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ОФИЦИЈАЛНИ ПРАВИЛА 
НА НАгРАдНАтА ИгРА „10000 АВтОбускИ кРугА" 
 

ЧЛеН 1. ОРгАНИЗАтОР  
 
Oрганизатор на Наградната игра „10000 Автобуски круга" (понатаму именувана само како Наградна игра) е 
Трговското друштво Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: Македонски Телеком), со седиште на 
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија, претставувано од Андреас Маиерхофер, Главен извршен 
директор и Жарко Луковски, Главен оперативен директор (во понатамошниот текст: Организатор). Организаторoт ќе 
ја организира Наградната игра во согласност со овие Официјални правила на Наградната игра (во понатамошниот 
текст: Официјални правила). 
 

ЧЛеН 2. ОПИс И ИМе НА НАгРАдНАтА ИгРА  
 
2.1. Официјалното име на Наградната игра е „10000 Автобуски круга". 
 
2.2. Наградната игра „10000 Автобуски круга" е игра на среќа наменета за сите припејд и постејд корисници на 
Македонски Телеком (физички лица), кои преку услугите обезбедени од Македонски Телеком ќе имаат можност да 
учествуваат. Учесникот со регистрирање на бесплатен број има можност за добивка на награда во согласност со овие 
Официјални правила. Сите учесници кои ќе се вклучат во Наградната игра, на првиот ден по завршувањето на играта, 
ќе учествуваат во извлекувањето на награда, согласно овие Официјални правила. Добитниците на наградите се 
извлекуваат софтверски, по случаен избор. 
 

ЧЛеН 3. теРИтОРИЈА 
 
Наградната игра ќе се организира и ќе се спроведува на целата територија на Република Македонија и ќе биде 
достапна единствено за постпејд и припејд корисниците на Македонски Телеком (физички лица). 
 

ЧЛеН 4. ЦеЛ 
 
Наградна игра се приредува заради рекламирање на услугите кои ги обезбедува Македонски Телеком на своите 
корисници, односно услугата за MobiPay. Наградната игра ќе се рекламира во електронските (радио и Интернет) и 
социјални медиуми.  
 

ЧЛеН 5. ВРеМетРАеЊе НА НАгРАдНАтА ИгРА 
 
Наградната игра ќе започне од 01.12.2016 година и ќе трае до 31.01.2017 година. 
 

ЧЛеН 6. ПРАВО НА уЧестВО  
 
Право на учество во Наградната игра имаат сите деловно способни лица, постари од 18 години, кои се припејд или 
постпејд корисници на услугите на Македонски Телеком (физички лица). Вработените во Македонски Телеком, како и 
членовите на нивното потесно семејство, немаат право на учество во Наградната игра. 
 

ЧЛеН 7. усЛОВИ ЗА уЧестВО ВО НАгРАдНАтА ИгРА 
 
7.1. Учесник во Наградната игра е секој припејд или постпејд корисник на услугите на Македонски Телеком кој ги 
исполнува условите од член 6 од овие Официјални правила, којшто во периодот на времетраењето на Наградната игра 
ги исполнува следните услови: 
 

 Се регистрирал за учество во Наградната игра со повик на бесплатниот број 14788 на Македонски Телеком,  
 Неговата СИМ картичка е активна за целото времетраење на Наградната игра, како и во моментот на 

добивање награда од Наградната игра. 
 

7.2. Доколку добитник на наградата е корисник на претплатничка линија и број кој во евиденцијата на Македонски 
Телеком не е заведен како сопственик на бројот, тој треба во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на добитникот 
со приложување на СИМ картичката да докаже дека претплатничката линија и број ја има во владение и редовно ја 
употребува и со пополнување соодветни обрасци во некој од продажните салони на Македонски Телеком да изврши 
промена на сопственост на претплатничката линија согласно важечките процедури на Македонски Телеком.  
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7.3. Како што е наведено во член 9 од овие Официјални правила, со јавување или праќање SMS порака со текст 
„START” на бројот 14788, Учесникот ги прифаќа Официјалните правила на Наградната игра. 
 

ЧЛеН 8. тАРИФИРАЊе 
 
8.1. Секој корисник на услугите на Македонски Телеком што ќе се вклучи во Наградната игра, со јавување или 
праќање SMS порака со текст „START” на бројот 14788, добива право на учество за целото времетраење на 
Наградната игра.  
8.2. За целото времетраење на Наградната игра, учесникот има право да прати SMS порака со текст „STOP" на бројот 
14788 и со тоа да не учествува во извлекувањето на наградите од Наградната игра. Доколку корисникот којшто запрел 
со учество во Наградната игра одлучи повторно да учествува, може се регистрира со јавување на бројот 14788 или со 
праќање клучен збор „START” на бројот 14788. 
8.3 Повиците и SMS пораките на бројот 14788 се бесплатни. 
 

