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Согласно член 126 од Законот за игри на среќа и за забавните игри Приредувачот на 

наградната игра Спорт Висион дооел Скопје ги утврди правилата на наградната игра:   

  

ПРАВИЛА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА  

,, ПОЛН ПОГОДОК СО VISA!”  

  

 ПРИРЕДУВАЧ: Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН дооел Скопје со седиште на 

ул.Перо Наков бр.122А, 1000 Скопје, ЕДБ 4080012529960  

  

1. ЦЕЛ: Рекламирање на сите трговски марки застапени во асортиманот на 

производи на трговскиот ланец СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ и платежните картички 

ВИСА на пазарот во Р.Македонија   

  

2. ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИГРАТА:   

2.1 ИМЕ: ,,ПОЛН ПОГОДОК СО VISA”   

2.2 ВРЕМЕТРАЕЊЕ: од 07.12.2020 година до 07.01.2021  година   

2.3 ОПИС: Сите полнолетни граѓани кои се корисници на било која од контактните или 

бесконтактните платежни картички на ВИСА ќе имаат можност да учествуваат во 

наградната игра со купување на производи по избор со минимална вредност од 2.990 

денари (двеилјадидеветстотиниидеведесет денари) во било која мултибренд продавница 

од вкупно 26 продажни места на продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ на 

територија на Р. Македонија. Листа на продажни места со точни адреси е дадена во прилог 

1 кој е составен дел на овој документ со ПРАВИЛА.  

Наградната игра ,, ПОЛН ПОГОДОК СО VISA!” (понатаму само „наградна игра“) ќе се 

организира на следниот начин:   

За сите 26 продажни места на продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ во Р. 

Македонија важи истиот механизам. Сите потенцијални учесници во наградната игра 

задолжитено мора да се корисници на било која од контактните или бесконтактните 

платежни картички на ВИСА достапни како Електрон; Класик; Голд; Платинум; Препаид или 

Бизнис.  

1. Корисниците на било која од контактните или бесконтактните платежни картички на 

ВИСА кои користејќи ја својата ВИСА платежна картичка ќе купат производи по избор 

во продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ со минимална вредност од 

2.990 денари при наплата во периодот од 07.12.2020 година до 07.01.2021 година, 

се стекнуваат со право на учество во наградната игра.   

2. При наплатата, од продажниот персонал на касата секој купувач кој го исполнува 

условот од точка 1. се информира дека ги исполнува условите за учество во 

наградната игра и за механизмот на истата. Секој купувач е должен да испрати по  
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пат на СМС порака од својот мобилен телефон на телефонскиот број +389 70 142 241 

уникатен алфанумерички код со 10 (десет) цифри со што ефективно станува учесник 

во наградната игра, за што добива потврда по СМС. Уникатниот алфанумерички код 

со 10 (десет) цифри се состои од следните елементи:  

• Последните 4 (четири) цифри од ВИСА платежната картичка со која е 

направена трансакцијата и  

• Код на авторизација на трансакцијата со 6 (шест) цифри кој е испишан на 

самата ПОС потврда од направената трансакција  

3. Заради верификација, сите учесници во наградната игра се должни да ги зачуваат 

фискалната сметка и ПОС потврдата од направената трансакција и истите да ги 

приложат при евентуалното подигање на наградата доколку бидат извлечени.  

4. Извлекувања на наградените ќе се прават по пат на случаен избор со специјализиран 

софтвер за таа намена. Обезбедувач на софтверското решение е компанијата НТХ 

МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на ул. Црвена Скопска Општина 

бб, 1000 Скопје. 

5. Извлекување на наградени ќе се прави во 4 (четири) наврати и тоа на: 14.12.2020, 

21.12.2020, 28.12.2020 и 08.01.2021. Во сите извлекувања учествуваат сите дотогаш 

ненаградени учесници/недобитни алфанумерички кодови, а на секое од четирите 

извлекувања ќе се доделуваат дел од наградите предвидени со наградниот фонд. 

