
 

 

Согласно член 126 од Законот за игри на среќа и за забавните игри 
(Службен весник на РМ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12 и 27/14), 
Приредувачот на наградната игра ,,NESCAFÉFrappé - ТЕ РАЗЛАДУВА И  ТЕ 
НАГРАДУВА’’ги утврди: 

 
 

ПРАВИЛА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 
                 ,, НЕСКАФЕ ФРАПЕ - ТЕ РАЗЛАДУВА И ТЕ НАГРАДУВА’’! 

 
 
1. ПРИРЕДУВАЧ: Друштво за маркетинг и пропаганда EPP Communication -Скопје, со 

седиште на ул. Наум Наумовски - Борче бр. 80, 1000 Скопје, ЕДБ 4030006611991 
 
2. ЦЕЛ: Рекламирање на трговската марка NESCAFÉ Classic од производната  

програма на компанијата NESTLÉ Адриатик Македонија и зајакнување на имиџот 
на истата на  пазарот во Република Македонија. 

 
3. ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИГРАТА: 

ИМЕ: ,,NESCAFÉ Frappé - ТЕ РАЗЛАДУВА И  ТЕ НАГРАДУВА’’ 
ВРЕМЕТРЕЊЕ: од 16.6.2014 до 31.8.2014 г. 
ОПИС:Сите полнолетни граѓани на РМ кои во периодот од 16.6.2014 до 31.8.2014 
година од било кое продажано место на територијата на Република Македонија кои 
ќе купат артикли од NESCAFÉ Classic  во вредност од мин. 99 денари, ќе имаат 
можност да земат учество во наградната игра и во петте наградни излекувања да 
добијат некоја од вкупно 510 награди: 5 вредносни ваучери за туристички 
аранжман или крстарење по избор на добитникот во вредност од 30.900 ден.; 55 
вредносни ваучери за набавка на апарати за домаќинство во вредност од 3.000 
ден.; 50 NESCAFÉ летни промотивни пакети (состав: NESCAFÉ шејкер, NESCAFÉ 
пешкир за плажа 130*70 см и NESCAFÉ кесичка од 20 гр.; и 400 NESCAFÉ Frappé 
промотивни пакети (состав: NESCAFÉ Classic лименка од 200 гр. и NESCAFÉ 
Frappé чаша). 
Учеството во наградната игра ќе се одвива преку испраќањена редниот број 
на фискалната сметка по СМС порака на телефонскиот број 14747од кој било 
мобилен оператор застапен во РМ со исклучок на Албафон.  
 

4. СОДРЖИНА И ОПИС НА ПОТВРДАТА ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СЕ СТЕКНУВА 
ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА: Како потврда за учество во наградната игра се 
смета фискалната сметка чиј број на издавање ќе треба да биде испратен поСМС 
порака на телефонскиот број 14747 од кој било мобилен оператор застапен во РМ 
со исклучок на Албафон. 
 

5. МЕСТО НА КОЕ СЕ ПРИРЕДУВА ИГРАТА: територија на Република Македонија. 
 

6. ВИД И ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА НАГРАДИТЕ: 
Вредноста на вкупниот награден фонд изнесува вкупно 347.076,50 денари.  
Персоналниот данок го плаќа Приредувачот. 
 
 

 
7. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА: Право на учество во наградната игра имаат 

сите полнолетни граѓани на РМ, кои во периодот од 16.6 до 31.8.2014 г. ќе купат 
комбинацијаод кои било артикли од производната палета на NESCAFÉ Classicво 
вредност од мин. 99 денари на кое било продажно место на територијата ан РМ 
каде се застапени артиклите на NESCAFÉ Classic. 
Учеството во наградната игра ќе се одвива преку испраќање на СМС пораки. 
Имено, со купувањето на кои било артикли од производната палета на NESCAFÉ 
Classic, во вредност од мин. 99 денари, секој од потрошувачите ќе добие фискална 
сметка од продажнато место. Потрошувачите ќе треба да испратат СМС порака на 



 

 

