
Почитувани, 

Согласно Предлог измените на Законот за игри на среќа и забавни игри, сакам да кажам дека 

ние како фирма и јас лично како граѓанин сметам дека не се во ред такви измени. Имено со 

стапување во сила на тој Закон, и забраната за отварање и работа на обложувалници на 

оддалеченост не помала од 500 метри од средни и основни училишта, ќе доведе до 

намалување на работата на ваквиот тип на индустрија, па дури и целосно укинување,а тоа 

директно би влијаечо и на нас како нивни соработници. 

Сметам дека оддалеченоста на овие објекти од училиштата нема никакво влијание врз 

пристапноста на младата популација до игрите на среќа, тоа може да се регулира со посебни 

Закони направени според модел од други европски земји, со што нема да се делува врз 

работата на овие компании. И сега не им е дозволен пристап на лица помлади од 18год во 

објектите, зошто тоа не би можело да биде пракса и понатаму? 

Нашата фирма има долгогодишна сорботка со една компанија од оваа индурстија која 

редовно ги исплатува своите обврски кон нас, па дури и во периодот кога поради пандемијата 

оваа индурстија беше целосно затворена согласно одлуките на Владата поради спречување на 

ширењето на COVID-19 вирусот. Ако оваа индустрија ја намали својата работа или пак се 

затвори целосно, тоа значи дека и нашата работа ќе се намали, ќе се јави и потреба за 

намалување на бројот на вработени како кај нив, така и кај нас, со што пак се влијае и врз 

финансиската и социолошката ситуација на семејствата на вработените во овие компании и кај 

нас како нивни соработници. 

И на крај, намалувањето или пак воошто затварањето на овој тип индустрии директно влијае и 

врз намалување на буџетските приливи од даноците кои што овие компании и ние како нивни 

соработници ги плаќаме,  деноци и придонеси од вработените, персонален данок, данок од 

добивки на игри на среќа и други даноси од тековното работење на фирмите. 

 


