
 
 

 
 
 

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА 
„ВЕРНА ПОВТОРНО НАГРАДУВА“ 

 
 
Согласно одредбите од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Сл. Весник на РМ“, број 24/11, 
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) се утврдуваат следните правила 
на наградната игра: 
 
 
Член 1 
ОРГАНИЗАТОР 

 
Организатор на наградната игра „ВЕРНА ПОВТОРНО НАГРАДУВА“ (во понатамошниот текст „Наградна 
игра“) е Макпетрол АД Скопје, со седиште во Скопје, ул.Св.Кирил и Методиј бр.4, 1000 Скопје (во 
понатамошниот текст: „ОРГАНИЗАТОР“), а наградната игра се организира за членовите на програмата 
за лојалност и корисниците на картичките ВЕРНА лојалност.  
 
 
Член 2 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
 
Наградната игра има за цел рекламирање на производите на Макпетрол и тоа: 
 

1. Ultra 95+ economy 
2. Ultra 100 Race Pro 
3. Ultra Diesel Power Jet 
4. Ultra Diesel Bio Jet 
5. Ultra LPG Plus 
6. Моторни масла Lubex 
7. Антифриз 
8. Кристал Кар 
9. Верна програма за лојалност 
10. Верна + платежна картичка 
 
 

Член 3 
ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 
 
Официјалното име на наградната игра е „ВЕРНА ПОВТОРНО НАГРАДУВА“ 
Наградната игра ќе започне од 01.03.2018 година и ќе трае до 10.12.2018 година, а ќе се одвива во 8 
посебни Редовни кола, 4 Мастер кола и едно Финално Мастер коло. 
 

1. Прво Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.03.2018 - 24:00 часот на 
31.03.2018 година; 

2. Второто Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.04.2018 -24:00 часот на 
30.04.2018 година; 



 

3. Третото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.05.2018 - 24:00 часот на 
31.05.2018 година; 

4. Четвртото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.06.2018 -24:00 часот на 
31.07.2018 година; 

5. Петтото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.08.2018 – 24:00 часот на 
31.08.2018 година; 

6. Шестото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.09.2018 – 24:00 на 
30.09.2018 година; 

7. Седмото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.10.2018 – 24:00 часот на 
31.10.2018 година; 

8. Осмото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.11.2018 – 24:00 часот на 
30.11.2018 година; 

9. Првото Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.03.2018 – 24:00 часот на 
30.04.2018 година; 

10. Второто Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.05.2018 – 24:00 часот на 
31.07.2018 година; 

11. Третото Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.08.2018 – 24:00 часот на 
30.09.2018 година; 

12. Четвртото Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.10.2018 – 24:00 часот на 
30.11.2018 година; 

13. Финалното Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.03.2018 – 24:00 часот на 
30.11.2018 година. 

 
 
Член 4 
ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 
 
Квалификувани за учество во Наградната игра се сите полнолетни физички лица (лица со и над 18-
годишна возраст) – државјани на Република Македонија кои се членови на програмата за лојалност и 
корисници на картичките ВЕРНА. ЛИЦА КОИ НЕМААТ НАПОЛНЕТО 18 ГОДИНИ НЕМААТ ПРАВО НА 
УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА. 
 
Лицата од ставот 1 на овој член за секоја поединечна трансакција на продажните места на 
ОРГАНИЗАТОРОТ за која е издадена фискална сметка, прокнижена од ОРГАНИЗАТОРОТ и за која ќе 
впишат најмалку 10 поени (10 или повеќе) на својата ВЕРНА картичка за лојалност, добиваат по една 
шанса за учество во Наградната игра. 
 
Ваквите трансакции ќе се сметаат за квалификувана трансакција и секоја квалификувана трансација ќе 
овозможи по една шанса за учество во наградната игра. Лицата кои ги исполнуваат кумулативно 
условите наведени во став 1 и став 2 од овој член се стекнуваат со статус квалификуван учесник. 
 
Впишувањето на поени по било кој друг основ не се смета за квалификувана трансакција. 
Наградната игра ќе се спроведува по принципот една квалификувана трансакција = една шанса за 
извлекување, односно секоја квалификувана трансакција носи по една шанса за извлекување, т.е. колку 
квалификувани трансакции направиле квалификуваните учесници во тековното коло толку шанси имаат 
да бидат извлечени. 
 