телефонскиот број 14747 и како текст да го испишат редниот број на фискланата 
сметка. Со испраќањето на бројот од фискалната сметка, секој учесник се 
регистрира за едно од петте извлекувања и станува потенцијален добитник на 
награда. Сите потрошувачи кои ќе испратат СМС најдоцна до 31.8.2014 година до 
24 часот и 00 минути со горепосочените податоци ќе бидат внесени во извештајот 
што ќе се подготвува од страна на кординаторот на базата на сите испратени СМС 
пораки , СМС Комуникации ДОО Скопје. Сите учесници во наградната игра ќе мора 
да ја чуваат фискалната сметка до крајот на наградната игра, бидејќи со истата ќе 
мора да го потврдат своето учество, доколку бидат извлечени како добитници. 
Секој учесник може да прати неограничен број на пораки со различен број на 
фискална сметка. Сите учесници кои ќе испратат СМС порака до 31.8.2014 година 
24 часот и 00 минути ќе учествуваат во едно извлекување во зависнот од периодот 
кога е испратена пораката.  
 

8. ВИД И ВИСИНА НА ВЛОГОТ:    
ВИД НА ВЛОГ: Фискална сметка за кои билокупени артики во вредност од мин. 99 
денари од производната палета на NESCAFÉ Classic која ја сочнуваат следниве 
артикли: 
NESCAFÉ Classic- стик 2 гр; NESCAFÉ Classic- лименка 50 гр; NESCAFÉ Classic - 
лименка 100гр;  NESCAFÉ Classic-  лименка 250 гр; NESCAFÉ Classic- лименка 200 
гр; NESCAFÉ Strong - лименка 200 гр; NESCAFÉ Mild - лименка 200гр; 
NESCAFÉMild -лименка 100 гр; NESCAFÉ Strong- лименка 100гр; NESCAFÉ Classic 
- кесичка 75 гр; NESCAFÉ Classic- кесичка 20 гр; и NESCAFÉ Classic без кофеин -  
тегла 100 гр. 

 
ВИСИНА НА ВЛОГОТ: За сите погоре наведени артикли на NESCAFÉ Classicкои 
ќе бидат дел од наградната игра, пазарната цена во сите продажни места на РМ се 
движи од  5.00 ден до 409.00 ден за парче во зависност од видот на артиклот и 
тежината. Цената на една СМС порака од кој било оператор застапен во РМ со 
исклучок на Албафон ќе изнесува 5,9 ден. со вклучен ДДВ. 
 

9. МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО:  
Извлекувањата на 510 награди ќе се вршат по случаен избор, по електронски пат 
во просториите на приредувачот во 12 часот отпочнувајќи од 9.7.2014 год., (прво 
извлекување); 23.7.2014 год. (второ извлекување); 6.8.2014 год. (трето 
извлекување); 20.8.2014 год. (четврто извлекување); и 1.9.2014 год.(петто 
извлекување); На сите пет извлекувања ќе се доделат по 102 награди: 1 ваучер за 
туристички аранжман  или крстарење по избор на добитникот во вредност од 
30.900 ден.; 11 ваучери за набавка на апарати за домаќинство во вредност од 
3.000 ден.; 80 NESCAFÉ Frappé промотивни  
 
сетови (состав: NESCAFÉ Classic лименка од 200 гр. и NESCAFÉ Frappé чаша) и  
10  NESCAFÉ летни промотивни сетови (состав: NESCAFÉ шејкер, NESCAFÉ 
пешкир за плажа 130*70 см и NESCAFÉ Classic кесичка од 20 гр). 
Во првото извлекување ќе учествуваат сите СМС пораки испратени во периодот од 
16.6 од 00 часот и 00 минути до 8.7 до 23 часот 59 минути и 59 секунди. Во второто 
извлекување ќе учествуваат сите СМС пораки испратени во периодот од 9.7 од 00 
часот и 00 минути до 22.7 до до 23 часот 59 минути и 59 секунди. Во третото 
извлекување ќе учествуваат сите СМС пораки испратени во периодот од 23.7 од 00 
часот и 00 минути до 5.8 до до 23 часот 59 минути и 59 секунди. Во четвртото 
извлекување ќе учествуваат сите СМС пораки испратени во периодот од 6.8 од 00 
часот и 00 минути до 19.8 до до 23 часот 59 минути и 59 секунди. Во петото 
извлекување ќе учествуваат сите СМС пораки испратени во периодот од 20.8 од 00 
часот и 00 минути до 31.8 до до 23 часот 59 минути и 59 секунди. 