Освен листа на наградени учесници/алфанумерички кодови, на секое од четирите 

извлекувања ќе се направи и извлекување на резервни наградени учесници за 

секоја доделена награда кои стануваат добитници во случај првично наградените 

учесници да не ја подигнат наградата во утврдениот рок. Динамиката на 

доделување на наградите на секое предвидено извлекување е дадена во следнава 

табела: 

Тип на награда  
Прво 

Извлекување 
14.12.2020 

Второ 
Извлекување 

21.12.2020 

Трето 
Извлекување 

28.12.2020 

Четврто 
финално 

Извлекување 
08.01.2021 

Вкупно 
награди  

Вредносен ваучер 
1.000 ден 

125 125 125 625 1000 

Вредносен ваучер 
2.000 ден 

25 25 25 325 400 

Вредносен ваучер 
3.000 ден 

10 10 10 70 100 

Вредносен ваучер 
5.000 ден 

5 5 5 25 40 

Вредносен ваучер 
10.000 ден 

1 1 1 17 20 

Вредносен ваучер 
30.000 ден 

      4 4 

 ВКУПНО: 166 166 166 1066 1.564 

6. Сите наградени учесници ќе добијат известување за добиената награда и местото на 

подигање на истата по пат на СМС порака на својот мобилен телефон. 
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Дополнително, листа на наградени алфанумерички кодови ќе биде објавена во 

посебно јазиче на интернет страниците на СПОРТ ВИСИОН (sportvision.com.mk) и 

СПОРТ РЕАЛИТИ (sportreality.com.mk) во рок од еден ден по завршувањето на секое 

од четирите извлекувања и тоа:  

• на 15.12.2020 добитници од првото извлекување завршено на 14.12.2020  

• на 22.12.2020 добитници од второто извлекување завршено на 21.12.2020 

• на 29.12.2020 добитници од третото извлекување завршено на 28.12.2020 

• на 09.01.2021 добитници од четвртото извлекување завршено на 08.01.2021 

7. Сите добитници на награди се должни да ги подигнат наградите во рок од 15 дена 

од датумот на објава на наградата. Во спротивно, неподигнатата награда ќе се 

додели на резервен добитник. Наградата добитниците ја подигаат на каса во 

продажното место во кое ја направиле сметката со која се стекнале со право на 

учество во наградната игра.  

8. При подигање на наградата, добитникот е должен да ги приложи на увид 

фискалната сметка и ПОС потврдата од направената трансакција со која се стекнале 

со право на учество во наградната игра. За подигнатата награда, добитникот 

потпишува изјава дека ја подигнал наградата.  

9. Сите награди од наградниот фонд се во форма на вредносни ваучери за купување 

во 26 продажни места на продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ. 

Вредносните ваучери се со вредности од 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 или 30.000 

денари. Важноста на вредносните ваучери и рокот за нивна реализација е 12 месеци 

од датата на издавање.  

  

3. СОДРЖИНА И ОПИС НА ПОТВРДАТА ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СЕ СТЕКНУВА ПРАВО НА 

УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:   

Како потврда за учество во наградната игра ќе се сметаат фискалната сметка за набавка на 

производи со минимала вредност од 2.990 денари и ПОС потврдата (слип) од терминалот 

за направената трансакција од било кое продажно место на СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ 

РЕАЛИТИ наведено во прилог 1 во периодот од 07.12.2020 година до 07.01.2021 година.   

  

4. МЕСТО НА КОЕ СЕ ПРИРЕДУВА ИГРАТА:   

14 продажни места – мултибренд продавници, односно подружници на трговскиот ланец 

СПОРТ ВИСИОН на територијата на Р. Македонија во Скопје, Струмица, Тетово, Битола, 

Штип, Прилеп, Куманово, Гостивар, Струга и Охрид, и 12 продажни места – мултибренд 

продавници, односно подружници на трговскиот ланец СПОРТ РЕАЛИТИ на територијата на 

Р. Македонија во Скопје, Велес, Струга, Кочани, Тетово, Охрид, Прилеп, Битола, Кавадарци 

и Куманово:  

