
 
ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА 

 
Официјални правила на наградната игра „COOL SUMMER – Грицкај и вози!“ 

 
 
 
 

Член 1 
ПРИРЕДУВАЧ 

Приредувач на Наградната игра “COOL SUMMER – Грицкај и вози!“ е Друштво за 
кинематографски услуги ЦИНЕПЛЕХХ МКД ДОО Скопје со регистрирано седиште ул. 
Љубљанска 4, локал 322, 1000 Скопје (во понатамошниот текст Приредувач) 

 
Член 2 

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 
Официјалното име на Наградната игра е “COOL SUMMER – Грицкај и вози!“. Наградната 
игра ќе започне на 19.07.2019 (со почеток од 00:01 часот) и ќе трае до 15.09.2019 година 
(до 23:59 часот). 

 
Член 3 

ТЕРИТОРИЈА 
Наградната игра се приредува и се спроведува во просториите на Цинеплехх МКД ДОО 
Скопје, на ул. Љубљанска 4, локал 322, 1000 Скопје, Република Северна Македонија. 

 
Член 4 

ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА 
Наградната игра се приредува заради рекламирање на производите кои ги нуди 
Цинеплехх МКД ДОО Скопје. 

 
Член 5 

РЕКЛАМИРАЊЕ 
Наградната игра ќе се рекламира во електронските медиуми како и на местото каде што 
ќе се одржи (во просториите на приредувачот). 

 
 
 

 
Член 6 

ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД НАГРАДНАТА ИГРА 
Производите кои се дел од наградната игра се: 

- Сите производи (храна и пијалаци) од менито на Цинеплехх МКД ДОО 

 Р.бр. Мени 
1 Пуканки 

2 Начос 

3 Стоби флипс - Магнус, Оригинал, Лут, Екстра Лут 

4 Точен Пијалак - Кока Кола, Фанта, Спрајт 



5 Роса негазирана 

6 Пиво - Хајнекен, Скопско, Лашко 

7 Вино - антигона, розе, куве 

8 Ред Бул енергетски пијалак 

9 Слаши - замрзнат пијалак 

10 Фјузтеа - праска, лимон 

11 Некст Џој - вишна, бозел, мулти, портокал 

12 Браво 0,2л - портокал, јаболко, мулти 

13 Кока Кола Зеро 

14 Швепс 

15 Цедевита - лимета, портокал, лимон 

16 Чоко Стоби Флипс 

17 Рафаело 

18 Сникерс 

19 Линдт - црно чоколадо,црно чоколадо со портокал 

20 Лоакер - млечно, лешници 

21 Кит Кет бајтс 

22 Каприс 

23 Харибо - чашка, кесичка 

24 Сладолед - Милка Чашка  

25 Сладолед - Орео чашка 

26 Сладолед - Нирвана 

27 Роса Мени Пуканки М+Роса 0,5л+Чоко Стоби Флипс 80г 

28 Поп Мени Пуканки Л+Пијалак 0,5л+Рафаело/Сникерс 

29 Фреш Мени Пуканки Л+Пијалак 0,75л+Линдт црно чоколадо 

30 Џамбо Мени Пуканки ХЛ+Пијалак 1л+Кит Кат 150г 

31 Кранчи Мени Начос 3 соса+Пијалак 0,75л+М&M'S90г 

32 Начо Мени Начос 2 соса+Пијалак 0,75л+Рафаело 

33 Љубовно Мени Пуканки ХЛ+2хПијалак 0,75л+Каприс 115г/Харибо 220г 

34 Супер Начо Мени Начос 3 соса+2хПијалак 0,75л+Каприс 115г 

35 Ајс Крим/Сладолед 

Милка чашка 101г + Орео чашка 99г + Нирвана (колачиња и крем 
122г, малина и крем130г, пролине и крем 128г, чоко-чипс 130г, вафел 
126г) 

36 Вино Мени Вино 0,187л+Линдт црно чоколадо 

37 Стоби Мени Стоби Флипс Магнус 60г+Пијалак 0,75л+Чоко стоби флипс 80г 

 
 

Член 7 
ПРАВО НА УЧЕСТВО 

Во наградната игра право на учество имаат сите полнолетни граѓани во Република 
Северна Македонија, со купување на храна и пијалак со сума поголема од 200 денари. 
Право на учество во наградната игра немаат вработените на Приредувачот,  и ПИКСЕЛ 
доо Скопје како и членовите на потесниот круг на нивните семејства. Со учество во 
Наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите на 
овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите. 



