите за игри на среќа,
приредувачите доставуваат извештај за отворениот промет на автомат клубот каде
уплатите и исплатите се вршат со жетони и извештај за остварениот промет каде уплатата
и исплатата се врши со помош на посебен механизам, на обрасци „МФ 04" и „МФ 05".
Обрасците на извештаите од став 1 на овој член, во прилог се составен дел на овој
правилник.
Член 3
Извештајот за остварениот промет на автомат клуб каде уплатите и исплатите се вршат
со жетони содржи:
- назив на приредувачот;
- седиште на приредувачот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- месец за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- дата;
- единична цена;
- почетна состојба на жетони;
- продадени жетони;
- исплатени џек-пот;
- дополнително полнење;
- останати жетони;
- промет на жетони;
- промет во денари;
- вкупно;
- потпис на изготвувачот и раководителот, и
- место за печат.
Член 4
Извештајот за остварениот промет на автомат клуб каде уплатата и исплатата се врши
со помош на посебен механизам содржи:
- назив на приредувачот;
- седиште на приредувачот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- месец за кој се однесува извештајот;
- реден број;
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- назив на автомат клубот;
- состојбата на бројчаниците, за уплата и исплата и вкупна разлика;
- утврдени резултати;
- разликите на бројчаниците, уплата и исплата;
- единична цена;
- износ на денари, уплата и исплата;
- вкупно;
- рекапитулација;
- вкупно примени уплати во денари;
- вкупно извршени исплати во денари;
- добивка, загуба;
- потпис на раководител, и
- место за печат.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 10-8848/1
28 јули 1998 година
Скопје

Министер,
д-р Таки Фити, с.р.
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