
Согласно член 126 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
Друштвото за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје, со седиште на 
Градски стадион бб. Скопје, со ЕДБ МК 4030000400832 и ЕМБС 5472229, ги 
донесе следниве: 

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА  
„Жедни за награда? Dobra Voda наградна игра” 

 
Организатор на наградната игра 

Член 1 
 

Организатор на наградната игра со назив “Жедни за награди? Добра Вода 
наградна игра“ е Друштвото за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО Скопје, со 
седиште на Градски стадион бб. Скопје, со ЕДБ МК 4030000400832 и ЕМБС 
5472229. 
 

Назив на наградната игра 
Член 2 

 
Официјалното име на наградната игра гласи „Жедни за награди? Dobra 
Voda наградна игра“.  
 

Цел на наградната игра 
Член 3 

 
Целта на оваа наградна игра е рекламирање на производите Добра Вода 
1,5л (газирана, природно газирана, со вкус на лимон, active, wellness и 
balance), Добра Вода 0,5л (газирана, природно газирана, со вкус на лимон, 
active, wellness и balance), Добра Вода 0,33л (газирана, природно газирана, 
active, wellness и balance) 
 

Територија 
Член 4 

 
Наградната игра ќе се организира и ќе се спроведува на целата територија 
на Република Македонија. 
 

Право на учество 
Член 5 

 
Во наградната игра право на учество имаат сите полнолетни граѓани во  
Република Македонија, со купување на кој било од производите предмет на 
оваа наградна игра Добра Вода 1,5л (газирана, природно газирана, со вкус 
на лимон, active, wellness и balance), Добра Вода 0,5л (газирана, природно 
газирана, со вкус на лимон, active, wellness и balance), Добра Вода 0,33л 
(газирана, природно газирана, active, wellness и balance). 
Право на учество во наградната игра немаат вработените во Магрони ДОО 
Скопје, Мобико и членовите на потесниот круг на нивните семејства. 

 
Времетраење на наградната игра 

Член 6 
 



Наградната игра ќе започне од 26.6.2013 година и ќе трае до 20.8.2013  
година. 
 

Механизам на наградната игра 
Член 7 

 
МАГРОНИ ДОО Скопје во периодот додека трае наградната игра ќе пушти 
во промет неограничена количина од своите производи Добра Вода 1,5л 
(газирана, природно газирана, со вкус на лимон, active, wellness и balance), 
Добра Вода 0,5л (газирана, природно газирана, со вкус на лимон, active, 
wellness и balance), Добра Вода 0,33л (газирана, природно газирана, active, 
wellness и balance). 
Производите предмет на наградната игра ќе бидат означени со посебна  
етикета на која е впишан називот на наградната игра и правилата за 
учество во наградната игра. 
Под капачето е испишан код кој се состои од 6 (шест) карактери, составени 
само од букви, кои се читаат од лево кон десно. 
 

Услови за учество во наградната игра 
Член 8 

 
За да можат да учествуваат во наградната игра, потенцијалните учесници  
потребно е да купат еден од производите Добра Вода 1,5л (газирана, 
природно газирана, со вкус на лимон, active, wellness и balance), Добра Вода 
0,5л (газирана, природно газирана, со вкус на лимон, active, wellness и 
balance), Добра Вода 0,33л (газирана, природно газирана, active, wellness и 
balance), предмет на оваа наградна игра и да го испратат кодот од 
внатрешната страна на капачето по пат на СМС порака на бројот 14774, кој 
важи за сите мобилни оператори без користење на префикс. 
Секој код кој е добитен, без разлика во кое извлекување, нема да учествува 
во другите извлекувања. 
Сите СМС пораки кои се испратени пред започнување на наградната игра  
26.6.2013 година, како и сите СМС пораки кои ќе бидат испратени по  
завршувањето на наградната игра 20.8.2013 година, нема да учествуваат во 
извлекувањето на наградната игра. 
Не постои никакво ограничување во поглед на бројот на испратени кодови 
од страна на еден учесник. Кодот од внатрешната страна на капачето може 
да се испрати само еднаш. Сите кодови кои ќе бидат примени по СМС 
пораки, од страна на организаторот на наградната игра ќе бидат 
верификувани. По верификувањето на добиените кодови, секој учесник во 
наградната игра ќе добие повратен одговор, во зависност од испратениот 
код. 
Повратните одговори се следните:  