ЧЛеН 9. МеХАНИЗАМ НА НАгРАдНАтА ИгРА  
 
9.1. Начин на игра:  
 

 Во Наградната игра учествуваат сите кои се регистрирале на бесплатнио број 14788. . 
 Секој учесник се стекнува со можност за награда која ќе се извлече на првиот работен ден по завршувањето 

на наградната игра. 
Наградата која се доделува е 10 електронски автобуски билети за ЈСП – Скопје, кои ќе се доделат во облик од 400 
денари на нивната MobiPay сметка. Извлекувањето на добитникот ќе се врши по случаен избор. 
9.2. Секој учесник од еден телефонски број може да освои најмногу една награда во текот на целата Наградна игра.  
9.3. Учесникот може во секој момент да се одјави од Наградната игра со праќање SMS порака со текст „STOP” на 
бројот 14788. По одјавувањето од Наградната игра, учесникот не учествува во извлекувањата за наградите. 

 
ЧЛеН 10. НАгРАдеН ФОНд  
 
10.1. Во Наградната игра ќе бидат доделени следниве награди:  
 

ПРЕДМЕТ Опис Количина 

10 електронски автобуски 
билети за ЈСП - Скопје 

10 електронски автобуски 
билети во облик на 400 денари 
за MobiPay плаќање 

1000 

Вкупна цена со ДДВ: 400,000 денари 

 
* Одговорноста за користењето на 400МКД за електронски автобуски билети за ЈСП – Скопје паѓа на товар на 
добитникот на наградата. Билетите ќе имаат важност на траење во период од 90 дена од моментот на доделување..  
 
10.2. Вкупниот награден фонд изнесува 400.000 денари (четиристотини илјади денари). 
 
10.3. Количината на наградитe од Наградната игра е ограничена и во никој случај нема да бидат доделени повеќе 
награди од оние коишто се претходно определени. Нема да постои замена на наградитe со други парични награди 
или други типови награди од иста вредност. 
 
10.4. Наградниот фонд е обезбеден од страна на Македонски Телеком. 
 

ЧЛеН 11. ИЗВЛекуВАЊе НА НАгРАдИте 
 
11.1. Добитниците на наградите се извлекуваат во просториите на Македонски Телеком АД Скопје на адреса Кеј 13 
Ноември бр. 6, 1000 Скопје, со помош на специјален софтвер обезбеден од Македонски Телеком, кој по случаен 
избор го избира добитникот на наградата од дневните циклуси и главната награда.  
 
11.2. Извлекувањето за главната награда ќе се изврши на ден 01.02.2017 година во 10:00 часот. 
 
11.3. Извлекувањето на наградите, односно определувањето на добитниците го контролира Комисија составена од 2 
(двајца) претставници од Организаторот. 
 



   Internal 

 
 
PR 430/S1-4/A2 
Makedonski Telekom AD - Skopje, all rights reserved 

11.4. За извршеното извлекување ќе се состави записник кој ќе биде потпишан од членовите на Комисијата во кој ќе 
биде наведен телефонскиот број на извлечениот добитник. 
 

ЧЛеН 12. ОбЈАВуВАЊе НА дОбИтНИЦИте, ИЗВестуВАЊе И ПОдИгНуВАЊе НА НАгРАдИте  
 
12.1. Личните податоци (име и презиме) и телефонските броеви на добитниците на наградите (во формат 07X XXX XYY) 
ќе бидат објавени на интернет страницата www.telekom.mk, најдоцна во рок од 3 (три) работни дена од денот кога е 
извршено извлекувањето на наградите.  
 
12.2. Македонски Телеком е должен во рок од 15 (петнаесет) работни дена од денот на извлекување на добивнитите 
да го контактира секој учесник кој освоил награда преку јавување на бројот преку кој учесникот партиципирал во 
Наградната игра, со цел да го извести за наградата и начинот како да ја подигне. При ваквиот контакт, соодветниот 
учесник – добитник на награда, треба да ги достави своите лични податоци (име и презиме, адреса и ЕМБГ) заради 
идентификација и доделување на освоената награда.  
 
12.3. Добитникот има право да ја подигне наградата по истекот на рокот за приговор (член 14), а најдоцна во рок од 
60 (шеесет) дена од денот на објавување на добитникот. 
 
12.4. За да ја подигне својата награда, добитникот на наградата мора да ги исполнува сите услови наведени во овие 
Официјални правила, како и: 
 

 Да ја покаже СИМ картичката со којашто учествувал во Наградната игра; 
 Да се легитимира со важечка лична карта, или со нотарски заверено полномошно, како и важечка лична 

карта на ополномоштеното лице во случај кога наградата ја прима полномошник во замена за добитникот - 
физичко лице;  

 
 Да активира MobiPay сметка 

 
12.5. Доделувањето на наградата (400 денари за MobiPay плаќање) се врши во рок од 24 часа од потпишување на 
записник меѓу добитникот и претставникот на Организаторот, а по доставувањето на документите согласно 
претходната точка 12.4 - овој процес се врши во просториите на Македонски Телеком. За моментот на доделувањето 
на наградата, корисникот ќе биде известен со телефонски повик од Македонски Телеком.. 
 
