
Согласно член 125 од Законот за игри на среќа и за забавните игри
(Службен весник на РМ бр. 124/2011), Приредувачот на наградната игра  Друштво за маркетинг и пропаганда

ЕПП КОМЈУНИКЕЈШНС ДОО, Скопје ги утврди правилата на наградната игра:

ПРАВИЛА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
,,ЗА КУМАНОВЦИ ВЕРНИ - НАГРАДИ ВРЕДНИ!”

1. ПРИРЕДУВАЧ: Друштвото за маркетинг и пропаганда ЕПП Комјуникејшенс ДОО
Скопје со седиште на ул.,,Орце Николов’’ бр.147б, 1000 Скопје , ЕДБ 4030006611991

2. ЦЕЛ: Рекламирање, поттик на продажбата и зајакнување на имиџот на трговските марки на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на 
пазарот во Општина Куманово.

3. ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИГРАТА:
3.1 ИМЕ:,, ЗА КУМАНОВЦИ ВЕРНИ-НАГРАДИ ВРЕДНИ!”
3.2 ВРЕМЕТРЕЊЕ: од 15.3 до 15.6.2017г. 
3.3 ОПИС: Сите полнолетни граѓани ќе имаат можност да учествуваат во наградната игра со набавка на минимум 5 производи 
по избор од асортиманот на Жито Лукс АД Скопје. Набавката на производите е задолжително да биде реализирана на 
некое од продажните места лоцирани во населените места на територија на Општина Куманово. 

Потрошувачите ќе имаат можност во наградната игра да добијат некоја од вкупно 127 (сто дваесет и седум) 
награди распределени на следниот начин: 

• Главна награда - 1 ваучер за патување по избор на добитникот со вредност од 185.000 ден; 
• 6  пар.телефони модел: Самсунг Галакси С7; 
• 20 ваучери со вредност од 6.000 ден. за набавка на апарати за домаќинство по

избор на добитникот; 
• 100 парчиња пакет производи од Жито Лукс (Пакетот производи ќе содржи 10

производи: екстра бело брашно 5кг. – 2 пар., пченкарно брашно 750г. – 2 пар., пченкарна палента 500г.– 2 пар., 
двопек 250г - 1 пар.,бисквити петтит беуре класик 450г.- 1 пар.,сендвич бисквити со какао и ванила 200г. -1 пар., 
и  бисквити со цимет 185г. 1пар.)

Наградната игра ,,ЗА КУМАНОВЦИ ВЕРНИ-НАГРАДИ ВРЕДНИ!” ќе се организира на следниот начин: 
За сите продажни места  лоцирани на територија на општина Куманово ќе важи истиот механизам: Сите потенцијални 
учесници во наградната игра ќе треба да купат минимум 5 производи по избор од асортиманот на Жито Лукс со исклучок 
на производот Брашно за професионална употреба од 25 кг кој нема да биде дел од наградната игра, и за времетраењето 
за наградната игра да соберат минимум 5 (пет) бар-кодови. Потенцијалните учесници откако ќе соберат пет бар-кодови, 
заедно со фискалните сметки како потврда на набавките, ќе треба да ги испратат во коверт на адреса Жито Лукс АД 
Скопје (за наградна игра) П.фах бр.200,1000 Скопје или да ги уфрлат во некоја од 31 наменски произведени промотивни 
картонски кутии кои ќе бидат поставени во 31 поголеми продажни места во Куманово. Покрај 5 бар-кодови и фискалните 
сметки, сите учесници во наградната игра во ковертот треба  да испратат име и презиме и телефонски број за контакт. 
Со испраќањето или уфрлувањето на ковертот во некоја од 31 промотивни кутии, сите учесници стануваат потенцијални 
добитнци на некоја од вкупно 127 награди од вкупниот награден фонд.    

4. СОДРЖИНА И ОПИС НА ПОТВРДАТА ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СЕ СТЕКНУВА ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:
Како потврда за учество во наградната игра, ќе се сметаат испратените 5 бар-кодови од кои било производи од Жито Лукс 
АД Скопје заедно со фискалните сметки како потврда за набавките. 