- Подружница Спорт Висион 1 Скопје, ул.Љубљанска 4, 2 кат, ТЦ Сити Мол, Скопје  

- Подружница Спорт Висион 2 Скопје, ул.Љубљанска 4, 2 кат, ТЦ Сити Мол, Скопје  
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- Подружница Спорт Висион 3 Скопје, Кеј 13-ти Ноември, приземје-локал 190/7 ГТЦ, 

Скопје  

- Подружница Спорт Висион 4 Струмица, ул.Ленинова 44, ГТЦ Глобал, Струмица  

- Подружница Спорт Висион 5 Тетово, ул.Скопски пат 8, ТЦ Палма Мол, Тетово  

- Подружница Спорт Висион 7 Битола, ул.Димитар Илиевски Мурато 2 – лок.1, Битола  

- Подружница Спорт Висион 8 Скопје, Бул.Јане Сандански 71А, кат 2, ТЦ Капитол Мол, 

Скопје  

- Подружница Спорт Висион 9 Штип, ул.Карл Маркс 60, локал 1, Штип  

- Подружница Спорт Висион 10 Прилеп, Бул.Маршал Тито 36Б, Прилеп  

- Подружница Спорт Висион 11 Скопје, ул.Св.Кирил и Методиј 13, 1 кат, ТЦ Рамсторе, 

Скопје  

- Подружница СВ12 Куманово, ул.Моша Пијаде 14, локал бр.2, ТЦ Сума, Куманово  

- Подружница Спорт Висион 13 Гостивар, Плоштад Маршал Тито ББ, ТЦ Импортане, 

Гостивар  

- Подружница Спорт Висион 17 Струга, ул.Маршал Тито 62, Струга  

- Подружница Спорт Висион 18 Охрид, ул.Св.Климент Охридски 1, Охрид  

- Подружница Спорт Реалити 1 Скопје, ул.11 Октомври 13, лок.6/ДЕ44, ГТЦ приземје, 

Скопје  

- Подружница Спорт Реалити 2 Велес, ул.8ми Септември 40, Велес  

- Подружница Спорт Рeалити 3 Струга, ул.Маршал Тито 101, Комплекс Рамо 2-пр, Струга 

- Подружница Спорт Реалити 5 Кочани, ул.Стево Теодосиевски 23/влез 4-приземје, 

Кочани  

- Подружница Спорт Реалити 6 Тетово, ул.Скопски пат 8, ТЦ Палма Мол, Тетово  

- Подружница Спорт Реалити 7 Скопје, Бул.Кочо Рацин 1, локал 13, ТЦ Веро Центар, 

Скопје  

- Подружница Спорт Реалити 8 Охрид, ул. Св.Климент Охридски 6, Охрид  

- Подружница Спорт Реалити 9 Прилеп, ул. Борка Талески 52, Прилеп  

- Подружница Спорт Реалити 10 Битола, ул. Маршал Тито 44А, Битола  

- Подружница Спорт Реалити 11 Кавадарци, ул. Охридска 1, Кавадарци  

- Подружница Спорт Реалити 12 Куманово, ул.Доне Божинов 1, Куманово  

- Подружница Спорт Реалити 13 Скопје, ул.Љубљанска 4, 2 кат, ТЦ Сити Мол, Скопје   

  

6. ВИД И ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА НАГРАДИТЕ:   

Вкупниот награден фонд на наградната игра изнесува 2.620.000 денари (два милиони и 

шестотини и дваесет илјади денари).  

Вкупно се доделуваат 1.564 (илјада петстотини шеесет и четири) награди.  

Видот и вредноста на наградите е содржана во следнава табела:  
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Тип на награда  
Поединечна вредност на 

наградата со вклучен 18% ДДВ  
Вкупно 

награди  

Вкупна вредност на 

наградите со вклучен 

18% ДДВ  

Вредносен ваучер  1.000 ден   1.000  1.000.000 ден   

Вредносен ваучер  2.000 ден   400  800.000 ден   

Вредносен ваучер  3.000 ден   100  300.000 ден   

Вредносен ваучер  5.000 ден   40  200.000 ден   

Вредносен ваучер  10.000 ден   20  200.000 ден   

Вредносен ваучер  30.000 ден   4  120.000 ден   

 ВКУПНО  1.564  2.620.000 ден   

  

Вредносните ваучери кои го сочинуваат наградниот фонд не се заменливи за парични 

средства и истите може да се реализирааат само на некое од 26 продажни места на СПОРТ 

ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ не територијата на Р. Македонија наведени во прилог 1 кој е 

составен дел на ова овој документ со ПРАВИЛА.  