1. Инфо СМС порака за успешно партиципирање во наградната игра: 
Kodot xxxxxx e registriran za denesnoto izvlekuvanje na tablet i za 
izvlekuvanjеto na domasno kino i Smart TV na xx.x.xxxx vo 15:45 vo 
zivo na TV Sitel.  

2. Инфо СМС порака за погрешно внесен код: 
Vnesovte pogresen kod. Ve molime obidete se povtorno i 
ucestvuvajte vo izvlekuvanjata na nekoj od 56-te tableti, 8-te domasni 
kina i 8-te Smart televizori. 



3. Инфо СМС порака за искористен внесен код: 
Vasiot kod xxxxxx e iskoristen. Ispratete nov kod i ucestvuvajte vo 
izvlekuvanjata na nekoj od 56-te tableti, 8-te domasni kina i 8-te 
Smart televizori. 

4. Инфо СМС порака за предвремено учество во наградната игра: 
Nagradnata igra na Dobra Voda pocnuva na 26.6.2013. Vnesete go 
povtorno kodot po zapocnuvanjeto na nagradnata igra. 

5. Инфо СМС порака за задоцнето учество во наградната игра: 
Vi blagodarime na ucestvoto! Nagradnata igra e zavrsena. Prodolzete 
da se osvezuvate so Dobra Voda! 
Инфо СМС порака за добитник на дневна награда: 
Vi cestitame! Dobitnik ste na tablet. Nagradata mozete da ja 
podignete vo “Magroni” DOO Skopje, Gradski stadion bb. 

6. Инфо СМС порака за добитник на неделна награда: 
Vi cestitame! Dobitnik ste na LG domasno kino. Nagradata mozete da 
ja podignete vo “Magroni” DOO Skopje, Gradski stadion bb. 

7. Инфо СМС порака за добитник на неделна награда: 
Vi cestitame! Dobitnik ste na LG Smart TV. Nagradata mozete da ja 
podignete vo “Magroni” DOO Skopje, Gradski stadion bb. 
 

Организаторот на наградната игра го задржува правото да ги одбие сите  
кодови кои се стекнати на нелегитимен начин, репродуцирани, дуплирани,  
измислени или модифицирани на кој било начин. Организаторот не 
одговара за повремени технички пречки или прекини на СМС сообраќајот. 
Секој учесник во наградната игра, за испратениот код по СМС порака, ќе  
добие СМС потврда за примениот код. 
Цената на СМС пораката изнесува 5 денари, зголемена за износот на ДДВ. 
 

Награден фонд на наградната игра 
Член 9 

 
Наградниот фонд на наградната игра “Жедни за награди? Добра Вода 
наградна игра“ изнесува 574.328,00 денари со вклучен ДДВ.  
Наградите кои се обезбедени од страна на организаторот се дадени подолу 
 
 

Tip na nagrada Poedine~na 
cena so DDV 

Broj na 
nagradi 

Vkupna cena 
so DDV 

 
Smart Televizor LG 42 LM 620 S 

 
 
36.999,00 

 
 
8 

 
 
295.992,00 

 
Doma{no kino LG DH 3120 S 
 

 
6.799,00 

 
8 

 
54.392,00 

 
Tablet PRESTIGIO MULTIPAD 3270 
PRIME 7" 4GB 
 

 
 
3.999,00 

 
56 

 
 
223.944,00 

 Vkupno 
 

72 
 
574.328,00 

 



