ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА
“Со ВЕРНА купувај и награди добивај“
Согласно одредбите од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Сл. Весник на РСМ“, 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:
Член1
ОРГАНИЗАТОР
Организатор на наградната игра “Со ВЕРНА купувај и награди добивај“ (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 и услугите на Макпетрол и тоа:
горивата од Ultra фамилијата, LUBEX моторните масла, Антифриз течностите за разладни системи,
Crystal Car течностите за ветробрански стакла, ВЕРНА програма за лојалност, како и производите
опфатени со застапништвата за Honda, DELL и Good Year.
Член 3
ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
(1) Официјалното име на наградната игра е “Со ВЕРНА купувај и награди добивај“
(2) Наградната игра ќе започне од 01.03.2022 година и ќе трае до 10.12.2022 година, а ќе се
одвива во 9 посебни Редовни кола, 3 Мастер кола и едно Финално Мастер коло.
1. Првото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.03.2022 година до 24:00
часот на 31.03.2022 година;
2. Второто Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.04.2022 година до 24:00
часот на 30.04.2022 година;
3. Третото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.05.2022 година до 24:00
часот на 31.05.2022 година;
4. Четвртото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.06.2022 година до
24:00 часот на 30.06.2022 година;
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5. Петтото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.07.2022 година до 24:00
часот на 31.07.2022 година;
6. Шестото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.08.2022 година до 24:00
часот на 31.08.2022 година;
7. Седмото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.09.2022 година до 24:00
часот на 30.09.2022 година;
8. Осмото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.10.2022 година до 24:00
часот на 31.10.2022 година;
9. Деветтото Редовно коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.11.2022 година до
24:00 часот на 10.12.2022 година;
10. Првото Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.03.2022 година до 24:00
часот на 31.05.2022 година;
11. Второто Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.06.2022 година до 24:00
часот на 31.07.2022 година;
12. Третото Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.08.2022 година до 24:00
часот на 30.09.2022 година;
13. Финалното Мастер коло се одвива во периодот од 00:00 часот на 01.03.2022 година до
24:00 часот на 10.12.2022 година.
Член 4
ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
(1) Квалификувани за учество во Наградната игра се сите полнолетни физички лица (лица со и над
18годишна возраст) – државјани на Република Северна 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.
(2) 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 од 10 до 19 поени на својата ВЕРНА картичка за лојалност, се стекнуваат со една
квалификувана трансакција за учество во Наградната игра.
(3) 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 20 или повеќе поени на својата ВЕРНА картичка за лојалност, се стекнуваат со две
квалификувани трансакции за учество во Наградната игра.
(4) Ваквите трансакции ќе се сметаат за квалификувана трансакција и секоја квалификувана
трансакција 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, односно кумулативно
ги исполнуваат условите во став 1 и став 3 од овој член се стекнуваат со статус квалификуван
учесник.
(5) Впишувањето на поени по било кој друг основ не се смета за квалификувана трансакција.
(6) 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.
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(7) 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).
(8) Квалификуваните трансакции во рамките на секое поединечно Редовно коло учествуваат во
извлекувањето на наградите од соодветното Редовно коло.
(9) Квалификуваните трансакции во рамките на секое поединечно Редовно коло не учествуваат во
понатамошните Редовни кола.
(10) Квалификуваните трансакции во рамките на Првото, Второто и Третото Редовно коло
учествуваат во извлекувањето на наградите од Првото Мастер коло.
(11) Квалификуваните трансакции во рамките на Првото, Второто и Третото Редовно коло не
учествуваат во понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло.
(12) Квалификуваните трансакции во рамките на Четвртото и Петтото Редовно коло учествуваат во
извлекувањето на наградите од Второто Мастер коло.
(13) Квалификуваните трансакции во рамките на Четвртото и Петтото Редовно коло не учествуваат
во понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло.
(14) Квалификуваните трансакции во рамките на Шестото и Седмото Редовно коло учествуваат во
извлекувањето на наградите за Третото Мастер коло.
(15) Квалификуваните трансакции во рамките на Шестото и Седмото Редовно коло не учествуваат
во понатамошните Редовни и Мастер кола, со исклучок на Финалното Мастер коло.
(16) Квалификуваните трансакции во периодот од 00:00 часот на 01.03.2021 година до 24:00 часот
на 10.12.2021 година учествуваат во извлекувањето на наградата од Финалното Мастер коло.
(17) 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 РСМ 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 Северна 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
4.164.968,00 денари.
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Член 7
НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА
Во наградната игра ќе бидат доделени следните награди:
1
Намена

