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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 23 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 171/12), 
министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА НА БЛАГАЈНА ШТО ЈА ВОДАТ 

ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на книгата на благајна што ја водат 

приредувачите на посебните игри на среќа.

Член 2
Според видот на посебните игри на среќа книгите на благајна можат да бидат:
- книга на благајна за казино;
- книга на благајна за автомат клуб, во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши 

со жетони;
- книга на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши 

со механизам преку електронски бројчаници и
- книга на благајна за обложувалница.

Член 3
Во книгата на благајна за казино се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- седиште на приредувачот;
- место на казиното и датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- реден број;
- опис на позициите;
- состојба на позициите внесени од претходниот број на книгата на благајна при 

отворање на казиното;
- промени на позициите на уплати и исплати, бројот на документот и износ;
- состојба на позициите при затворањето на казиното;
- вкупно;
- рекапитулација на износот на претходната, сегашната состојба и нивната разлика;
- потписи на благајник, инспектор, директор и
- место за печат.

Член 4
Составен дел на книгата на благајна за казиното се:
- пресметковен лист за утврдување на резултатот од играта на среќа и
- пресметковен лист за извршена додатна дотација на жетони.
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Член 5
Во пресметковниот лист за утврдување на резултатот од играта на среќа се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- место на казиното;
- датум на внесување на податоците;
- сериски број;
- број на пресметковниот лист за утврдување на резултатите од игрите на среќа;
- тип на маса;
- маса број (плочка број);
- отворање на маса со утврдени износи;
- дотацијата на вредносни и кредитни жетони по количина и износ;
- размена на жетони по количина и износ;
- затворање на маса по количина и износ;
- избројани парични средства во моментот на затворањето на масата по валута и износ;
- резултати од завршувањето на играта со добивка и загуба;
- потпис на благајник, контролор, инспектор и директор и
- место за печат.
Во пресметковниот лист за извршената додатна дотација на жетони се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- место на казиното;
- датум на внесување на податоците;
- број на пресметковен лист на извршена додатна дотација на жетони и број на масата 

(број на плочка);
- жетоните во апоени, количина и износ;
- вкупно;
- потпис на благајник, инспектор и директор и
- место за печат.

Член 6
Во книгата на благајна за автомат клубови во кои уплатата и исплатата на автоматите 

се врши со жетони, се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- количина на издадени жетони по бројчаници;
- реден број;
- опис, задолжени жетони, џек пот и рефил и разлика (добивка и загуба);
- количина, вредност во денари и вкупно во денари;
- останати жетони со потпис на примател и оператор;
- реден број;
- опис на позиции на бројчаниците;
- број на автоматот;
- состојба и разлика;
- забелешки;
- потпис на раководител и благајник и
- место за печат.
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Член 7
Составен дел на книгата на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на 

автоматите се врши со жетони, се:
- записник за извршено дополнително полнење на автоматот за игра на среќа со 

жетони;
- извештај за дополнително полнење со жетони (рефил) на автоматите за игра на среќа 

во автомат клубот;
- список на исплатени награди (џек пот) од касата на автомат клуб;
- извештај за исплатените награди (џек пот) од касата на автомат клубот;
- извештај на задолжени жетони во автомат клубот за одреден период;
- пресметковен лист за остварени приходи во автомат клубот за одреден период и
- потврда за примен дневен промет од автомат клубот. 

Член 8
Во записникот за извршено дополнително полнење на автоматите за игри на среќа со 

жетони, се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на записникот за извршено дополнително полнење на автоматите за игри на среќа 

со жетони;
- датум на извршено дополнително полнење;
- број на автоматот (број на плочка);
- тип на автоматот;
- назив на автомат клубот;
- адреса на автомат клубот;
- количина на жетоните со цифри и со букви со која е наполнет автоматот;
- име и презиме на продавачот (касиерот) кој  задолжен;
- образложение од кои причини се врши дополнителното полнење на автоматот;
- потписи на раководител и благајник и
- место за печат.
Во извештајот за дополнителното полнење со жетони (рефил) на автоматите за игри на 