Персоналниот данок по основ на наградата која ќе му биде доделена на секој поединечен 

добитник, паѓа на товар на СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ.  

  

7.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА:   

Право на учество во наградната игра, ќе имаат сите полнолетни граѓани на Р.Македонија 

кои се корисници на било која од контактните или бесконтактните платежни картички на 

ВИСА и кои во периодот од 07.12.2020 до 07.01.2021 година користејќи ја својата ВИСА 

платежна картичка ќе купат производи по избор со минимална вредност од 2.990 денари 

(двеилјадидеветстотиниидеведесет денари) на било кое од вкупно 26 продажни места – 

филијали на продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ на територијата на 

Р.Македонија наведени во прилог 1 кој е составен дел на ова овој документ со ПРАВИЛА.   

При наплатата, од продажниот персонал на касата секој купувач кој го исполнува условот 

од точка се информира дека ги исполнува условите за учество во наградната игра и за 

механизмот на истата. Секој купувач е должен да испрати по пат на СМС порака од својот 

мобилен телефон на телефонскиот број +389 70 142 241 уникатен алфанумерички код со  

10 (десет) цифри, со што ефективно станува учесник во наградната игра за што добива 

потврда по СМС. Уникатниот алфанумерички код со 10 (десет) цифри се состои од следните 

елементи:  

• Последните 4 (четири) цифри од ВИСА платежната картичка со која е направена 

трансакцијата и  

• Код на авторизација на трансакцијата со 6 (шест) цифри кој е испишан на самата ПОС 

потврда од направената трансакција  

Одговорните лица на касите на сите продажни места ќе имаат обврска да ги информираат 

потрошувачите за правилата на наградната игра.  
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Потрошувачите со една фискална сметка заедно со ПОС потврдата (слип) може да 

учествуваат во наградната игра само еднаш. Не постои никакво ограничување во поглед на 

бројот на набавки од страна на еден учесник.   

Со учеството во наградната игра, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со 

одредбите на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите.   

  

8. ТЕК НА ПОСТАПКАТА НА ПРИРЕДУВАЊЕТО, ОДНОСНО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

НАГРАДНАТА ИГРА.   

a) Корисниците на било која од контактните или бесконтактните платежни картички на 

ВИСА кои користејќи ја својата ВИСА платежна картичка ќе купат производи по избор 

во продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ со минимална вредност од 

2.990 денари при наплата во периодот од 07.12.2020 година до 07.01.2021  година, 

се стекнуваат со право на учество во наградната игра.   

b) При наплатата, од продажниот персонал на касата секој купувач кој го исполнува 

условот од точка а.) се информира дека ги исполнува условите за учество во 

наградната игра и за механизмот на истата. Секој купувач е должен да испрати по 

пат на СМС порака од својот мобилен телефон на телефонскиот број +389 70 142 241 

уникатен алфанумерички код со 10 (десет) цифри со што ефективно станува учесник 

во наградната игра, за што добива потврда по СМС. Уникатниот алфанумерички код 

со 10 (десет) цифри се состои од следните елементи:  

• Последните 4 (четири) цифри од ВИСА платежната картичка со која е 

направена трансакцијата и  

• Код на авторизација на трансакцијата со 6 (шест) цифри кој е испишан на 

самата ПОС потврда од направената трансакција  

c) Заради верификација, сите учесници во наградната игра се должни да ги зачуваат 

фискалната сметка и ПОС потврдата од направената трансакција и истите да ги 

приложат при евентуалното подигање на наградата доколку бидат извлечени.  

d) Извлекувања на наградените ќе се прават по пат на случаен избор со специјализиран 

софтвер за таа намена. Обезбедувач на софтверското решение е компанијата НТХ 

МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на ул. Црвена Скопска Општина 

бб, 1000 Скопје. 

e) Извлекување на наградени ќе се прави во 4 (четири) наврати и тоа на: 14.12.2020, 

21.12.2020, 28.12.2020 и 08.01.2021. Во сите извлекувања учествуваат сите дотогаш 

ненаградени учесници/недобитни алфанумерички кодови, а на секое од четирите 

извлекувања ќе се доделуваат дел од наградите предвидени со наградниот фонд. 