Извлекување на наградите 
Член 10 

 
Izvlekuvawата na dobitnicite на таблетите (вкупно 56 дневни 
извлекувања) ќе биде секојдневно на секои 24 часа во 12:00 часот, при што 
по компјутерски пат со помош на софтвер изработен за таа намена по 
случаен избор ќе се избира добитниот код од сите испратени кодови од 
претходниот ден. Софтверот го изработува друштвото за информатика и 
телекомуникации МОБИКО ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Партизански 
Одреди бр. 101, 1000 Скопје. Местото на извлекување на добитниците на 
таблетите ќе се изведува на ул. Партизански Одреди бр. 101, 1000 Скопје 
во присуство на тричлена комисија составена од членови вработени во 
друштвото за информатика и телекомуникации МОБИКО ДООЕЛ Скопје. 

- Првото софтверско извлекување ќе биде на 27.6.2013 во 12:00 часот 
од сите испратени кодови на 26.6.2013 од 00:00:00 часот до 26.6.2013 
до 23:59:59 часот. 

- Последното софтверско извлекување ќе биде на 21.8.2013 во 12:00 
часот од сите испратени кодови на 20.8.2013 од 00:00:00 до 20.8.2013 
до 23:59:59 часот. 

Izvlekuvawата na dobitnicite на домашните кина и смарт 
телевизорите ќе се организираат во просториите на Сител телевизија, на 
Градски стадион бб. во Скопје кои ќе се пренесуваат јавно во 15:45 часот во 
специјална емисија организирана за таа цел. Извлекувањата ќе бидат во 
присуство на тричлена комисија и нотар, која ќе води записник за 
извлекувањето кој ќе биде потпишан од страна на членовите на комисијата 
и нотарот.  
Извлекувањето на наградите ќе се врши на тој начин што по компјутерски 
пат со употреба на софтвер изработен за таа намена по случаен избор ќе 
се избираат по два добитни кода (првиот за домашно кино и вториот за 
смарт телевизор) од сите испратени и недобитни кодови од една измината 
недела. 

- Првото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 3.7.2013 година (среда). Во првото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 26.6.2013 од 00:00:00 часот до 2.7.2013 година до 
23:59:59 часот. 

- Второто извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 10.7.2013 година (среда). Во второто 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 3.7.2013 од 00:00:00 часот до 9.7.2013 година до 
23:59:59 часот. 

- Третото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 17.7.2013 година (среда). Во третото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 10.7.2013 од 00:00:00 часот до 16.7.2013 година до 
23:59:59 часот. 

- Четвртото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 24.7.2013 година (среда). Во четвртото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 17.7.2013 од 00:00:00 часот до 23.7.2013 година до 
23:59:59 часот. 



- Петтото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 31.7.2013 година (среда). Во петтото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 24.7.2013 од 00:00:00 часот до 30.7.2013 година до 
23:59:59 часот. 

- Шестото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 07.8.2013 година (среда). Во шестото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 31.7.2013 од 00:00:00 часот до 6.8.2013 година до 
23:59:59 часот. 

- Седмото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 14.8.2013 година (среда). Во седмото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 7.8.2013 од 00:00:00 часот до 13.8.2013 година до 
23:59:59 часот. 

- Осмото извлекување на едно домашно кино и на еден смарт 
телевизор ќе се одржи на 21.8.2013 година (среда). Во осмото 
извлекување ќе учествуваат сите испратени недобитни кодови во 
периодот од 14.8.2013 од 00:00:00 часот до 20.8.2013 година до 
23:59:59 часот. 
 

Објавување на добитници 
Член 11 

 
Организаторот на наградната игра јавно ќе ги објави резултатите, односно  
добитниците на наградите, во рок од три дена од денот на секое 
извлекување на наградите на интернет страницата www.dobravoda.com.mk, 
со објавување на име и презиме на добитниците или телефонскиот број од 
кој е испратен кодот и кодот кој е извлечен.  
 

Подигање на наградите 
Член 12 

 
Добитниците на наградите ќе можат да ги подигнат наградите во рок од 60 
дена од денот на објавување на извештајот за добитниците и нивните 
добивки во дневниот печат, во просториите на МАГРОНИ ДОО на Градски 
стадион бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 16 часот. 
 