Член 8 
МЕХАНИЗАМ И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

“COOL SUMMER – Грицкај и вози!“ е наградна игра која ќе се спроведе во просториите 
на Приредувачот. 
Секое заинтересирано лице (наведено во член 7) за да учествува во наградната игра, за 
секоја направена сметка за храна и пијалак (не за билет) од 200 денари, добива купон 
кој ќе треба да се пополни со име, презиме и  телефонски број и истиот да се уфрли во 
дедицирана кутија која ќе биде видливо поставена и означена во просториите на 
Приредувачот.  
На пример:  

- ако сметката за храна и пијалаци биде од 200 до 399 денари, се добиваат 1 купон; 
- ако сметката за храна за храна и пијалаци биде од 400 до 599 денари, се добиваат 

2 купони; 
-  ако сметката за храна за храна и пијалаци биде од 600 до 799 денари, се 

добиваат 3 купони; 
- ако сметката за храна за храна и пијалаци биде од 800 до 999 денари, се добиваат 

4 купони; 
- ако сметката за храна за храна и пијалаци биде од 1000 до 1199 денари, се 

добиваат 5 купони итн).  
Фискалната сметка не е потребно да се чува и не е ограничено колку купони може некој 
да стави во дедицираната кутија. 
Почнувајќи од 19.07.2019 година (00:01 часот) и заклучно со 15.09.2019 година (23:59 
часот)  
Еден учесник може да испрати неограничен број на купони и да ги зголеми своите шанси 
за добивка на награда, но еден учесник може да добие само една награда во текот на 
извлекувањето. 
Информациите на купонот на учесниците во наградната игра, кои содржат неточни, 
нецелосни или невалидни податоци (име, презиме и телефонски број) нема да бидат 
земени предвид и нема да учествуваат во извлекувања на наградната игра.  
Учесникот кој не ги исполнува другите услови за учество (доколку купонот не е добиен 
од Приредувачот  во дадениот временски период или не ја исполнува возрасната 
граница и слично) ќе биде дисквалификуван од наградната игра и ќе го изгуби правото 
на добивање награда.  
Приредувачот на наградната игра го задржува правото да ги одбие сите купони кои се 
стекнати на нелегитимен начин, репродуцирани, дуплирани, измислени или 
модифицирани на кој било начин. 
Правилата на наградната игра, начинот и условите за учество во наградната игра, како и 
нејзиното времетраење, приредувачот ќе ги објави на официјалната веб-страница на 
Цинеплехх МКД ДОО,  http://www.cineplexx.mk пред започнување на наградната игра, а 
по добивањето на согласност од страна на Министерството за финансии. 
 

 
Член 9 

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ ВО НАГАРАДНТА ИГРА 
Добитниците во наградната игра ќе се извлекуваат во живо во присуство на нотар.  
Базата на квалификувани корисници ќе биде составена од корисници на Цинеплехх МКД 
ДОО  кои: 

http://www.cineplexx.mk/


- Оставиле најмалку еден купон во дадениот период. 
Почнувајќи од 19.07.2019 (со почеток од 00:01 часот) и заклучно со 15.09.2018 година 
(до 23:59 часот) наградната игра е во траење од 2 месеци. 
Во наградната игра ќе бидат извлечени 12 добитници на следните награди:  
 

  Вид на награди 
Број на 
награди 

1 Електричен тротинет 3 

2 Велосипед 3 

3 Гифт картичка со вредност 5000 денари 1 

4 Гифт картичка со вредност од 3000 денари 1 
5 Гифт картичка со вредност од 1000 денари 4 

 
Извлекувањето на наградите ќе се одржи во едно единствено коло. Извлекувањето на 
наградите ќе се одржи на 17.09.2019 година во 12:00 часот во просториите на седиштето 
на организаторот на наградната игра. 
 
При извлекувањето ќе биде проверувана содржината на купоните и дали се запазени 
правилата на наградната игра. 
Во извлекувањето на наградите за секој извлечен добитник ќе се извлечат по двајца 
резервни добитници.  Доколку се појави пречка за доделување на наградата, наградата 
ќе ја добие првиот резервен добитник, па доколку постои уште една пречка за 
доделување, наградата ќе ја добие вториот резервен добитник. 
 