Освен листа на наградени учесници/алфанумерички кодови, на секое од четирите 

извлекувања ќе се направи и извлекување на резервни наградени учесници за 

секоја доделена награда кои стануваат добитници во случај првично наградените 

учесници да не ја подигнат наградата во утврдениот рок. Динамиката на 

доделување на наградите на секое предвидено извлекување е дадена во следнава 

табела: 
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Тип на награда  
Прво 

Извлекување 
14.12.2020 

Второ 
Извлекување 

21.12.2020 

Трето 
Извлекување 

28.12.2020 

Четврто 
финално 

Извлекување 
08.01.2021 

Вкупно 
награди  

Вредносен ваучер 
1.000 ден 

125 125 125 625 1000 

Вредносен ваучер 
2.000 ден 

25 25 25 325 400 

Вредносен ваучер 
3.000 ден 

10 10 10 70 100 

Вредносен ваучер 
5.000 ден 

5 5 5 25 40 

Вредносен ваучер 
10.000 ден 

1 1 1 17 20 

Вредносен ваучер 
30.000 ден 

      4 4 

 ВКУПНО: 166 166 166 1066 1.564 

 

f) Сите наградени учесници ќе добијат известување за добиената награда и местото на 

подигање на истата по пат на СМС порака на својот мобилен телефон. 

Дополнително, листа на наградени алфанумерички кодови ќе биде објавена во 

посебно јазиче на интернет страниците на СПОРТ ВИСИОН (sportvision.com.mk) и 

СПОРТ РЕАЛИТИ (sportreality.com.mk) во рок од еден ден по завршувањето на секое 

од четирите извлекувања и тоа:  

• на 15.12.2020 добитници од првото извлекување завршено на 14.12.2020 

• на 22.12.2020 добитници од второто извлекување завршено на 21.12.2020 

• на 29.12.2020 добитници од третото извлекување завршено на 28.12.2020 

• на 09.01.2021 добитници од четвртото извлекување завршено на 08.01.2021 

g) Сите добитници на награди се должни да ги подигнат наградите во рок од 15 дена 

од датумот на објава на наградата. Во спротивно, неподигнатата награда ќе се 

додели на резервен добитник. Наградата добитниците ја подигаат на каса во 

продажното место во кое ја направиле сметката со која се стекнале со право на 

учество во наградната игра.  

h) При подигање на наградата, добитникот е должен да ги приложи на увид 

фискалната сметка и ПОС потврдата од направената трансакција со која се стекнале 

со право на учество во наградната игра. За подигнатата награда, добитникот 

потпишува изјава дека ја подигнал наградата.  

i) Сите награди од наградниот фонд се во форма на вредносни ваучери за купување 

во 26 продажни места на продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ. 

Вредносните ваучери се со вредности од 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 или 30.000 

денари. Важноста на вредносните ваучери и рокот за нивна реализација е 12 месеци 

од датата на издавање.  
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9. ВИД И ВИСИНА НА ВЛОГОТ:   

ВИД: Фискална сметка и потврда (слип) од ПОС терминал на сите корисници на контактните 

или бесконтактните платежни картички на ВИСА (Електрон; Класик; Голд; Платинум; 

Препаид или Бизнис) кои во периодот од 07.12.2020 до 07.01.2021 година ќе купат 

производи по избор на некое од 26 продажни места – мултибренд продавници, односно 

подружници на продажните ланци СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ на територија на Р.С 

Македонија.   