12.6. Наградата ќе биде доделена од страна на Македонски Телеком, само доколку активностите од член 12.4 и 12.5 
се направат лично од од добитникот или преку лице овластено од добитникот со заверено полномошно. Доделување 
награда на каков било друг начин или на друго лице не е дозволено. 
 
12.7. Добитникот на наградата го губи правото да ја добие соодветната награда во случај ако:  
 

 Се откаже од примањето на наградата во писмена форма; 
 Не е достапен за контакт во рокот утврден во член 12.2. од овие Официјални правила;  
 Пред подигањето на наградата телефонскиот број преку кој учествувал во Наградната игра е привремено 

или целосно деактивиран; или  
 Во предвидениот рок за доделување на наградата не ги достави потребните информации и документи 

согласно точките 12.2. и 12.4. од овој член, кои се неопходни за доделување на наградата. 
 
12.8. Ако во рамките на утврдените рокови и согласно правилата утврдени погоре не се додели наградата на 
извлечениот добитник, Организаторот нема да врши повторно извлекување нов добитник и наградата ќе остане 
недоделена. 
 

ЧЛеН 13. ОдгОВОРНОст 
 
13.1. Учесникот разбира и се согласува дека учествува во Наградната игра по своја сопствена волја и на свој сопствен 
ризик и трошок. 
 
13.2. Организаторот нема никаква одговорност пред учесниците чиј телефонски број бил искористен за учество во 
наградната игра од страна на трето лице.  
 
13.3. Организаторот нема никаква одговорност за какво било доцнење или неможност да се прати или прими SMS 
порака или повик поради технички проблеми, доцнење во трансмисија или дефект во комуникациска линија во текот 
на траењето на Наградната игра.  
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13.4. Организаторот нема никаква одговорност доколку добитникот наградата од 400 денари ја искористи за друга 
намена, а не за електронски автобуски билети во ЈСП – Скопје.  
 
13.5. Организаторот не одговара во случај кога награда не може да биде доделена или искористена поради:  
 

 Неможност добитникот или негов претставник да се јави и да ја добие наградата во определените рокови; 
 Неможност добитникот да активира MobiPay сметка; 
 Околности предизвикани од виша сила, нормативни или законски ограничувања или секакви други 

околности кои се надвор од негова контрола. 
 

ЧЛеН 14. ПРИгОВОРИ И РАЗРеШуВАЊе НА еВеНтуАЛНИ сПОРОВИ 
 
14.1. Во случај на несогласување, учесникот може да поднесе приговор до Македонски Телеком, во рок од 5 (пет) 
дена од денот на објавувањето на добитниците на наградите и тоа на адреса на деловните простории на Македонски 
Телеком. 
 
14.2. Македонски Телеком е должен да одлучи по приговорот во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
приговорот и за тоа писмено да го извести учесникот.  
 
14.3. Евентуалните недоразбирања ќе се решаваат во духот на добрите обичаи и спогодбено, а во случај на спор, тој 
ќе биде решен во согласност со важечките закони на Република Македонија и пред надлежните судови во Скопје. 
 

ЧЛеН 15. ЗАМеНИ И ОдгОВОРНОст кОН НАгРАдИте  
 
15.1. Учесниците во Наградната игра немаат право да бараат награди во поголема вредност или од различен вид од 
назначените во Официјалните правила од страна на Организаторот. Замена на наградите со други предмети или 
други противвредности не е дозволена. Во ниту еден случај нема да биде доделен поголем број награди од 
назначениот.  
 

ЧЛеН 16. дОПОЛНИтеЛНИ ОдРедбИ  
 
16.1. За учество во јавни настапи на организаторoт со промотивен карактер во врска со врачување на наградите, 
потребна е дополнителна согласност од секој добитник. За учеството во ваквите јавни настапи,  добитниците немаат 
право на дополнителен надомест. 
 
16.2. Информации во врска со Наградната игра и Официјалните правила на Наградната игра може да се добијат на 
интернет страницата www.telekom.mk. 
 
16.3. Овие Официјални правила влегуваат во сила од денот на нивното објавување на интернет страницата 
Македонски Телеком и ќе бидат објавени на неа 1 (еден) ден пред почетокот на Наградната игра, по претходно 
добиено одобрение од Министерството за финансии на Република Македонија. 
 
Потпишано за и во име на  
Македонски Телеком  
 
Датум: 
                             
                                                                   
 ---------------------------------------------------- 
Андреас Маиерхофер, 
Главен извршен директор 
 

 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
Жарко Луковски, 

Главен оперативен директор 

 