2
НАГРАДИ

3
Количина

4
Единечна
цена без ДДВ

5
ДДВ
%

6
Износ ДДВ

7=4+6
Единечна
цена со ДДВ

8=7x3
Вкупна
вредност со
ДДВ

Ваучер за Кристал
Кар во вредност
од 300,00 денари

9
извлекувања
x 10
ваучери=90

254,24

18

45,76

300,00

27.000,00

1000 ВЕРНА поени

9
извлекувања
x 10
награди=90

847,00

18

153

1.000,00

90.000,00

Ваучер за Лубекс
во вредност од
1.500,00 денари

9
извлекувања
x 10
ваучери=90

1.271,19

18

228,81

1.500,00

135.000,00

Ваучер за гуми во
вредност од
2.500,00 денари

9
извлекувања
x 10 ваучери
= 90

2.118,64

18

381,36

2.500,00

225.000,00

Лап топ Dell

9
извлекувања
x 2 лап топи
= 18

27.829,00

5

1.391,45

29.220,45

525.968,00

3
извлекувања
x 1 ваучер= 3

11.428,57

5

571,43

12.000,00

36.000,00

Редовна награда

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

Редовна награда

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

Редовна награда

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

Редовна награда

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

Редовна награда

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

Мастер награда

(ќе се доделува во
извлекувањето на
наградите за Првото,
Второто и Третото
Мастер коло)

7 дена за двајца
во Хотел
Макпетрол
2
Струга

1

1

Добитникот на наградата “7 дена за двајца” по сопствен избор одбира со кое лице ќе ја искористи наградата.
Имајќи ја предвид пандемијата со Корона вирусот, наградата ќе може да се искористи во хотелот Макпетрол
Струга, во согласност со Протоколот за работа на угостителски објекти за сместување (хотели и други
угостителски објекти за сместување) донесен од Владата на РСМ.
2
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Мастер награда

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

Мастер награда

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

чамец Manta Ray
+
мотор Honda 20
KS
+приколка

1

512.711,86

18

92.288,14

605.000,00

605.000,00

Моторцикл
Honda CL125A
Super Cup

1

183.050,85

18

32.949,15

216.000,00

216.000,00

Mоторцикл
Honda SH350

1

258.474,58

18

46.525,42

305.000,00

305.000,00

Автомобил
Honda CR-V 1.5
Elegance

1

1.694.915,25

18

305.084,75

2.000.000,00

2.000.000,00

Мастер награда

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

Главна награда

(ќе се доделува на
извлекувањето
за
Финалното
Мастер
Коло)

ВКУПНО

4.164.968,00
денари

Член 8
МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА
Лицата со стекнат статус квалификуван учесник согласно член 4 став 1, став 2 и став 4, односно
согласно член 4 став 1, став 3 и став 4, 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, Второто и Третото Редовно коло
влегуваат во кругот на потенцијални добитници за Првото Мастер Коло;
2. Недобитните квалификувани трансакции од Четвртото и Петтото Редовно коло влегуваат
во кругот на потенцијални добитници за Второто Мастер коло;
3. Недобитните квалификувани трансакции од Шестото и Седмото Редовно коло влегуваат во
кругот на потенцијални добитници за Третото Мастер коло;
4. Недобитните квалификувани трансакции од Првото Мастер коло, Второто Мастер коло,
Третото Мастер коло, како и од Осмото и Деветтото Редовно 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, став 2 и став 4, односно согласно член 4 став 1, став 3 и став 4.
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.