среќа во автомат клубот за одреден период, се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- датум  на внесување на податоците;
- количина (рефил);
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно;
- потписи на касиер и раководител и
- место за печат.
Во списокот на исплатените награди (џек пот) од касата на автомат клубот, се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
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- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на списокот;
- датум на исплата;
- реден број;
- автомат (број на плочка);
- наградата (количина на жeтони);
- вредност на влогот;
- износ на наградата во денари;
- име и презиме на сервисерот;
- вкупно;
- затворање на списокот со зборовите "заклучно со број";
- потпис на благајник и
- место за печат.
Во извештајот на исплатените награди (џек пот) од касата на автомат клубот за одреден 

период се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- количина на жетони;
- датум на внесување на податоците;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно жетони и износ на денари;
- потписи на касиер и раководител и
- место за печат.
Во извештајот на задолжени жетони во автомат клубот се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автoмат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- датум на внесување на податоците;
- количина на жетони;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно;
- количината на жетони од претходната залиха;
- количината на жетони во моментот на пополнување на извештајот;
- стварно задолжение;
- потписи на касиер и раководител и
- место за печат.
Во пресметковниот лист за остварените приходи во автомат клуб за одреден период се 

внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
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- место на автомат клубот;
- датум на внесување на податоците;
- број на пресметковниот лист;
- период за кој се однесува пресметката;
- реден број;
- жетоните при задолжение, џек пот, рефил и приход;      
- количина;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- потписи на изготвувач на сметката и раководител и
- место за печат.
Во потврдата за примен дневен промет се внесува:
- назив на приредувачот;
- место на автомат клубот;
- број на потврдата;
- назив на автомат клубот кој го предава дневниот промет;
- датум на прием, касиер (име и презиме) и вкупен износ во денари;
- предадено во чекови, износ во денари со бројки и букви;
- предадено во готово, износ во денари со бројки и букви;
- потписи на касиерот и раководител и
- место за печат.

Член 9
Во книгата на благајна за казино и автомат клуб во кој уплатата и исплатата на 

автоматите се врши со механизам преку електронски бројчаници се внесува:
- назив на приредувачот;
- место на казино или автомат клубот;
- сериски број;
- датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- назив на казино или автомат клубот;
- реден број;
- број на автомат (плочка);
- број на маса (плочка);
- состојба на бројчаниците при уплатата и исплатата, претходна, сегашна состојба и 

разлики;
- утврдување на резултатот со разликата на бројчаниците, уплата и исплата;
- вредност на влогот;
- износот во денари уплата и исплата;
- вкупно;
- рекапитулација на вкупните примени уплати и вкупно извршена исплата, добивка или 

загуба во денари;
- потписи на благајник и раководител  и
- место за печат.

Член 10
Составен дел на книгата на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на 

автоматите се врши со механизам преку електронски бројчаници, е и потврдата за прием 
на дневниот промет.
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Член 11
Во книгата на благајна за обложувалница се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на подружница-уплатно-исплатно место и адреса;
- број и датум на решение за одобрено уплатно-исплатно место издадено од 

Министерството за финансии;
- број на книга на благајна;
- реден број;
- датум на промена;
- опис на промената на уплатно-исплатното место (документ);
- салдо-почетна состојба од претходен ден;
- остварен дневен промет;
- задолжување со пари за исплата на добивки;
- вкупно;
- задржан персонален данок;
- извршена исплата на талони-добивки;
- предаден дневен промет;
- салдо и
- потпис на одговорно лице.

Член 12
Составен дел на книгата на благајна за обложувалница е и евиденцијата за исплатени 

добивки.
Евиденцијата за исплатени добивки содржи:
- назив на приредувачот и адреса;
- назив на подружница-уплатно-исплатно место и адреса;
- број на евиденцијата на исплатени добивки;
- реден број;
- датум;
- име, презиме и адреса на физичкото лице за исплата на персонален данок на доход;
- број на талон;
- добивка;
- задржан персонален данок;
- износ на извршена исплата;
- број на каса исплати и
- потпис на одговорно лице.
           

Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

содржината на книгите на благајна за дневната состојба на приходите од посебните игри 
на среќа (“Службен весник на Република Македонија” бр.39/98).

Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр.11-9174/4
20 март 2013 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.