5. МЕСТО НА КОЕ СЕ ПРИРЕДУВА ИГРАТА: сите продажни места во населените места на територија на Општина 
Куманово. 

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:
Право на учество во наградната игра, ќе имаат сите полнолетни граѓани на Р. Македонија, кои во периодот од 15.3 до 
15.6.2017г. ќе купат производи по избор од асортиманот на Жито Лукс АД Скопје со исклучок на производот Брашно за 
професионална употреба од 25 кг кој нема да биде дел од наградната игра. Набавката на производите задолжително е 
да биде реализирана на некое од  продажните места лоцирани на територијата на Општина Куманово. За времетраењето 
за наградната игра, потрошувачите кои ќе соберат минимум 5 бар-кодови од кои било производи, заедно со фискалните 
сметки и своите лични податиме и презиме и тел број за контакт) ќе треба да ги испратат во коверт на П. Фах бр.200 
или да ги уфрлат во некоја од 31 наменски произведени промотивни картонски кутии кои ќе бидат поставени во 31 
поголеми продажни места. Личните податоци од потрошувачите ќе бидат  земени само со цел – официјално објавување на 
добитниците.Со праќањето на ковертот на на адреса Жито Лукс АД Скопје (за наградна игра) П.фах бр.200,1000 Скопје 
или со уфрлувањето во некоја од  промотивните кутии на продажните места на 5 бар-кодови заедно со фискалните сметки 
и личните податоци, секој учесник станува потенцијален добитник на награда. 

Сите потенцијални учеснци по свој избор треба да одберат минимум 5  кои било производи од следните групи 
асортиманот на Жито Лукс АД Скопје:

• Основни лебови достапни во пакувања од 400г и 470г. со малопродажна цена од 14 до 26 ден.
• Тост лебови достапни во пакувања од 350г, со малопродажна цена од 35 до 40 ден.
• Специјални лебови достапни во пакувања од 300г, 350г, 400г, 470, со малопродажна цена 27 до 42 ден.
• Брашна достапни достапни во пакувања од 1, 2 и 5 кг., со малопродажна цена цена од 27 до 185 ден. 
• Пченкарни брашна и палента достапни во пакувања од 500 и 750г., со малопродажна цена цена од 35 до 45 ден.
• Двопек достапен во пакувања од 125,180, 250г., со малопродажна цена од 25 до 55 ден.
• Бисквити и колачиња достапни во пакувања од 175г, 180г, 185г, 200г, 210г, 220г, 225г, 275г, 450г , со    
   малопродажна цена од 32 до 63 денари 
• Лебни трошки достапни во пакување од 200г, со малопродажна цена 15 ден.
• Пченичен гриз достапен во пакувања од 200г, 500г, со малопродажна цена од 20 до 35 ден.
• Крекери достапни во пакување од 105г.со малопродажна цена од 27 до 35 ден.

Секој од потрошувачите – учесници во наградната игра при набавка на некои од горенаведените групи производи, на 
касата ќе добијат фискална сметка која задолжително ќе мора да ја приложат во ковертот заедно со баркодот од купениот 
производ. Во наградната игра не можат да учествуваат вработените на приредувачот, вработените во Жито Лукс АД Скопје 
и одговорните лица за дистрибуција во Куманово  со своите поблиски семејства. 