Право на учество во наградната игра немаат лицата вработени во Макпетрол АД Скопје и лицата 
вработени во правни лица кои учествувале во приредување на наградната игра (вклучувајќи ги и 
нивните потесни семејства, и тоа: родител, дете, брат, сестра, и брачен/вонбрачен другар). 
 



 

Квалификуваните трансакции во рамки на секое поединечно Редовно коло учествуваат во 
извлекувањето на наградите од соодветното Редовно коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамки на секое поединечно Редовно коло не учествуваат во 
понатамошните Редовни кола. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Првото и Второто Редовно коло учествуваат во 
извлекувањето на наградите од Првото Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Првото и Второто Редовно коло не учествуваат во 
понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Третото и Четвртото редовно коло учествуваат во 
извлекувањето на наградите од Второто Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Третото и Четвртото редовно коло не учествуваат во 
понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Петтото и Шестото Редовно коло учествуваат во 
извлекувањето на наградите за Третото Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Петтото и Шестото Редовно коло не учествуваат во 
понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Седмото и Осмото Редовно коло учествуваат во 
извлекувањето на наградите од Четвртото Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во рамките на Седмото и Осмото Редовно коло не учествуваат во 
понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло. 
 
Квалификуваните трансакции во периодот од 00:00 часот на 01.03.2018 – 24:00 на 30.11.2018 година 
учествуваат во извлекувањето на наградата од Финалното Мастер коло. 
 
Секоја добитна квалификувана трансакција се елиминира од понатамошно учество, т.е. секоја 
квалификувана трансакција може да биде извлечена за добивка само еднаш. 
 
 
Член 5  
ТЕРИТОРИЈА 

 
Наградната игра се организира за физички лица – државјани на РМ кои се членови на програмата за 
лојалност и корисници на картичките ВЕРНА, а се спроведува на сите продажни места на Макпетрол АД 
Скопје, на територија на Република Македонија. 
 
 
Член 6 
ПОДАТОЦИ ЗА НАГРАДИ 
 
Количините на наградите од Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени повеќе награди 
од оние кои се претходно определени. Вкупната вредност на наградниот фонд е 3.416.260,00 денари.  
 
 



 

Член 7  
НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА 

 
Во наградната игра ќе бидат доделени следните награди: 
 
1 2 3 4 5 6 7=4+6 8=7x3 

Намена НАГРАДИ Количина Единечна 
цена без ДДВ 

ДДВ 
% 

Износ ДДВ  Единечна 
цена со ДДВ 

Вкупна 
вредност со 

ДДВ 
Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Првото, 
Второто,Третото, 
Четвртото, Петтото, 
Шестото, Седмото и Осмото 
Редовно коло )  

 
Ваучер за Кристал Кар 
во вредност од 300,00 

денари 

 
8 извлекувања x 
10 ваучери=80  

 
254,24 

 
18 

 
45,76 

 
300,00 

 
24.000,00 

Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Првото, 
Второто, Третото, 
Четвртото, Петтото, 
Шестото, Седмото и Осмото 
Редовно коло) 

 
 

1000 ВЕРНА поени 

 
8 извлекувања x 
10 награди=80 

 
847,00 

 
18 

 
153 

 
1.000,00 

 
80.000,00 

Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Првото, 
Второто, Третото, 
Четвртото, Петтото, 
Шестото, Седмото и Осмото 
Редовно коло) 

 
Ваучер за Лубекс во 
вредност од 1.500,00 

денари 

 
8 извлекувања x 
10 ваучери=80  

 
1.271,19 

 
18 

 
228,81 

 
1.500,00 

 
120.000,00 

Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Првото, 
Второто, Третото, 
Четвртото, Петтото, 
Шестото, Седмото и Осмото 
Редовно коло) 

 
Ваучер за гуми во 

вредност од 2.500,00 
денари 

 
8 извлекувања x 
10 ваучери = 80 

 
2.118,64  

 
18 

 
381,36 

 
2.500,00 

 
200.000,00 

Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Првото, 
Второто, Третото, 
Четвртото, Петтото и 
Шестото Редовно коло) 

 
Ваучер за Викенд за 

двајца во Хотел 
Макпетрол Струга 

 
6 извлекувања x 

1ваучер= 6  

 
 

2.857,14 

 
 

5 

 
 

142,86 

 
 

3.000,00 

 
 

