
Официјални правила на наградната игра 

“КУПУВАЈТЕ P&G ПРОИЗВОДИ, ГРЕБЕТЕ И ДОБИВАЈТЕ НАГРАДИ„ 
 

Член 1 

Организатор на наградната игра 

Организатор на наградната игра е “НЕЛТ СТ„дооел, на ул.32 бр. 20, нас. Илинден, 1041 Скопје, 
(во понатамошниот текст „Организатор“). 

 

Член 2 

Име и времетраење на наградната игра 

Името на наградната игра е “КУПУВАЈТЕ P&G ПРОИЗВОДИ, ГРЕБЕТЕ И ДОБИВАЈТЕ НАГРАДИ„ 

Наградната игра ќе трае во период од 08 Јуни 2022г. до 30 Јуни 2022г. 

Член 3 

Територија каде што ќе се одвива наградната игра 

Наградната игра ќе се одвива во следните маркети на територијата на Република Северна 

Македонија: Гега – Струга, СБВ Компаани – Скопје, Маркет Дијана – Кавадарци, Маркет Дијана 

– Неготино, Сељман Туризам – Куманово, Монтенегро Љубе и Јован – Гостивар, ЈИС Комапни – 

Дебар, Унимак 95 – Кичево, Амир Маркет – Дебар, ТД-ТД Кавадарци, Алфа – Велес, Футура – 

Прилеп, , Рептил – Скопје, Астра – Свети Николе, Гиго – Скопје, Григос – Скопје. 

Член 4 

Наградната игра се организира за да се рекламираат производите на Procter &Gamble, во 
продажните места ширум Република Северна Македонија, каде производите на Procter 
&Gamble се дел од нивниот асортиман. 

Член 5 

Производи кои се дел од наградната игра 

P&G производи кои учествуваат во наградната игра се сите производи од брендовите:  
Ariel, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Tampax, Always, Discreet, Naturella, Head & Shoulders, 
Pantene, Blend a med, Oral B, Safeguard, Old Spice, Gillette, Gillette Venus. 
 
 

Член 6 

Право на учество 

Во наградната игра, право на учество имаат сите лица над 18 години, кои се граѓани на 
Република Северна Македонија и ги исполнуваат условите на учество (во понатамошниот текст 
„Учесници“).  



Со купување на кои било P&G производи кои се веќе наведени во Член 5 во вредност од 300,00 
денари и повеќе, на една фискална сметка, учесниците ќе може да учествуваат во наградната 
игра преку влечење на гребка при излегување од маркетот и добивање инстант награди. Секоја 
гребка е добитна, фондот на награди е различен. Со учество во наградата игра, учесниците 
потврдуваат дека ги разбираат условите и се согласуваат со правилата за учество.  

 

Член 7 

Механизам на наградната игра 

На територијата на Република Северна Македонија, наградната игра ќе се организира за 
производите на Procter & Gamble и ќе се спроведе преку влечење на инстант гребки при 
излегување од маркетот и добивање инстант награди. Секоја гребка е добитна, фондот на 
награди е различен. Секое заинтересирано лице (наведено во Член 6), за да учествува во 
наградната игра, потребно е да купи било кои Procter & Gamble производи наведени во Член 5 
во вредност од 300,00 денари и повеќе на една фискална сметка. Учесниците треба да ја чуваат 
фискалната сметка и да ја приложат на пултот пред маркет како доказ дека го исполнуваат 
условот за да може да учествуваат во извлекување на гребка и добивање на инстант награда.  

Бројот на гребки е ограничен. 

Гребката се гребе на лице место, при излегувањето од маркетот на самиот пулт и наградата се 
подига во истиот момент.  

Една фискална сметка, една гребка. 

Фискалната сметка и влечењето на гребка се во ист ден и датум. Во влечење на гребки не 
учествуваат фискални сметки од претходни денови. 

Правото за учество не е дозволено за вработените на Организаторот, вработените во Нелт, 
како и нивните блиски членови од семејството (деца, сопружници и родители). 

 

Член 8 

Метод за извлекување и објавување на добитниците 

Извлекувањето на инстант гребките е на лице место при купување на производите наведени во 
Член 5 со приложување на фискална сметка како доказ за исполнување на условот. Инстант 
наградите ќе бидат дадени на лице место, истиот ден и датум како и датумот на фискална 
сметка. 

 
Член 9 

 

Известувањето на добитниците и подигнувањето на награда 

Со самото извлекување на инстант гребката, добитникот веднаш ја добива и наградата која при 
гребење ќе ја добие. 
Добитникот ќе треба да пополни изјава дека ја добил наградата и доколку е потребно да 
приложи документ за идентификација. 
На самиот документ се прикачува и добитната гребка. 
 



