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1.1.1.1. Опис на состојбите во областа и дефинирање на проблемотОпис на состојбите во областа и дефинирање на проблемотОпис на состојбите во областа и дефинирање на проблемотОпис на состојбите во областа и дефинирање на проблемот



1.1 Опис на состојбите 

Со Законот за  игрите на 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 и 139/14), 

лица  помлади  од  18  години  не  можат  да  учетвуваат  во  игрите  на  среќа. 

Приредувачот на играта на среќа е должен да го оневозможи учеството на лица 

помлади од 18 години, како и влез во просториите каде што се приредуваат игрите 

на среќа. За непочитување на овие одредби се предвидени прекршочни санкции, 

односно  предвидена  е  глоба  во  износ  од  1.000  евра  за  одговорното  лице  во 

правното лице.

 Учеството  во  игрите  на  среќа  во  суштина  претставува  однос  помеѓу 

учесникот и приредувачот на играта на среќа во кој исходот не зависи од волјите 

на  учесниците  во  играта.  Имајќи  ја  во  предвид  деловната  неспособност  на 

малолетниците, со предложениот закон се воведува обврска за приредувачите на 

игрите на среќа да го оневозможат влезот на малолетниците во просториите каде 

што  се  приредуваат  игрите  на  среќа  со  истакнување  на  натпис  на  влезот  на 

деловната просторија каде што се приредуваат игрите на среќа дека се забранува 

влез на лица под 18 години. Со измените на законот се засилуваат овластувањата 

на овластените лица од Управата за јавни приходи, како инспекциски орган кој го 

врши надзорот врз приредувањето на игрите на среќа, да можат во секое време, 

при надзор, да вршат проверка во документацијата со која се докажува возраста 

на затекнатите лица во просториите каде што се приредуваат игрите на среќа. Во 

делот на казнените одредби, за правното лице, доколку овозможи влез и учество 

во игрите на среќа на лица помлади од 18 години, се предлага воведување на глоба 

во износ од 5.000 евра, а доколку делото се повтори, ќе му се изрече и прекршочна 

санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од шест 

месеци до две години.

 

1.2 Причини за проблемите кои се предмет на разгледување 

  Земајќи  ја  во  предвид  деловната  неспособност  на  малолетниците,  се 

наметна потребата од изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и 

за забавните ири, со воведување обврска за приредувачите на игрите на среќа да 

го оневозможат влезот на малолетниците во просториите каде што се приредуваат 

игрите на среќа со истакнување на натпис на влезот на деловната просторија каде 

што се приредуваат игрите на среќа дека се забранува влез на лица под 18 години. 

Исто така, во делот на казнените одредби, за правното лице, доколку овозможи 

влез  и  учество  во  игрите  на  среќа  на  лица  помлади  од  18  години,  се  предлага 

воведување на глоба во износ од 5.000 евра, а доколку делото се повтори, ќе му се 

изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност 

во траење од шест месеци до две години.



2. 2. 2. 2. Цели на предлог регулативатаЦели на предлог регулативатаЦели на предлог регулативатаЦели на предлог регулативата

 Целта на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за 

игрите  на  среќа  и  за  забавните  игри е да  се  избегне  можноста  од  штетни 

последици кои можат да ги предизвикаат игрите на среќа врз малолетниците. 

3.3.3.3. Можни решенија (опции)Можни решенија (опции)Можни решенија (опции)Можни решенија (опции)

3.1 Опис на решението „не прави ништо“  

Ова решение значи да не се донесе Предлогот на Закон  за изменување и 

дополнување  на  Законот  за  игрите  на  среќа  и  за  забавните  игри.  Ова  не  е 

прифатлива опција бидејќи со одбирањето на оваа опција  нема да се постигнат 

горенаведените цели.