18.000,00 

Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Седмото и 
Осмото Редовно коло) 

Ваучер за Викенд за 
двајца во Хотел 

Макпетрол Маврово 

 
2 извлекувања x 

1 ваучер = 2 

 
2.857,14 

 
5 

 
142,86 

 
3.000,00 

 
6.000,00 

Редовна награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградите за Првото, 
Второто, Третото, 
Четвртото, Петтото, 
Шестото, Седмото и Осмото 
Редовно коло) 

 
 

Лап топ Dell 

 
 

8 извлекувања x 
1 лап топ = 8  

 
 
 

22.500,00 

 
 
 

5 

 
 
 

1.125,00 

 
 
 

23.625,00 

 
 
 

189.000,00 

Мастер награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградата за Првото и 
Четвртото Мастер коло) 

 
Скутер Honda 

NSC110 
 

 
2 

 
102.118,64 

 
18 

 
18.381,36 

 
120.500,00 

 
241.000,00 

Мастер награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградата за Второто 
Мастер Коло) 

Чамец 
Ocean Master 390 со 
мотор Honda 40KS и 

приколка 

 
1 

 
659.322,03 

 
18 

 
118.677,97 

 
778.000,00 

 
778.000,00 



 

Мастер награда 
(ќе се доделува во 
извлекувањето на 
наградата за Третото 
Мастер Коло) 

Автомобил Honda Jazz 
1.3 Trend 6MT 

 
1 

 
695.177,97 

 
18 

 
125.132,03 

 
820.310,00 

 
820.310,00 

Главна награда  
(ќе се доделува на 
извлекувањето за 
Финалното Мастер Коло) 

       Автомобил  
Honda Civic 1.0 5DR 

 
1 
 

 
796.567,80 

 
18 

 
143.382,20 

 
939.950,00 

 
939.950,00 

ВКУПНО       3.416.260,00 
денари 

 
 

Член 8  
МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

 
Лицата од член 4 став 1 и став 2 со стекнат статус квалификуван учесник за секоја квалификувана 
трансакција добиваат по една шанса за добивка во тековното редовно коло, која трансакција доколку 
остане недобитна влегува во кругот на идни потенцијални добитници и тоа: 
 

1. Недобитните квалификувани трансакции од Првото и Второто Редовно коло влегуваат во 
кругот на потенцијални добитници за Првото Мастер Коло; 

2. Недобитните квалификувани трансакции од Третото и Четвртото Редовно коло влегуваат во 
кругот на потенцијални добитници за Второто Мастер коло; 

3. Недобитните квалификувани трансакции од Петтото и Шестото Редовно коло влегуваат во 
кругот на потенцијални добитници за Третото Мастер коло; 

4. Недобитните квалификувани трансакции од Седмото и Осмото Редовно коло влегуваат во 
кругот на потенцијални добитници за Четвртото Мастер коло; 

5. Недобитните квалификувани трансакции од Првото, Второто, Третото и Четвртото Мастер 
коло влегуваат во кругот на потенцијални добитници за Финалното Мастер коло.  

 
 

Член 9 
ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО 

 
Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се стекнале со статус квалификуван учесник согласно 
член 4 став 1 и став 2. Квалификуваните учесници имаат право на учество само ако ги почитуваат 
Правилата на Наградната игра и Правилата и условите за користење на картичките ВЕРНА во целост. 
 
 
Член 10 
ДАНОЦИ, ЗАМЕНИ, ПРЕНОС И ОДГОВОРНОСТ КОН НАГРАДАТА 

 
ОРГАНИЗАТОРОТ е одговорен за пресметка и плаќање на персонален данок на доход согласно Закон, 
надоместоци или одговорности поврзани со наградата. 
 
Наградите не се пренесуваат ниту се препишуваат пред претходно доделување на истите. 
 
Наградите не можат да се разменат за соодветен паричен надомест.  
 
ОРГАНИЗАТОРОТ нема никаква одговорност која може да произлезе од користењето на наградите, како 
и плаќање по основ на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со користењето на наградите. 
 
 
 
 



 

Член 11 
КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 
ОРГАНИЗАТОРОТ во целост ќе ги почитува одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во 
пракса ќе цели кон одржување високо ниво на добра практика при обработка на личните податоци. 
При механизмот на случајно компјутерско извлекување на добитници, ќе се користат само 
регистрационите броеви на учесниците и квалификуваните трансакции на квалификуваните учесници, а 
нема да бидат користени нивните останати податоци. 
 