ВИСИНА НА ВЛОГОТ: Набавка на производи по избор со минимална вредност од 2.990 

денари на некое од 26 продажни места – подружници на продажните ланци СПОРТ 

ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ на територија на Р.С.Македонија.  

  

10. МEСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО НА 

ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ:   

10.1 МЕСТО: Извлекувањето на добитниците на наградите ќе се одвива по електронски пат 

со специјализиран софтвер за таа намена. Наградите ќе се извлекуваат автоматизирано, 

без влијание на човечки фактор од страна на специјално креиран софтвер за оваа намена 

инсталиран во просториите на НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште на ул. 

Црвена Скопска Општина бб, 1000 Скопје. Дата центарот е лоциран на следнава адреса 

Hardtrumstrasse 161, 8005 Цирих, Швајцарија.  

3.2 ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Извлекувањето на добитниците на наградите ќе се изврши во четири 

наврати и тоа:  

I. На 14.12.2020  во периодот од 10 ч. до 12 ч.; Во првото извлекување учествуваат сите 

учесници кои успешно се регистрирале во периодот од 07.12.2020 до моментот на 

извлекување на 14.12.2020. 

II. На 21.12.2020  во периодот од 10 ч. до 12 ч. ; Во второто извлекување учествуваат 

сите ненаградени учесници кои успешно се регистрирале во периодот од 07.12.2020 до 

моментот на извлекување на 21.12.2020. 

III. На 28.12.2020  во периодот од 10 ч. до 12 ч. Во третото извлекување учествуваат сите 
ненаградени учесници кои успешно се регистрирале во периодот од 07.12.2020 до 
моментот на извлекување на 28.12.2020. и 
IV. На 08.01.2021  во периодот од 10 ч. до 12 ч. Во четвртото извлекување учествуваат 
сите ненаградени учесници кои успешно се регистрирале во периодот од 07.12.2021 до 
07.01.2021. 

Динамиката на доделување на наградите на секое предвидено извлекување е дадена во 

следнава табела: 
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Тип на награда  
Прво 

Извлекување 
14.12.2020 

Второ 
Извлекување 

21.12.2020 

Трето 
Извлекување 

28.12.2020 

Четврто 
финално 

Извлекување 
08.01.2021 

Вкупно 
награди  

Вредносен ваучер 
1.000 ден 

125 125 125 625 1000 

Вредносен ваучер 
2.000 ден 

25 25 25 325 400 

Вредносен ваучер 
3.000 ден 

10 10 10 70 100 

Вредносен ваучер 
5.000 ден 

5 5 5 25 40 

Вредносен ваучер 
10.000 ден 

1 1 1 17 20 

Вредносен ваучер 
30.000 ден 

      4 4 

 ВКУПНО: 166 166 166 1066 1.564 

 
Сите наградени учесници ќе добијат известување за добиената награда и местото на 

подигање на истата по пат на СМС порака на својот мобилен телефон. Дополнително, листа 

на наградени алфанумерички кодови ќе биде објавена во посебно јазиче на интернет 

страниците на СПОРТ ВИСИОН (sportvision.com.mk) и СПОРТ РЕАЛИТИ (sportreality.com.mk) 

во рок од еден ден по завршувањето на секое од четирите извлекувања и тоа:  

• на 15.12.2020 добитници од првото извлекување завршено на 14.12.2020 

• на 22.12.2020 добитници од второто извлекување завршено на 21.12.2020 

• на 29.12.2020 добитници од третото извлекување завршено на 28.12.2020 

• на 09.01.2021 добитници од четвртото извлекување завршено на 08.01.2021 

3.3 ПОСТАПКА И КОНТРОЛА: Постапката на извлекување на добитници на награди ќе биде 

по пат на случаен избор и ќе се одвива по електронски пат со специјализиран софтвер за 

таа намена. Контрола и верификација на извлекувањето на добитници на награди ќе се 

прави од страна на комисија во состав:  

• Претставник на СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ  

• Претставник на НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

• Овластен НОТАР од подрачјето на Град Скопје  

На членовите на комисијата ќе им бидат ставени на располагање сите достапни 

информации поврзани со наградната игра (слипови, база на учесници и спецификација на 

софтвер за избор по случаен пат. Врз основа на достапните информации комисијата ќе има 

обврска по завршувањето на играта да подготви записник за утврдување на факти и истиот 

да го достави до одговорните лица на приредувачот СПОРТ ВИСИОН дооел.  