Запознавање со наградната игра 
Член 13 

 
Учесниците во играта ќе бидат запознаени со правилата на играта преку 
медиумите. Правилата ќе бидат објавени на интернет страницата 
www.dobravoda.com.mk пред започнувањето на наградната игра, а откако 
Министерството за Финансии ќе издаде Дозвола за приредување на игра на 
среќа. Ќе се изготват рекламни ТВ спотови и принт реклами пред 
започнувањето на наградната игра.  
 
 
 
 

http://www.dobravoda.com.mk/
http://www.dobravoda.com.mk/


Замена на награди 
Член 14 

 
Учесниците во наградната игра немаат право да бараат награди во 
поголема вредност или од различен вид од назначените во официјалните 
правила од страна на Организаторот. Замена на наградите со други 
предметни или други противвредности не е дозволена. Во ниту еден случај 
нема да биде доделен поголем број на награди од назначениот. 
Организаторот не подлежи на никаква одговорност за задоцнети или 
изгубени учества. 
 

Приговори 
Член 15 

 
Секој незадоволен учесник во наградната игра кој има приговор или 
рекламација во врска со организацијата на оваа наградна игра, има право 
писмено да поднесе приговор до Организаторот на наградната игра и за 
истото да добие писмено известување во рок од 5 дена, од денот на 
поднесувањето на приговорот. 
Приговорите и рекламациите се сметаат за благовремено поднесени, 
доколку се достават најдоцна 7 (седум) дена од утврдувањето на причината 
поради која се приговара, но не подоцна од 8 дена по завршувањето на 
наградната игра. 
 

Одговорност 
Член 16 

 
Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра разбира и се согласува дека  
учествува во наградната игра на свој сопствен ризик. Со самото учество во 
наградната игра учесникот се согласува, доколку биде извлечен за некоја од 
наградите, неговите лични податоци да бидат јавно објавени. 
Организаторот на наградната игра не дава гаранција дека учесникот ќе 
добие награда доколку потроши поголема сума на пари. 
Организаторот не одговара за евентуални штети причинети во текот или во  
врска со учеството во наградната игра. 
Организаторот не одговара во случај кога добиена награда не може да биде 
дадена или искористена поради невозможност потенцијалниот добитник 
или негов претставник да се јави и да ја добие наградата во определените 
рокови или поради други технички или правни пречки врзани со конкретниот 
добитник или негов претставник и поради околности предизвикани од виша 
сила, нормативни или законски ограничувања или други околности. 
 

Даночни обврски 
Член 17 

 
Даночните обврски за добитниците на наградите ги плаќа организаторот на  
наградната игра во име и за сметка на добитникот. Организаторот е 
одговорен за сите даноци, надоместоци и одговорности поврзани за 
наградите. 
 
 



Евентуални спорови 
Член 18 

 
Секое несогласување помеѓу Организаторот и учесниците во наградната 
игра ќе се решаваат спогодбено, а во случај на спор за истиот ќе решава 
надлежниот суд во Скопје и во согласност со важечките закони во 
Република Македонија. 
 

Откажување на наградната игра 
Член 19 

 
Наградната игра може да се откаже во случај на виша сила, како и во  
ситуација кога не постои можност Организаторот да има независност во  
спроведувањето на наградната игра. Во случај на откажување на 
наградната игра, Организаторот ќе ги информира потрошувачите за 
откажувањето на наградната игра, за причините поради кои се откажува 
наградната игра, како и за датумот на откажување со објавување во дневен 
весник. 
 

Важност на правилата на наградната игра 
Член 20 

 
Овие официјални правила важат од денот на нивното донесување, а ќе 
започнат да се применуваат откако Министерството за Финансии ќе издаде 
Дозвола за приредување на игра на среќа – наградна игра и истите ќе важат 
сè до завршувањето на наградната игра. Со учеството во наградната игра 
секој учесник ги прифаќа сите права и обврски утврдени во овие правила. 
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