ОРГАНИЗАТОРОТ има право личните податоци на добитниците да ги користи во своите идни маркетинг 
активности по претходно добиена писмена согласност од страна на добитникот за користење на 
неговите лични податоци, а во согласност со Правилата за наградната игра. 
 
 
Член 12 
ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 

 
ОРГАНИЗАТОРОТ има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, по добивање на 
одобрение од Министерството за финансии со известување до јавноста преку дневниот печат, доколку 
настапи штетна последица предизвикана поради делување на виша сила. 

 
 

Член 13 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИ ШТО БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ 

 
Евентуално настанатите спорови меѓу ОРГАНИЗАТОРОТ и учесниците во Наградната игра ќе ги решава 
надлежниот суд во Скопје. 
 
 
Член 14 
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ  

 
Извлекувањето на наградите ќе се врши за секое поединечно коло и тоа:  
 

1. Извлекувањето за Првото Редовно коло ќе се одржи на 02.04.2018 година во 12:00 часот; 
2. Извлекувањето за Второто Редовно коло ќе се одржи на 07.05.2018 година во 12:00 часот; 
3. Извлекувањето за Првото Мастер коло ќе се одржи на 07.05.2018 година во 12:30 часот; 
4. Извлекувањето за Третото Редовно коло ќе се одржи на 04.06.2018 година во 12:00 часот; 
5. Извлекувањето за Четвртото Редовно коло ќе се одржи на 13.08.2018 година во 12:00 часот; 
6. Извлекувањето за Второто Мастер коло ќе се одржи на 13.08.2018 година во 12:30 часот; 
7. Извлекувањето за Петтото Редовно коло ќе се одржи на 10.09.2018 година во 12:00 часот; 
8. Извлекувањето за Шестото Редовно коло ќе се одржи на 15.10.2018 година во 12:00 часот; 
9. Извлекувањето за Третото Мастер коло ќе се одржи на 15.10.2018 година во 12:30 часот; 
10. Извлекувањето за Седмото Редовно коло ќе се одржи на 05.11.2018 година во 12:00 часот; 
11. Извлекувањето за Осмото Редовно коло ќе се одржи на 10.12.2018 година во 12:00 часот; 
12. Извлекувањето за Четвртото Мастер коло ќе се одржи на 10.12.2018 година во 12:30 часот;  
13. Извлекувањето за Финалното Мастер коло ќе се одржи на 10.12.2018 година во 13:00 часот; 

 
во деловните простории на Макпетрол АД Скопје, на адреса ул.Св.Кирил и Методиј бр.4, 1000 Скопје. 
 



 

Сите поединечни трансакции квалификувани во тековното коло имаат подеднаква шанса во 
извлекувањето. Добитните трансакции ќе бидат извлекувани автоматски, по принципот на случаен избор 
на трансакција од страна на компјутер и тоа: 
 

1. ОРГАНИЗАТОРОТ ќе изготви електронски извештај со квалификуваните трансакции кои ќе 
бидат подредени по реден број согласно времето на направената трансакција. 

2. По случаен избор од страна на компјутерот ќе бидат избрани редни броеви. 
3. Онаа трансакција која во извештајот на квалификувани трансакции е заведена под 

извлечениот случаен реден број е добитна. 
4. При секое извлекување, наградите ќе се извлекуваат почнувајќи од онаа со најмала вредност 

па онаа со повисока вредност и така натаму додека не се извлече наградата со најголема 
вредност, т.е. првиот случаен број ја претставува наградата со најмала вредност, а 
последниот извлечен случаен број ја претставува наградата со највисока вредност 
предвидена за тековното коло. 
 

Извлекувањето ќе се врши компјутерски во присуство на комисија составена од 3 члена и тоа: 
 

1. Претставник од Макпетрол АД Скопје: Љупчо Коцески; 
2. Претставник од КРЕАТИФ Маркетинг Скопје: Бојан Петрушевски; 
3. Стручен надзор и тоа: Борјан Крстевски - адвокатски стручен соработник. 
 

Во извлекувањето на наградите во секое коло ќе се извлечат за една третина повеќе добитници отколку 
што има предвидени и планирани награди, при што доколку се работи за децимален број се заокружува 
на следниот цел број. На пример, доколку е предвидено доделување на 10 награди во колото, ќе бидат 
извлечени 14 добитници (10/3=3,33 заокружуваме на 4) од кои дополнителните ќе претставуваат 
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 и така натаму. 
 