 
Наградите ќе се извлекуваат со посебен софтвер за таа намена вопросториите на 
организаторот на наградната игра, ЕПП Комјуникејшенс ДОО, Скопје, со адреса: ул.  
Наум Наумовски - Борч’ бр. 80, 1000 Скопје.,во присуство на тричлена комисија 



 

 

(одговорни лица од НЕСТЛЕ Адриатик Македонија, ЕПП Комјуникејшенс ДОО и 
нотар) кои ќе водат записник за извлекувањето односно утврдувањето на 
добитниците. 

 
10. ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ: Резултатите односно броевите од добитните 

фискалните сметки од секое извлекување ќе бидат објавени на официјалната 
интернет страница на NESTLÉАдриатик Македонија www.nestle.mk најдоцна во рок 
од три дена од денот на завршувањето на истото.  
 

11. НАЧИН НА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА: По утврдувањето на личните податоци 
и увидот на  фискалната сметка како доказ за добивката ,секој од добитниците ќе 
добие 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. 
Наградата во зависнот на типот, секој од добитниците ќе може да ја подигне или 
реализира во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на извештајот за 
резултатите од извлекувањето на интернет страницата во просториите или 
продажните места на некој од добавувачите: ваучерите за туристички аранжман 
или крстарење во туристичката агенција Савана ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје; 
ваучерите за набавка на апарати за домаќинство во некое од вкупно 18 продажни 
места на ТД К&К, Скупи 12, 1000 Скопје. Останатите награди те. двата типа 
промотивни пакети, добитниците ќе можат да ги подигнат во просториите на 
организаторот  на ул. Наум Наумовски - Борче бр. 80 ,1000 Скопје или пак по 
уредно доставување на доказите по пошта на адрсеа на приредувачот, наградите 
ќе бидат доставени на домашна адреса на добитникот.  
 

12. РОКОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА: најдоцна 60 дена сметано од денот на 
објавувањето на извештајот за резултатите од извлекувањата на интеренет 
страницатаwww.nestle.mk. 

 
 
 
13. НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРАТА СО ПРАВИЛАТА НА 

ИГРАТА: Правилата на играта ќе бидат објавени  на интернет 
страницатаwww.nestle.mkпо добивањето на согласност од Министерството за 
финансии на РМпред започнувањето на наградната игра. Потрошувачите ќе можат 
сите информации да ги добијат и од радио кампањата, интернет кампањата и од 
печатениот промотивен материјал кој ќе биде достапен на сите поголеми продажни 
места на територијата на Република Македонија.Воедно, потрошувачите засите 
дополнителни информации ќе можат да се јават и на инфо телефонскиот број на 
приредувачот на наградната игра 02/31-09-323 секој работен ден од понеделник до 
петок од 9 до 17ч. 
 

14. 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 5работни дена сметано од денот на објавување на резултатите од 
извлекувањата. Приредувачот има обврска писмено да одговори на приговорот на 
играчот во рок 5 работни дена сметано од денот на добивањето на истиот. 

 
15. ПОКРИТИЕ НА ДОБИВКИТЕ: Од средствата на приредувачот на наградната игра - 

Друштвото за маркетинг и пропаганда ЕПП Комјуникејшнс ДОО Скопје. 
 
16. ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА: Во наградната игра не можат да 

учествуваат вработените на приредувачот и вработените во NESTLÉ Адриатик 
Македонија со своето поблиско семејство.  

 

http://www.nestle.mk/
http://www.nestle.mk/
http://www.nestle.mk/


 

 

Сопреземањето 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. 
 

 


