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Врз основа на член 144-б од Законот за игри на среќа и за забавните игри, 
долунаведениот Приредувач на игри на среќа во автомат клуб и/или казино до 
Друштвото за услуги, испитување и анализа ВИП ИНТЕЛ ДООЕЛ Кочани го 
поднесува следното:

Друштво за услуги испитување и анализа,

ВИП ИНТЕЛ КочаниДООЕЛ

ул. 41  , • www.vipintel.comРаде Кратовче Бр. Кочани
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Друштво за услуги испитување и анализа,

ВИП ИНТЕЛ КочаниДООЕЛ
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Техничка документација која треба да се достави во прилог на барањето:

) /а документ за испитување на типот на автоматот масата за игри на среќа со
декларација со месец и година на производство од која графички и нумерички е
видливо дека вкупниот број програмски комбинации на учесниците во игрите на среќа
им исплатуваат најмалку од вредноста на уплатите за учество во игрите на среќа87% ,

) (Test Report),б тест извештај

) .в други податоци потребни за утврдување на техничката исправност на автоматите

,По барање на овластеното правно лице ДООЕЛ приредувачотВИП ИНТЕЛ Кочани
на игри на среќа е должен да достави или приложи и други податоци или документи
потребни за утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.

/Со издавање на Уверение за техничка исправност на автоматот масата на игри на среќа
приредувачот на игри на среќа може да го пушти автоматот масата на игри на среќа во/
употреба само ако имаат уредно ставени плочки за означување и регистрација
издадени од овластеното правно лице ДООЕЛВИП ИНТЕЛ Кочани.

Барателот сноси целосна одговорност за вистинитоста и исправноста на приложените
податоци и информации со Барањето и прилозите кон истиот.

Доколку Барањето не ги содржи сите податоци кои се однесуваат на
автоматите истото ќе се смета за неважечко и нема да се постапува по,
него.

Кочани
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