За извлекувањето на наградите, ќе биде присутна жири комисија со следните 
претставници: 
1. Два претставника од Цинеплехх МКД ДОО 
2. Еден претставник од Пиксел доо Скопје 

 
Член 10 

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НАГРАДНАТА ИГРА 
Добитниците на награди ќе бидат објавени во рок од 3 дена од извлекувањето на 
интернет страницата http://www.cineplexx.mk во посебен дел на страницата креиран за 
оваа намена, со објавување на име и презиме и на телефонскиот број од добитниците. 
Исто така, добитниците ќе бидат известени преку СМС или Вибер порака, на наведениот 
телефонскиот број. На крајот на наградната игра, сите имиња на добитниците ќе бидат 
објавени во рок од 3 дена и поставени на интернет страницата http://www.cineplexx.mk, 
во посебен дел на страницата креиран за оваа намена. 

 
Член 11 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ 
 
Добитникот ќе добие СМС/Вибер порака на доставениот телефонски број со следната 
содржина: “Ви честитаме на освоената награда, очекувајте да Ве контактираме за 
нејзино подигање. Доколку не бидете достапни во следните 3 дена го губите правото на 
награда.” Истиот период Приредувачот ќе го контактира победникот за понатамошниот 
процес. 

http://www.cineplexx.mk/
http://www.cineplexx.mk/


Доколку учесникот не е достапен во следните 3 дена од било која причина, за која не е 
и нема да биде одговорен Приредувачот, тој/таа го губи правото на награда. 
Приредувачот нема да има дополнителна одговорност кон учесникот. 

 
 

Член 12 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ 

Наградите ќе бидат доделени не подолго од 30 дена од извлекувањето на истите. 
По истекот на 30-те дена Приредувачот нема никаква одговорност околу наградите. 
Добитниците не може да ги заменат своите награди за паричен износ еднаков на 
нивната вредност, ниту пак за кој било друг предмет. Добитниците, наградите ќе треба 
да ги подигнат лично во просториите на Приредувачот, односно Цинеплехх МКД ДОО 
во Скопје на ул. Љубљанска 4, лок 322, 1000 Скопје, во период од 11:00 до 22:00 часот, 
секој работен ден од понеделник до петок. 

Член 13 
УСЛОВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ 

Добитникот наградата ќе може да ја подигне со приложување документ за лична 
идентификација. 
Доколку добитникот од која било причина не може да приложи доказ/документ за 
лична идентификација во тој случај нема да може да ја подигне наградата. 
Доколку добитникот од која било причина не е во можност да ја подигне наградата, 
може да назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со претходно известување на 
Приредувачот, но само со законско овластување од страна на добитникот, заверено на 
нотар. 
Ако добитникот го откаже подигнувањето на наградата од која било причина, должен е 
за тоа да го извести Приредувачот. 
При подигнување на наградата ќе биде потпишана потврда дека наградата е подигната 
од страна на добитникот. 
Приредувачот е должен да провери дали се исполнети сите услови за учество и дали 
добитникот ги исполнува сите услови за подигнување на наградата, согласно правилата. 
По предавањето на наградата, Приредувачот нема никаква одговорност кон добитникот 
на наградата во однос на користењето на истата, освен одговорностите наведени во 
правилата. Приредувачот нема одговорност за достава на наградата и нема да покрие 
било какви дополнителни трошоци, како што е транспорт или друг тип на трошоци (на 
пример регистрација, дополнителни трошоци и друго), трошоци за реализација кои не 
се опишани во правилата или во посебно потпишан договор помеѓу Оранизаторот и 
добитникот. 
Приредувачот не е одговорен, доколку добитникот не е во можност да ја подигне или 
користи наградата. 
Резултатите за прогласување на добитниците се конечни. 

 
 

Член 14 
НАГРАДЕН ФОНД 

Наградната игра располага со следниот фонд на награди (вкупно 12) 
Вкупниот награден фонд за оваа Наградна игра со вклучен ДДВ изнесува 101.370,00 
денари. 



