
Врз основа на член 139 став 1 од Законот за игрите на среќа и за забавните 
игри  („Службен  весник  на  Република  Македонија“ бр.  24/11,  51/11  и  148/11), 
Министерството за финансии објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за прибирање на понуди за издавање на овластување за утврдување на 

техничката исправност на автоматите за игри на среќа

1.  Понуда  за  издавање  на  овластување  за  утврдување  на  техничката 
исправност на автоматите за игри на среќа може да поднесе секое правно лице со 
седиште во Република Македонија кое ги исполнува условите од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 
51/11  и  148/11)  и  Правилникот  за  потребниот  број  на  вработени,  стручната 
квалификација  и  опремата  за  добивање  на  овластување  за  утврдување  на 
техничката  исправност  на  автоматите  за  игри  на  среќа  („Службен  весник  на 
Република Македонија“ бр. 142/11).

2.  Понудата  се  состои  од  техничка  и  финансиска  понуда.  Понудата  се 
доставува  до  Министерството  за  финансии  на  образец  за  техничка  понуда  и 
образец  за  финансиска  понуда,  кој  може  да  се  подигне  од  Министерството  за 
финансии,Одделение за игри на среќа  на бул.„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50 
Скопје, секој работен ден од 10 часот до 13 часот или електронски од веб страната 
на Министерството за финансии-www.finance@gov.mk.

Техничката понуда се состои од податоци кои се однесуваат на вработените 
во правното лице, и тоа:име и презиме на вработените, вид на образование и кога 
го  стекнале,  стручно  образование  и  квалификација,  каде  и  кога  ги  стекнале, 
меѓународен сертификат, кога е издаден и од која институција, како и податоци за 
опремата  во  правното  лице  и  тоа:назив  на  опремата,  производител,  година  на 
производство и опис на функцијата на опремата.

Финансиската  понуда  содржи  податоци  за  цената  на  чинење  на  секоја 
одделна услуга поврзана со утврдувањето на техничката исправност за секој тип 
на автомат (автомат за игри на среќа на кој  може да учествува еден учесник и 
автомат  за  игри  на  среќа  на  кој  истовремено  можат  да  учествуваат  повеќе 
учесници во игрите на среќа-електронски рулет) и за масите за игри на среќа, и тоа:

- цена на услугата за утврдување на техничката исправност на автоматите и 
масите  при  првото  пуштање  во  употреба  на  нов  автомат  односно  маса  (прв 
преглед) и издавање  на уверение за техничка исправност на автоматот односно 
масата;

- цена на услугата за вршење на редовен годишен преглед на автоматите и 
масите и издавање на уверение за техничката исправност на автоматот односно 
масата;

-цена на услугата за утврдување на техничката исправност на автоматите и 
масите по извршување на нивна поправка или друга интервенција и издавање  на 
уверение за техничка исправност на автоматот односно масата и

-цена на услугата за утврдување на техничката исправност на автоматите и 
масите при нивна дислокација од едно на друго место и издавање на уверение за 
техничка исправност на автоматот односно масата.

Техничката и финансиската понуда на пропишаните обрасци се доставуваат 
во оригинал, со потпис на одговорното лице во правното лице и печат на правното 
лице. 



3. Кон понудата се доставуваат следните документи: 
-  документ  за  регистрација  на  правното  лице  издаден  од  Централниот 

регистар на Република Македонија;
-  потврда  издадена  од  банка со седиште  во Република  Македонија  дека 

правното  лице  нема  блокирано  трансакциска  сметка  во  банка  во  период  од 
најмалку шест месеци пред објавувањето на јавниот повик, а ако правното лице не 
е постаро од шест месеци - од денот на неговото основање;

- потврда издадена од Централниот регистар на Република Македонија дека 
против  правното  лице  не е  поведена  постапка  за  ликвидација  и  не е  отворена 
стечајна постапка; 

-  потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните 
лица во Централниот регистар на Република Македонија, дека на правното лице не 
му е изречена споредна казна забрана за добивање на овластување за утврдување 
на техничката исправност на автоматите за игри на среќа;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните 
лица во Централниот регистар на Република Македонија, дека на правното лице не 
му  е  изречена  споредна  казна  одземање  на  овластување  за  утврдување  на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните 
лица во Централниот регистар на Република Македонија, дека на правното лице не 
му  е  изречена  споредна  казна  привремена  или  трајна  забрана  за  вршење  на 
дејност;

- изјава од овластено лице на правното лице заверена на нотар, дадена под 
кривична  и материјална  одговорност  со која  ќе  потврди дека правното  лице  не 
приредува  игри  на  среќа  или  забавни  игри,  не  произведува,  не  поправа  и  не 
изнајмува автомати за игри на среќа;

- Пријава/Одјава во задолжително социјално осигурување - образец М1/М2 
издадена од Агенцијата за вработување на Република Македонија за најмалку две 
лица вработени во правното лице, диплома за завршено  образование на лицата и 
меѓународен  сертификат  издаден  од  овластен  независен  институт  или 
лабораторија за стекната стручна обука за вршење на работите за утврдување на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа за лицата и

- доказ за право на сопственост или право на користење на опремата од 
член 4 од Правилникот за потребниот број на вработени, стручната квалификација 
и опремата за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност 
на автоматите за игри на среќа. 

Документите кои се доставуваат кон понудата треба да бидат во оригинал 
или во заверен препис од страна на нотар.