 
Член 15 
ИЗВЕСТУВАЊЕ  
 
Списокот на добитници ќе биде објавен во рок од 3 дена од денот на извлекувањето. Списокот на 
добитниците на наградите ќе биде објавен на на веб-сајтот на ОРГАНИЗАТОРОТ www.makpetrol.com.mk 
и на www.verna.mk. 
 
ОРГАНИЗАТОРОТ ќе ги извести добитниците за добиената награда телефонски на оние телефонски 
броеви кои се наведени во базата на податоци за корисници. 
 
Во случај да не може да се оствари контактирање телефонски, добитниците ќе бидат дополнително 
известени по електронска пошта на електронски адреси кои се наведени во базата на податоци за 
корисници. 
 
Доколку корисникот нема наведено телефонски број или дополнителна електронска адреса, за адреса за 
контакт ќе се смета адресата која ја навел при регистрацијата за ВЕРНА картичка. 
 
 
 
 
 
 



 

Член 16 
ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ 
 
Добитниците на наградите се должни во рок од 60 дена од денот на објавување на списокот на 
добитници на веб-сајтот на ОРГАНИЗАТОРОТ www.makpetrol.com.mk и на www.verna.mk да ги подигнат 
наградите. 
 
Организаторот ваучерите (освен ваучерите за лаптоп, за мастер наградите и финалната мастер 
награда) ги испраќа на домашна адреса на добитниците, а наградите се подигнуваат на продажните 
места на Макпетрол АД. 
 
Ваучерите за лаптопите, ваучерите за мастер наградите и за главната награда корисниците треба да ги 
подигнат од дирекцијата на Макпетрол АД Скопје, ул.Св. Кирил и Методиј бр.4, 1000 Скопје, секој 
работен ден од 08:00 до 16:00 часот. 
 
Наградите кои можат да се доделат електронски (електронски ваучер, дополнителни поени на ВЕРНА 
картичка, и слично) ќе им бидат автоматски доставени, односно доделени на добитниците на наградите 
а тоа ќе биде јавно објавено заедно со објавувањето на списокот на добитници.  
 
Согласно Законот за персонален данок на доход во моментот на подигнувањето на наградите чија 
вредност надминува 5.000,00 денари, добитниците ќе треба да достават лични податоци (име и 
презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) до ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната игра за да се овозможи 
плаќање на персонален данок на доход од страна на ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната игра. 
 
ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната игра е должен да им достави на добитниците на награди чија 
вредност надминува 5.000,00 денари, примерок од пресметката за аконтацијата на данокот и збирен 
податок по истекот на годината во која е доделена наградата за вкупно платената аконтација. 
 
Со конечната реализација на наградите престануваат сите обврски на ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната 
игра спрема добитниците. 
 
 
Член 17 
ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА 
 
Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб-сајтот на ОРГАНИЗАТОРОТ 
www.makpetrol.com.mk и на www.verna.mk, по добивањето на согласност од Министерството за 
финансии на Република Македонија, а пред почетокот на наградната игра. 
 
Сите корисници на ВЕРНА картичка ќе бидат информирани за претстојната наградна игра во рамки на 
редовните изводи т.е. известувања кои ги добиваат месечно во рамки на редовната комуникација. 
 
 
Член 18 
ПРАВО НА ПРИГОВОР 

 
Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на 
списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната 
игра кој е должен во рок од 3 (три) дена писмено да одговори на добиениот приговор. 
 
 
 



 

Член 19 
НАЧИНИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА 
 
За известување за Награднaта игра ќе бидат користени следниве средства: 
ТВ спотови, радио пораки, билборди, постери, огласи во печатените медиуми, интернет огласување, 
промоција преку социјални мрежи, настани, соопштенија, изјави, пресконференции и други вакви 
промотивни активности. 
 
 
Член 20 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат одредбите од 
овие правила.Овие правила ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерството за 
финансии на Република Македонија и по нивното јавно објавување, а ќе важат до завршување на 
Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнување на наградите. 
 
 

 

Скопје, 31.01.2018 год.              Макпетрол АД Скопје 

                Андреја Јосифовски 

       Претседател на управен одбор 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