 

 
ВИД НА НАГРАДА Количина 

Единечна цена по 
награда со ДДВ 

Вкупна вредност на наградите со 
ДДВ (освен точка 5 каде не се 

пресметува ДДВ) 

1 TROTINET A9-CRNA 1 21.900,00 ден 21.900,00 ден 

2 TROTINET A5 CRNA 1 19.990,00 ден 19.990,00 ден 

3 TROTINET A10 CRNA 1 11.690,00 ден 11.690,00 ден 

4 TO^OK TRINX K016 1 9.900,00 ден 9.900,00 ден 

5 TO^OK TRINX M116 1 12.900,00 ден 12.900,00 ден 

6 TO^OK TRINX M100 ELITE 1 12.990,00 ден 12.990,00 ден 

7 Гифт картичка 5000 ден 1 5.000,00 ден 5.000,00 ден 

8 Гифт картичка 3000 ден 1 3.000,00 ден 3.000,00 ден 

9 Гифт картичка 1000 ден 4 1.000,00 ден 4.000,00 ден 

 
Количината на наградите од Наградната игра е ограничена и нема да бидат доделени 
повеќе награди од оние кои што се претходно определени. Замена за наградите со 
други награди, со парична или друга противвредност не е дозволена. Приредувачот не 
се обврзува да понуди друг тип на награда во истата противвредност од планираните 
награди. 
Учесниците во Наградната игра немаат право да бараат награди во поголема вредност 
или од различен вид од назначените во правилата од страна на Приредувачот. 

 
 

Член 15 
ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО 

Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на 
учество, и ако целосно ги почитуваат Правилата на Наградната игра. 
 

Член 16 
ДАНОЧНИ ОБВРСКИ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ 

Приредувачот е одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности поврзани со 
наградите вклучувајќи го и персоналниот данок на доход. 
Секој од добитниците ќе добие потврда за добивка со подмирен персонален данок, 
подготвена и заверена од Приредувачот на наградната игра. 
 

 
Член 17 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
Одобрение за обработката на личните податоци 
Со испраќање на купонот во дедицираната кутија, за учество во оваа наградна игра, 
учесникот ја дава својата согласност Приредувачот да ги обработува неговите лични 
податоци (име и презиме, број на мобилен телефон). Целта на користење и трансфер на 
податоци од страна на Приредувачот, е исклучиво да помогне во спроведувањето и 
администрирањето на учеството во Наградната игра. 
Со учество во наградната игра, учесникот се согласува да ги даде личните податоци на 
Приредувачот, за користење при реализација на наградата игра, без временско  
 
 



ограничување. Приредувачот има право да ги користи личните податоци на секој 
учесник за потребите на наградната игра. Приредувачот не смее да ги користи 
податоците за било која друга намена, која не е во согласност со законот и ќе ги користи 
само за потребите на наградната игра. Личните податоци на учесниците на наградната 
игра, ќе се користат само согласно Законот за заштита на лични податоци (Службен 
весник на Република Северна Македонија број 7/2005, 103/2008, 124/2008, 124/2010, 
135/2011, 43/2014, 153/2015 и 99/2016). Со самото учество во наградната игра учесникот 
се согласува, доколку биде извлечен за некоја од наградите, неговите лични податоци 
да бидат јавно објавени. 
 

Член 18 
ПРАВО НА ПРИГОВОР 

Незадоволен учесник во Наградната игра има право во рок од 3 дена од денот на 
објавувањето на добитниците на наградите од извлекувањето, да поднесе приговор во 
писмена форма до Приредувачот. Приредувачот е должен писмено да одговори на 
приговорот во рок од 8 дена од приемот на истиот. 
 
 

Член 19 
ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 

Наградната игра може да се прекине само во случај ако настапат околности за кои 
Приредувачот на наградната игра не е одговорен, односно ако постојат околности кои 
Приредувачот не можел да ги спречи, отстрани или избегне во согласност член 9 од 
Законот за игри на среќа и забавните игри. 

 
 

Член 20 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ 

Евентуално настанатите спорови помеѓу Приредувачот и учесниците во Наградната игра 
ќе ги решава надлежниот суд во Скопје во согласност со важечките закони во Република 
Македонија. 

 
 

Член 21 
ВАЖНОСТ НА ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА 

Правилата ќе започнат да се применуваат откако Министерство за Финансии ќе издаде 
дозвола за приредување на наградна игра и ќе важат се до завршување на наградната 
игра. Со учество во Наградната игра секој учесник ги прифаќа сите права и обврски 
утврдени во овие правила. 

 
Скопје, на ден 28.06.2019 година,  
 

 
За Приредувачот,  
Цинеплехх МКД ДОО 
Управител, Енвер Хаџиабдиќ 