8. ТЕК НА ПОСТАПКАТА НА ПРИРЕДУВАЊЕТО, ОДНОСНО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НАГРАДНАТА ИГРА.
На потрошувачите кои учестуваат во наградната игра во периодот од 15.3 до 15.6.2017 година, односно сите кои ќе извршат 
набавка на минимум 5 производи по избор од асортиманот Жито Лукс АД Скопје, на касата ќе им биде изадена фискална 
сметка во која меѓу другото ќе бидат содржан и податок за набавените производи како потврда за учеството. Потрошувачите 
за цели на наградната игра ќе имаат обврска да соберат 5 бар-кодови и заедно со фискалните сметки и основните лични 
податоци (име и презиме и тел. број за контакт) да ги испратат на на адреса Жито Лукс АД Скопје (за наградна игра) П.фах 
бр.200,1000 Скопје или да ги уфрлат во некоја од 31 промотивни кутии кои ќе бидат поставени на 31 поголеми продажни 
места во Куманово. 31 кутии ќе бидат дистрибуирани и поставени на продажните места пред почетокот на наградната игра 
од страна на комерцијалнaта служба на Жито Лукс АД Скопје. Листата на 31 продажни места во кои ќе бидат поставени кутии 
е содржана како прилог бр. 1 на овие Правила. 
Потрошувачите со испраќањето или уфрлувањето на пликот го остваруваат правото за добивање на некоја од горенаведените 
награди. Секој учесник може да учествува со неограничен број на коверти. Сите учесници кои ќе купат производи на кое 
било од продажните места на територија на Општина Куманово и ќе ги испратат ковертите на адреса Жито Лукс АД Скопје 
(за наградна игра) П.фах бр.200,1000 Скопје или ќе ги уфрлат во некоја од  промотивните кутии во периодот од 15.3 
до 30.4.2017г. до крајот на работното време на продажните места, ќе учествуваат во првото извлекување кое ќе биде 
оранизирано на 5.5.2017г во, 12ч.во просториите во на Жито Лукс АД Скопје, на ул.,,Македонско-косовска бригада’’ бр.44, 
1000 Скопје.
Во второто извлекување  ќе учествуваат сите учесници кои ќе купат производи и ќе ги испратат или ќе ги уфрлат ковертите во 
периодот од 1.5. до 15.6.2017 год. до крајот на работното време продажните места на територија на Општина Куманово кое 
ќе биде оранизирано на 20.6.2017г во, 12ч., истотака во просториите во на Жито Лукс АД Скопје, на ул.Македонско-косовска 
бригада бр.44, 1000 Скопје. Во истиот термин ќе биде извлечен и добитникот на главната награда: 1 ваучер за патување 
по избор на добитникот со вредност од 185.000 ден. Во излекувањето за главната награда право на учество ќе имаат сите 
учесници кои не биле извлечени како добитници во првото или второто извлекување, но испратиле или уфрлиле коверт во 
периодот од 15.3 до 15.6. 2017 г. 

9. ВИД И ВИСИНА НА ВЛОГОТ: 
ВИД: 5 (пет) бар-кодови и фискални сметки како доказ за купени производи од асортиманот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје кои 
ги сочинуваат следните категории на производи: 

• Основни лебови (Бел леб: 250 гр;470 гр;  Бел ролован леб: 470 гр; Полубел леб: 470 гр; Полубел ролован леб:  
   470 гр; Рустика леб: 470гр; Сомун: 350гр; Фурнаџиски леб: 470гр; Традиционален  ролован 400г, Бел леб на  
   парчиња 470г, Бел ролован на парчиња 470гр., Полубел леб на парчиња 470гр.)
• Тост лебови (Бел тост леб: 350 гр; ‘Ржан тост леб: 350 гр; Интегрален тост леб: 350 гр; Тост леб со микс од зрна: 
   350 гр; Млечен тост леб: 350 гр; Пченкарен тост леб: 350 гр; Бриош тост леб: 350 гр; Медитерано тост леб: 350 
    гр; Нутри 100% интегрален тост леб 350 гр;)
• Специјални лебови (Грахам: 470 гр; Баварски леб: 470 гр; Нордик: 470 гр; Леб со диететски влакна: 470 гр; Био  
   - интегрален леб: 400 гр;  Мешан - ‘ржан леб:470гр; Нутри интегрален леб со сончоглед: 470гр; Нутри диетален 
    леб: 300гр;  Нутри-интегрален леб со 6 семиња  470гр.)
• Брашна (Ектра бело брашноТ400 - Пак.:1кг; 2кг; и 5кг; Сенаменско брашно (Пак.:1кг;) Пекарско  брашно Т500 
   Пак.:1кг; и 5кг; Воденичар бело брашно Т400 Пак.:1кг; и 2кг;)
• Бисквити и колачиња (Бисвити класик: 225 гр; и 450 гр; Бисквити со вкус на чоколада: 225 гр; Чајни бисквити 
   со путер: 175гр; Чајни бисквити со цимет: 185гр; Чајни бисквити со млеко: 270гр; Чајни бисквити класик: 270гр; •  
• Колачиња со чоколадни парлиња: 175гр;Колачиња со какао и чоколадни парчиња: 175гр; Сендвич бисквити со  
   какао и ванила фил: 200гр; Сендвич бисквити со чоколаден фил: 200гр;Бисквити со овесни 
   снегулки  и чоко парчиња: 210гр; Бисквити со овесни снегулки со мед и суво грозје: 210гр;                                                              
   Интегрални бисквити: 220гр; Меки колачи со чоколада: 180гр;)                            Меки колачи со  темна чоколада: 
   180гр; и Меки колачи со тројна чоколада: 180гр)
• Двопек (Бел двопек: 250 гр; ‘Ржан двопек: 250 гр; Елит бел двопек 250гр., Елит двопек 180гр., и Елит двопек 
   125гр.) 
• Лебни трошки (Пак: 200 гр;) 
• Пченкарно брашно и палента (Пак.: 500 гр и пак.: 750 гр;)
• Пченичен гриз (Пак.: 250 гр;500 гр;)
• Крекери (Елит Медитерано Пак.:105 гр;)