3.2 Опис на можните решенија (опции) за решавање на проблемот
- воведување  на  обврска  за  приредувачите  на  игрите  на  среќа  во  деловната 

просторија  каде  што  се  приредуваат  игрите  на  среќа  да  истакнат  натпис  на 

влезната врата на деловната просторија дека се забранува влез на лица под 18 

години;

- воведување на глоба во износ од 5.000 евра за правното лице доколку овозможи 

влез и учество во игрите на среќа на лица помлади од 18 години, а ако прекршокот 

се повтори, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена 

забрана за вршење на одделна дејност во траење од шест месеци до две години и

- се засилуваат овластувањата на Управата за јавни приходи, како инспекциски 

орган, да може во секое време, при надзор, да врши увид во документацијата со 

која  се  докажува  возраста  на  затекнатите  лица  во  просториите  каде  што  се 

приредуваат игрите на среќа.

4.4.4.4. Проценка на влијанијата на регулативатаПроценка на влијанијата на регулативатаПроценка на влијанијата на регулативатаПроценка на влијанијата на регулативата

Можни позитивни и негативни влијанија од секоја од опциите:

4.1 Економски влијанија 
НЕ

4.2 Фискални влијанија 
НЕ

4.3 Социјални влијанија 
ДА

4.4 Влијанија врз животната средина 
НЕ



4.5 Административни влијанија и трошоци – 

а) трошоци за спроведување 
нема

б)трошоци за почитување на регулативата 
нема

5.5.5.5. КонсултацииКонсултацииКонсултацииКонсултации

5.1 Засегнати страни и начин на вклучување

5.2 Преглед на добиените и вградените мислења 
Добиени и вградени се мислењата од _____________________________________.

5.3 Мислењата кои не биле земени предвид и зошто
нема

6. 6. 6. 6. Заклучоци и препорачано решениеЗаклучоци и препорачано решениеЗаклучоци и препорачано решениеЗаклучоци и препорачано решение

6.1 Споредбен  преглед  на  позитивните  и  негативните  влијанија  на  
можните решенија (опции)

Позитивни  влијанија  од  предложените  решенија  се  заштита  на 

малолетниците од штетните последици што можат да ги предизвикаат игрите на 

среќа и правилно насочување на нивниот развој. 

Предложеното решение нема да има негативни влијанија.

6.2 Ризици  во  спроведувањето  и  примената  на  секое  од  можните 
решенија (опции)
нема

6.3 Препорачано решение со образложение

- Се  препорачува  донесување  на  Предлогот  на  Закон  за  изменување  и 

дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, со цел да се 

заштитат  малолетниците  од  штетните  влијанија  кои  можат  да  ги 

предизвикаат игрите на среќа.

 

7.7.7.7. Спроведување на препорачаното решениеСпроведување на препорачаното решениеСпроведување на препорачаното решениеСпроведување на препорачаното решение

7.1  Потреба од менување на закони и подзаконска регулатива во областа  
или други сродни области
нема 



7.2 Потребни подзаконски акти и рок за нивно донесување
нема
7.3 Органи  на  државната  управа,  државни  органи  и  други  органи  
надлежни за спроведување

7.4 Активности  за  обезбедување  на  ефикасно  спроведување  на 
предлогот на закон

              нема
8.8.8.8. Следење и евалуацијаСледење и евалуацијаСледење и евалуацијаСледење и евалуација

8.1 Начин на следење на спроведувањето 
нема

8.2 Евалуација на ефектите од предлогот на закон и рокови 

- Со  донесување  на  Предлог  на  Закон  за  изменување  и  дополнување  на 

Законот за игрите на среќа и за забавните игри ќе се придонесе да се заштитат 

малолетниците  од  штетните  последици  што  игрите  на  среќа  можат  да  ги 

предизвикаат  врз  нив,  имајќи  ја  предвид  нивната  ограничена  деловна 

способност за учество во правниот промет.

Изјава од државниот секретар

Нацрт Извештајот за проценка на влијанието на регулативата е изготвен во 

согласност со Методологијата за проценка на влијанието на регулативата. Тој дава 

реална проценка на можните влијанија и очекуваните ефекти, како и трошоците 

кои се однесуваат на секоја од утврдените можни решенија (опции) за решавање на 

проблемот.
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