5

Член 10
ДАНОЦИ, ЗАМЕНИ, ПРЕНОС И ОДГОВОРНОСТ КОН НАГРАДАТА
(1) ОРГАНИЗАТОРОТ е одговорен за пресметка и плаќање на данокот на личен доход согласно
Закон, како и за сите евентуални надоместоци или одговорности поврзани со наградата.
(2) Наградите не се пренесуваат ниту се препишуваат пред претходно доделување на истите.
(3) Наградите не можат да се разменат за соодветен паричен надомест.
(4) 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
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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
(1) Извлекувањето на наградите ќе се врши за секое поединечно коло и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Извлекувањето за Првото Редовно коло ќе се одржи на 04.04.2022 година во 12:00 часот;
Извлекувањето за Второто Редовно коло ќе се одржи на 09.05.2022 година во 12:00 часот;
Извлекувањето за Третото Редовно коло ќе се одржи на 06.06.2022 година во 12:00 часот;
Извлекувањето за Првото Мастер коло ќе се одржи на 06.06.2022 година во 12:30 часот;
Извлекувањето за Четвртото Редовно коло ќе се одржи на 04.07.2022 година во 12:00 часот;
Извлекувањето за Петтото Редовно коло ќе се одржи на 08.08.2022 година во 12:00 часот;
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7. Извлекувањето за Второто Мастер коло ќе се одржи на 08.08.2022 година во 12:30 часот;
8. Извлекувањето за Шестото Редовно коло ќе се одржи на 05.09.2022 година во 12:00 часот;
9. Извлекувањето за Седмото Редовно коло ќе се одржи на 03.10.2022 година во 12:00 часот;
10. Извлекувањето за Третото Мастер коло ќе се одржи на 03.10.2022 година во 12:30 часот;
11. Извлекувањето за Осмото Редовно коло ќе се одржи на 07.11.2022 година во 12:00 часот;
12. Извлекувањето за Деветтото Редовно коло ќе се одржи на 12.12.2022 година во 12:00 часот;
13. Извлекувањето за Финалното Мастер коло ќе се одржи на 12.12.2022 година во 13:00 часот;
во деловните простории на Макпетрол АД Скопје, на адреса ул.„Св.Кирил и Методиј “ бр.4, 1000
Скопје.
(2) 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.
(3) 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 ДООЕЛ Скопје : Бојан Петрушевски;
3. Стручен надзор и тоа: Марко Крстевски, адвокат од Скопје.
(4) 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
(1) Списокот на добитници за секое извлекување ќе биде објавен во рок од 3 дена од денот на
извлекувањето. Списокот на добитниците на наградите ќе биде објавен на веб-сајтот на
ОРГАНИЗАТОРОТ на www.verna.mk.
(2) Добитниците од трите Мастер кола како и од Финалното мастер коло ќе бидат објавени и на
програмата на телевизија Телма.
(3) ОРГАНИЗАТОРОТ ќе ги извести добитниците за добиената награда телефонски на оние
телефонски броеви кои се наведени во базата на податоци за корисници.
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(4) 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.
(5) 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
(1) Доделувањето на наградите се врши во рок од 60 дена од денот на секое посебно објавување
на списокот на добитници на веб-сајтот на ОРГАНИЗАТОРОТ на www.verna.mk.
(2) Ваучерите за редовните награди, со исклучок на ваучерот за лап топ и ваучерот за 1000 ВЕРНА
бодови, организаторот ги испраќа на домашна адреса на добитниците, а наградите добитниците
ги подигнуваат од продажните места на Макпетрол АД.
(3) Ваучерите за лаптопите, ваучерите за мастер наградите и за главната награда добитниците
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.
(4) 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.
(5)Согласно Законот за данокот на личен 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 данокот на личен доход од страна на ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната игра.
(6) 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.
(7) 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
(1) Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб-сајтот на ОРГАНИЗАТОРОТ на
www.verna.mk, по добивањето на согласност од Министерството за финансии на Република
Северна Македонија, а пред почетокот на наградната игра.
(2) 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.
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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 Награднта 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 Северна Македонија и по нивното јавно објавување, а
ќе важат до завршување на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнување
на наградите.

Скопје, 28.01.2022 год.

Макпетрол АД Скопје
Андреја Јосифовски
Претседател на управен одбор
__________________________
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