  

11.ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ:   

Сите наградени учесници ќе добијат известување за добиената награда и местото на 

подигање на истата по пат на СМС порака на својот мобилен телефон.   
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Дополнително, листа на наградени алфанумерички кодови ќе биде објавена во посебно 

јазиче на интернет страниците на СПОРТ ВИСИОН (sportvision.com.mk) и СПОРТ РЕАЛИТИ 

(sportreality.com.mk) во рок од еден ден по завршувањето на секое од четирите 

извлекувања и тоа:  

• на 15.12.2020 добитници од првото извлекување завршено на 14.12.2020 

• на 22.12.2020 добитници од второто извлекување завршено на 21.12.2020 

• на 29.12.2020 добитници од третото извлекување завршено на 28.12.2020 

• на 09.01.2021 добитници од четвртото извлекување завршено на 08.01.2021 

Листата ќе ги содржи следните податоци:   

• Награден уникатен алфанумерички код со 10 (десет) цифри;   

• Име и адреса на продажното место каде е реализирана набавката и од каде 

наградениот алфанумерички код ќе може да ја подигне наградата;  

 

12.НАЧИН НА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА:   

Наградата добитниците ја подигаат од одговорното лице на каса во продажното место во 

кое ја направиле сметката со која се стекнале со право на учество во наградната игра.  

При подигање на наградата, добитникот е должен да ги приложи на увид фискалната 

сметка и ПОС потврдата од направената трансакција со која се стекнале со право на учество 

во наградната игра. За подигнатата награда, добитникот своерачно потпишува изјава дека 

ја подигнал наградата.  

По истекот на 12 месеци од датата на подигање на наградата сите потпишани изјави за 

подигање на награди од страна на добитниците ќе бидат уништени од страна на одговорни 

лица во СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ. Воедно, ќе биде креирана збирка податоци во 

централниот регистар на Дирекцијата за заштита на лични податоци од страна на 

контролорот од СПОРТ ВИСИОН дооел.  

   

13.РОКОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НА НАГРАДАТА:   

Сите добитници на награди се должни да ги подигнат наградите во рок од 15 дена од 

датумот на објава на наградата. Во спротивно, неподигнатата награда ќе се додели на 

резервен добитник.  

  

14.НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРАТА СО ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА:   

Правилата на играта ќе бидат објавени на:  

• Интернет страниците: https://www.sportvision.mk/ и https://www.sportreality.mk/ 

пред започнување на наградната игра односно по добивањето согласност за 

приредување на наградна игра од страна на Министерството за финансии на Р.С. 

Македонија.  

https://www.sportvision.mk/
https://www.sportvision.mk/
https://www.sportreality.mk/
https://www.sportreality.mk/
https://www.sportreality.mk/
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• На видно место на каса во сите продажните места на СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ 

РЕАЛИТИ во кои се одвива наградната игра наведени во прилог 1 кој е составен дел 

на ова овој документ со ПРАВИЛА.  

• Печатен промотивен материјал кој ќе биде достапен на сите продажните места на 

СПОРТ ВИСИОН и СПОРТ РЕАЛИТИ во кои се одвива наградната игра наведени во 

прилог 1 кој е составен дел на ова овој документ со ПРАВИЛА.  

• Промотивните најави на социјалните мрежи и дигиталните медиуми.  

   

15.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 5 (пет) работни дена сметано од денот на објавување на резултатите. Приредувачот 

има обврска писмено да одговори на приговорот на играчот во рок 5 (пет) работни дена 

сметано од денот на добивањето на истиот.  

  

16.ПОКРИТИЕ НА ДОБИВКИТЕ:   

Наградниот фонд ќе биде обезбеден од страна на приредувачот СПОРТ ВИСИОН дооел 

Скопје пред официјалното започнување на наградната игра. Вредносните ваучери кои го 

сочинуваат наградниот фонд не се заменливи за парични средства.  