Производот Брашно за професионална употреба застапен во пак. од 25 кг. и во пет варијанти (Фино ектра бело брашно 
Т400; Бело брашно Т400; Наменско бело брашно Т400; Традиционално бело брашно Т500;и Фурнаџиско бело брашно 
Т500;) нема да биде дел од наградната игра.          

ВИСИНА НА ВЛОГОТ: За сите горепосочени артикли пазарната цена на сите продажни места на територија на  Општина 
Куманово се движи од 14 до 185 ден. за парче во зависност од видот на артиклот и тежината.

10. МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЕКУВАЊЕТО НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ:
Извлекувањата  на сите 127 (сто дваесет и седум) награди ќе се вршат рачно по случаен избор во две извлекувања, на 
5.5.2017 (прво извлекување) во 12ч; и на 20.6.2017 (второ извлекување) во 12ч; На двете  извлекувања ќе се доделат по 
63 награди (3 мобилни телефони Самсунг Галакси С7; 10 ваучери за набавка на  апарати за домаќинство од 6.000 ден. и 
50 Пакети со производи од Жито Лукс)., додека на второто извлекување покрај 63 награди (3 мобилни телефони Самсунг 
Галакси С7; 10 ваучери за набавка на  апарати за домаќинство од 6.000 ден. и 50 Пакети со производи од Жито Лукс), ќе се 
организира и дополнително извлекување на главната  награда: 1 ваучер за патување по избор на добитникот со вредност 
од 185.000 ден. Право на учество во извлекувањето за главата награда ќе имаат сите учесници кои не биле извлечени како 
добитници во првото или второто извлекување , но испратиле или уфрлиле коверт во периодот од 15.3 до 15.6.2017г. 
Во првото  извлекување ќе учествувааат сите коверти испратени или уфрлени во промотивните кутии во периодот од 
15.3.2017г до 30.4.2017г. до крајот на работното време на продажните места. Во второто  извлекување ќе учествувааат 
сите коверти испратени во периодот од 1.5.2017г до 15.6.2017г  до крајот на работното време на продажните места. 
Сите 31 промотивни кутии од вкупно 31 продажни места  ќе бидат подигнати и доставени во просториите на Жито Лукс АД 
во Скопје од страна на комерцијалната служба на Жито Лукс АД Скопје.
Пред извлекувањето, во присуство на тричлена комисија (одговорни лица од Жито Лукс АД Скопје, од приредувачот ЕПП 
Комјуникејшенс ДОО Скопје и нотар), ќе бидат официјално отворени сите 31 кутии и заедно со сите коверти испратени 
на П.Фах бр. 200 ќе бидат ставени во проѕирен пластичен сад од кој рачно по случаен избор ќе се извлечат добитниците 
на  наградите.  Истата тричлена комисија (одговорни лица од Жито Лукс АД Скопје, од приредувачот ЕПП Комјуникејшенс 
ДОО Скопје и нотар кој ќе води записник  за извлекувањето односно утврдувањето на добитниците) ќе биде одговорна и 
за  регуларноста на извлекувањата.

11. ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ: 
Сите добитници на наградите ќе бидат јавно објавени на збирна листа на интернет страница www.zitoluks.com.mk, во рок 
од 3 дена од денот на извлекувањата на наградите, осносно на  8.5 и 23.6.2017 год. Добитниците воедно ќе бидат 
контактирани и по телефон. 

12. НАЧИН НА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА:
Секој добитник на награда ќе може да ја подигне наградата од страна на одговорното лице во магацинските простории на 
Жито Лукс АД Скопје на ул . Моша Пијаде бр. 212 вo Куманово.
Сите добитници ќе добијат потврда за добивка подготвена и заверена од приредувачот на наградната игра ЕПП 
Комјуникејшенс ДОО Скопје. Во потврдата ќе бидат наведени личните податоци (име и презиме) на добитникот на наградата 
и видот на наградата.
Сите потврди за добивка кои ќе бидат издадени за времетраењето на играта и во кои потрошувачите ќе внесат свои лични 
податоци те. единствено име и презиме ќе бидат чувани во просториите на Приредувачот ЕПП Комјуникејшенс ДОО, ул.Орце 
Николов 147б,1000 Скопје, најмногу 30 дена по завршувањето на играта. По истекот на 30 дена сите потврди за добивка 
ќе бидат уништени на машина за уништување (сечење) хартија од страна на одговорни лица во ЕПП Комјуникејшенс ДОО 
Скопје. По завршувањето на играта за сите лични податоци (име и презиме на добитниците) ќе биде креирана збирка на 
податоци во централниот регистар на Дирекцијата за заштита на лични податоци од страна на Приредувачот.

13.РОКОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА:
Најдоцна 60 дена сметано од денот на објавувањето на збирната листа на добитници по секое извлекување на интернет 
страница www.zitoluks.com.mk. 

14.НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРАТА СО ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА: 
Правилата на играта ќе бидат објавени на интернет страница: www.zitoluks.com.mk. пред започнување на наградната игра 
односно по добивањето на согласност за приредување на наградна игра од страна на Министерството за финансии на РМ. 
Воедно, потрошувачите ќе можат сите информации да ги добијат од печатениот промотивен материјал кој ќе биде достапен 
на продажните места на кои ќе се организира наградната игра, од промотивните најави на порталите www.kumanovonews.com 
и www.kumanovskimuаbeti.mk., од радио огласите и од огласите за надворешно рекламирање.

15.НАЧИН НА СТАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРИРЕДУВАЊЕТО НА НАГРАДНАТА ИГРА И ПОДНЕСУВАЊЕ 
ПРИГОВОР ОД СТРАНА НА ИГРАЧОТ: 
Играчот има право да поднесе писмен приговор до приредувачот на наградната игра во рок од 5(пет) работни дена сметано 
од денот на објавување на резултатите. Приредувачот има обврска писмено да одговори на приговорот на играчот во рок 
5 (пет) работни дена сметано од денот на добивањето на истиот.

16.ПОКРИТИЕ НА ДОБИВКИТЕ:
Добивките ќе бидат обезбедени од средствата на приредувачот на наградната игра – Друштвото за маркетинг и пропаганда 
ЕПП Комјуникејшнс ДОО Скопје.

17.ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА: 
Во наградната игра не можат да учествуваат вработените на приредувачот, вработените во Жито Лукс АД Скопје и 
одговорните лица за дистрибуција во Куманово со своите поблиски семејства. 
Со преземањето на наградите престануваат понатамошните обврски на приредувачот на наградната игра спрема 
добитниците. Наградната игра може да престане само во случај да настапат околности за кои приредувачот не е одговорен, 
односно кои не можел да ги спречи, отстрани или избегне. 
Учесникот во наградната игра ги прифаќа правата и обврските од овие Правила на игра.
Правилата влегуваат во сила веднаш по добивањето согласност од Министерот за финансии. Приредувачот го плаќа 
посебниот надомест по стапка од 18%, врз основа на утврдената вредност на наградниот фонд  најдоцна во рок од три 
дена од денот на издавањето на дозволата со која се одобрува приредување на наградната игра.

                           