Имињата на добитниците ќе бидат објавени во рок од три дена од денот на завршување на 
наградната игра, на интернет страницата www.nelt.com/mk 
 
 

 

Член 10 

Награди и фонд за награди 

 

Целосната сума за награди изнесува 529.922,00 денари со вклучено ДДВ. Точниот број на 

награди е: 4.950. Организаторот не смее да додели повеќе награди од предвиденото или 

награди од различен тип. Фондот на награди се состои од следниве награди: 

Име и тип на награда Количина 

Единечна 
цена на 

награди без 
ДДВ 

Целосна цена 
на награди 

без ДДВ 

Целосна цена на 
награди со 
вклучено  

ДДВ 

SMART TV LG 43 UP78003LB, 43" 6 19,576 117,458 138,600 

ARIEL PODS 13pcs 364 153 55,608 65,617 

Lenor 800ml  400 52 20,944 24,714 

Fairy 1,2l  412 67 27,663 32,643 

Fairy ADW 45pcs 29 508 14,738 17,391 

Fairy 450 ml  1,810 32 57,978 68,414 

Mr. Proper 750ml  867 66 57,146 67,432 

OS STICK 50ml 570 85 48,455 57,176 

H&S 225 ML  492 100 49,098 57,935 

Целосен Износ 4,950 20,639 449,086 529,922 

*Целосниот фонд на награди е со вклучено ДДВ. 

Член 11 

Информирмирање за наградната игра на учесниците 

 

Учесниците ќе бидат информирани за правилата на наградната игра, фондот за награди и 

условите за учество преку интернет страницата nelt.com/mk, како и пропаганден материјал на 

продажните места. 

Откако Министерството за финансии на Република Северна Македонија ќе даде одобрување за 

почеток на наградната игра, официјалните правила на наградната игра ќе бидат објавени  на 

интернет страницата nelt.com/mk, пред почетокот на истата. 

По добиеното одобрение од страна на Министерството за финансии на Република Северна 

Македонија, правилата за наградата игра стапуваат на сила. 

Член 12 

 

Организаторот 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, Организаторот нема никаква одговорност кон добитникот на 



наградата во однос на користењето на истата, освен одговорностите наведени во правилата. 

Организаторот нема одговорност за достава на наградата и нема да покрие било какви 

дополнителни трошоци, како што е транспорт или друг тип на трошоци, трошоци за реализација 

кои не се опишани во правилата или во посебно потпишан договор помеѓу Оранизаторот и 

добитникот. 

Организаторот не е одговорен, доколку добитникот не е во можност да ја подигне или користи 

наградата. 

Резултатите за прогласување на добитниците се конечни. Доколу добитникот сака, може да се 

откаже од наградата или да ја предаде на друг, согласно законот, но во никој случај не може да 

ја замени за парични средства. 

Член 13 

Согласност за користење на лични податоци 

 

Со учество во наградната игра, учесникот се согласува да ги даде личните податоци на 

Организаторот, за користење при реализација на наградата игра, без временско ограничување. 

Организаторот има право да ги користи личните податоци на секој учесник за потребите на 

наградната игра. Организаторот 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). 

 

Член 14 

Даноци 

 

Даночната обврска на наградната игра ја презема Организаторот. Организаторот гарантира дека 

доделувањето на наградата ќе биде согласно со правилата. 

Член 15 

Поднесување приговор 

 

Учесникот во наградната игра, има право да поднесе приговор до организаторот, најдоцна 5 

(пет) дена од денот на објавување на добитниците, на е-маил адресата office@nelt.com. 

Организаторот е должен да даде одговор на приговор во рок од 7 дена по добивањето на 

истата.  

Член 16 

Деловна тајна 

 

Вработените на Организаторот се обврзани да ја чуваат следната информација како деловна 

тајна: податоците на учесникот (нивниот број, нивниот идентитет и други лични податоци), 

механизмот за организација на наградната игра и финанскискиот дел за работатата на 

Организаторите. Гореспоменатите информации можат да бидат дадени на трето лице од страна 

на Организаторот, само на начин предвиден во законот. 

mailto:office@nelt.com


 

 
 

Објавување на правилата 
Член 17 

 
Согласно законот, правилата за наградната игра ќе бидат објавени на интернет страницата 
www.nelt.com/mk  по добивање на согласност од страна на Министерството за Финансии, а 
пред нејзиниот почеток.  
 

 

 

Член 18 

Прекинување на наградната игра  

 

Наградната игра може да се прекине, при ненадејни виши сили вклучувајќи го случајот кога 

Организаторот не е во можност да ја организира наградната игра. За прекин на наградната игра 

прво треба да се добие согласнот од Министерство за финансии на Република Серверна 

Македонија. 

 

 

Член 18 

Законски мерки 

 

Доколку постојат било какви недоразбирања помеѓу организаторот и учесниците на наградната 

игра, истите ќе бидат решени согласно договорот.  

 

Ако двете страни не постигнат договор, конфликтот помеѓу организаторот и учесниците на 

наградната игра, ќе биде решен од страна на судот во Скопје. 

 

  

Организатор 

__________________ 