  

17.ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА:   

Во наградната игра не можат да учествуваат вработените со своите поблиски семејства на 

приредувачот СПОРТ ВИСИОН дооел Скопје и НТХ МЕДИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ.   

Со преземањето 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 а 

по известувањето и добивањето на согласност од Министерство за финансии.   

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.  
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ПРИЛОГ 1: ЛИСТА НА ПРОДАЖНИ МЕСТА НА СПОРТ ВИСИОН И СПОРТ РЕАЛИТИ ВО КОИ  

ЌЕ СЕ СПРОВЕДУВА НАГРАДНАТА ИГРА  

1. Подружница Спорт Висион 1 Скопје, ул.Љубљанска 4, 2 кат, ТЦ Сити Мол, Скопје  

2. Подружница Спорт Висион 2 Скопје, ул.Љубљанска 4, 2 кат, ТЦ Сити Мол, Скопје  

3. Подружница Спорт Висион 3 Скопје, Кеј 13-ти Ноември, приземје-локал 190/7 ГТЦ, Скопје  

4. Подружница Спорт Висион 4 Струмица, ул.Ленинова 44, ГТЦ Глобал, Струмица  

5. Подружница Спорт Висион 5 Тетово, ул.Скопски пат 8, ТЦ Палма Мол, Тетово  

6. Подружница Спорт Висион 7 Битола, ул.Димитар Илиевски Мурато 2 – лок.1, Битола  

7. Подружница Спорт Висион 8 Скопје, Бул.Јане Сандански 71А, кат 2, ТЦ Капитол Мол, Скопје  

8. Подружница Спорт Висион 9 Штип, ул.Карл Маркс 60, локал 1, Штип  

9. Подружница Спорт Висион 10 Прилеп, Бул.Маршал Тито 36Б, Прилеп  

10. Подружница Спорт Висион 11 Скопје, ул.Св.Кирил и Методиј 13, 1 кат, ТЦ Рамсторе, Скопје  

11. Подружница СВ12 Куманово, ул.Моша Пијаде 14, локал бр.2, ТЦ Сума, Куманово  

12. Подружница Спорт Висион 13 Гостивар, Плоштад Маршал Тито ББ, ТЦ Импортане, 

Гостивар  

13. Подружница Спорт Висион 17 Струга, ул.Маршал Тито 62, Струга  

14. Подружница Спорт Висион 18 Охрид, ул.Св.Климент Охридски 1, Охрид  

15. Подружница Спорт Реалити 1 Скопје, ул.11 Октомври 13, лок.6/ДЕ44, ГТЦ приземје, Скопје  

16. Подружница Спорт Реалити 2 Велес, ул.8ми Септември 40, Велес  

17. Подружница Спорт Рeалити 3 Струга, ул.Маршал Тито 101, Комплекс Рамо 2-пр, Струга  

18. Подружница Спорт Реалити 5 Кочани, ул.Стево Теодосиевски 23/влез 4-приземје, Кочани  

19. Подружница Спорт Реалити 6 Тетово, ул.Скопски пат 8, ТЦ Палма Мол, Тетово  

20. Подружница Спорт Реалити 7 Скопје, Бул.Кочо Рацин 1, локал 13, ТЦ Веро Центар, Скопје  

21. Подружница Спорт Реалити 8 Охрид, ул. Св.Климент Охридски 6, Охрид  

22. Подружница Спорт Реалити 9 Прилеп, ул. Борка Талески 52, Прилеп  

23. Подружница Спорт Реалити 10 Битола, ул. Маршал Тито 44А, Битола  

24. Подружница Спорт Реалити 11 Кавадарци, ул. Охридска 1, Кавадарци  

25. Подружница Спорт Реалити 12 Куманово, ул.Доне Божинов 1, Куманово  

26. Подружница Спорт Реалити 13 Скопје, ул.Љубљанска 4, 2 кат, ТЦ Сити Мол, Скопје  