4. Понудата заедно со сите потребни документи од точката 3 на овој јавен 
повик се доставува на следниот начин:

− преку  препорачана  пратка  адресирана:Министерство  за  финансии 
ул„Даме Груев“ бр.14 1000 Скопје или

− лично  во  писарницата  на  Министерството  за  финансии,  на  бул.„Мито 
Хаџивасилев  Јасмин“  бр.50  1000  Скопје  (зграда  на  НИП  Нова 
Македонија).

Понудата се доставува во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
овој јавен повик во „Службен весник на Република Македонија“, не сметајќи 
го денот на објавувањето.  Доколку последниот ден на рокот паѓа во неработен 
ден, ден на државен или друг празник, рокот истекува на првиот нареден работен 
ден. 

Понудата се доставува во затворен плик на кој не треба да има никакви 
ознаки од кои би можел да се препознае понудувачот.На пликот во горниот лев 
агол треба да стои ознака “Не отворај“, а во горниот десен агол „назначување за 
јавниот повик за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа“. 



5. Постапката за избор на правно лице овластено за утврдување на 
техничката исправност на автоматите за игри на среќа ја спроведува 
Министерството за финансии.  

6. Понудите кои не се составени во согласност со точката 2, не ја содржат 
документацијата од точката 3 или не се доставени во рокот од точката 4 на овој 
јавен повик, нема да се разгледуваат.

7. Овој јавен повик се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“  и во најмалку два дневни весници кои се дистрибуираат на целата 
територија на Република Македонија, од кои најмалку во еден дневен весник кој се 
издава на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија. 

8. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.07.2012 година во 
12 часот.

9. Министерството за финансии постапката за отворање и евалуација на 
понудите за добивање на овластување за утврдување на техничката исправност на 
автоматите и масите за игри на среќа ја врши преку формирање Комисија.Од сите 
пристигнати понуди, евалуацијата ќе се врши само на понудите кои ја содржат 
документацијата од точката 3 и кои се доставени во рокот утврден во точката 4 на 
овој јавен повик.

Евалуација на прифатливите понуди ќе се врши врз основа на 
финансиската понуда. Критериум за избор ќе биде најниската цена на чинење на 
услугата.Пресметувањето на бодовите за елементот цена за одделните услуги ќе 
се врши пропорционално во однос на најниската цена чија понуда добива 
максимален број на бодови доделени за елементот цена, по формулата:

                        

Бодувањето на елементот цена на чинење за одделните видови на услуги 
за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа на кои 
може да учествува еден учесник, автоматите за игри на среќа на кои истовремено 
можат да учествуваат повеќе учесници и масите за игри на среќа ќе се врши на 
начин што се утврдуваат следните најголеми вредности на бодови по кои ќе се 
бодираат финансиските понуди, и тоа:

I. Услуга за утврдување на техничката исправност на автоматите и масите 
при првото пуштање во употреба на нов автомат односно маса (прв преглед) и 
издавање на уверение за техничката исправност на автоматот односно масата.

      Понудена цена за:
• автомат за игри на среќа на кој може да учествува еден учесник-10 бодови;
• автомат за игри на среќа на кој истовремено може да учествуваат повеќе 

учесници -10 бодови и
• маса за игри на среќа -10 бодови.

II.  Услуга за вршење на редовен годишен преглед  на автоматите и масите 
и издавање на уверение за техничката исправност на автоматот односно масата.

   Понудена цена за:
• автомат за игри на среќа на кој може да учествува еден учесник –10 бодови;

• автомат за игри на среќа на кој истовремено може да учествуваат повеќе 

учесници- 10 бодови и

Број на бодови =
најниска цена (без ДДВ)  х  максимален број бодови

цена (без ДДВ)



• маса за игри на среќа-10 бодови.

III. Услуга за утврдување на техничка исправност на автоматите и масите по 
извршување на нивна поправка или друга интервенција и издавање на уверение за 
техничката исправност на автоматот односно масата.

   Понудена цена за:
• автомат за игри на среќа на кој може да учествува еден учесник -10 бодови;
• автомат за игри на среќа на кој истовремено може да учествуваат повеќе 

учесници -10 бодови и 
• маса за игри на среќа -10 бодови.

IV. Услуга за утврдување на тхничката исправност на автоматите и масите 
при нивна дислокација и издавање на уверение за техничката исправност на 
автоматот односно масата.

   Понудена цена за:
• автомат за игри на среќа на кој може да учествува еден учесник -10 бодови;
• автомат за игри на среќа на кој истовремено може да учествуваат повеќе 

учесници -10 бодови и 
• маса за игри на среќа -10 бодови.

Откако ќе се изврши бодувањето на понудените цени за сите видови на 
услуги за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа на 
кои може да учествува еден учесник, автоматите за игри на среќа на кои 
истовремено можат да учествуват повеќе учесници и масите за игри на среќа, се 
пристапува кон собирање на бодовите доделени одделно за секоја од услугите за 
секој вид на автомат и маса за игри на среќа и се добива вкупен број на бодови за 
секоја понуда.

Комисијата, по извршената евалуација ќе пристапи кон рангирање на 
понудите и изготвување на предлог за избор на најповолен понудувач за издавање 
на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите и масите 
за игри на среќа.

10. Овластувањето за утврдување на техничката исправност на автоматите 
за игри на среќа ќе го добие правното лице за кое ќе се утврди дека ги исполнува 
условите од точката 1 на овој јавен повик, ги доставило документите од точката 3 
на овој јавен повик и доставило финансиска понуда со најголем број на бодови.

11.  Министерот  за  финансии  на  најповолниот  понудувач  ќе  му  издаде 
овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа за период од три години. 

   Бр. 
__.__.2012 година 
         Скопје

                                                             МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ


