
ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА 

,,Адреналинска Жито Авантура” 

 

 

      Организатор на наградната игра 

Член 1 

Организатор на наградната игра “Адреналинска Жито Авантура” е 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИТО ДООЕЛ увоз-извоз 

ВЕЛЕС, со седиште на ул.Благој Ѓорев бр.166, Велес, со ЕДБ МК 

4004991103546 и ЕМБС 4217616 (во понатамошниот текст: Организатор) 

 

Име на наградната игра 

Член 2 

Официјалното име на наградната игра е ,,Адреналинска Жито Авантура” 

  

 

Територија 

Член 3 

Наградната игра ќе се организира и ќе се спроведува на целата територија на 

Северна Република Македонија односно во сите подрачни места каде што 

има Жито маркети, конкретно: 

 

Продавница бр.12  Кочани      Ул. 29-ти Ноември бб Кочани 

Продавница бр.45 Превалец 

Велес 

Ул.Ристо Попов бр.52 Велес 

Продавница бр.66 

Новоселски пат Скопје 

Ул. Лука Геров бр.107 Ново Село 

Ѓорче Петров  

 



Продавница бр.61 

Автокоманда Скопје 

Ул. Трифун Хаџијанев бр.5 Гази Баба 

 

Продавница бр.26 Велес Ул.Методија Андонов Ченто бр.4 

Велес 

Продавница бр.30 Струмица 

1 

Ул. Браќа Миладинови бр.36 Струмица 

Продавница бр.62 Гимназија 

Велес 

Ул. Оливер Китановски бр. 1  Велес 

Продавница бр. 64 Битола 3 Ул. Јанко Полигора бр.2 Битола 

Продавница бр.65 Илинден 2 

Скопје 

Ул. 8 бр.77  Б Илинден Скопје 

Продавница бр. 56 Аеродром 

Поликлиника Скопје 

Ул.Методија Шатаров-Шарло бр.30 

Аеродром Скопје 

Продавница бр.57 Петровец 

Скопје 

Ул.1 бр.1 Петровец Скопје 

Продавница бр.58 Битола 2  Ул.Леринска бр.41 Битола 

Продавница бр. 5 Делчево 2 Ул.Булевар Македонија бр.45 Делчево 

Продавница бр.59 Куманово Ул. Октомвриска Револуција бр.1/1 

приз.лок.3 Куманово 

Продавница бр.60 

Македонска каменица 

Ул.Александар македноски бр.1А 

Македонска каменица 

Продавница бр.7 Интернет 

Велес 

Ул.Христо Татарчев бр.10-А Велес 

Продавница бр.51 Кирил и 

Методиј Велес  

Ул.Археипископ Михаил бр.156А 

Велес 

Продавница бр.52 Касарна 

Битола 

Ул.Север Југ бр.3 Битола 

Продавница бр.53 Градинка 

Велес 

Ул. Бане Андреев Ронката бр. 8 Велес 

Продавница бр.54 Брвеница  Ул.Маршал Тито бр.2А Брвеница  

Продавница бр.55 Којник 

Велес 

Ул.Максим Горки бр.1 Велес 

Продавница бр.46 Аеродорм 

2 Скопје 

Ул.Булевар Јане Сандански бр. 12 

Аеродром Скопје 

Продавница бр.43 Железара 1 

Гази Баба Скопје 

Ул.Филип Филиповиќ бр.2А Гази Баба 

Скопје 

Продавница бр.47 Аеродром 

1 Скопје 

Ул.Булевар Јане Сандански бр.67 

Аеродром Скопје 



Продавница бр.48 Влае 

Скопје 

Ул.1606 бр.10 Ѓорче Петров Скопје 

Продавница бр.49 Чашка  Ул. 8-ми Септември бр.2 Чашка  

Продавница бр.50 Влез 

Кочани 

Ул.Павлина Вељанова бр.11 Кочани 

 

Продавница бр.39 Кисела 

Вода Скопје 

Ул.Димо Хаџи Димов бр.61 Кисела 

Вода Скопје 

Продавница бр.40 Бутел 2 

Скопје 

Ул.Бутелска бр.29Б Бутел Скопје 

Продавница бр.41 Центар 

Прилеп 

Ул.Кеј 9-ти Септември бр.107 Прилеп 

Продавница бр.42 Чешиново 

Облешево 

Ул.1 бр.2Б Чешиново Облешево 

Продавница бр.44 Драчево 1 Ул.Иван ХаџиНиколов бр.20 Драчево 

Кисела Вода 

Продавница бр.45 Тафталиџе 

1Скопје 

Ул.Будимпештанска бр.7 Карпош 

Скопје 

Продавница бр. 33 Валандово Ул. Никола Карев бр21А Валандово 

Продавница бр.34 Гостивар 1 Ул.Беличица бр.115 А Гостивар 

Продавница бр.35 Ново 

Лисиче Скопје 

Ул.Булевар Видео Смилевски Бато бр.1 

Ново Лисиче Скопје-Аеродром 

Продавница бр.36 Кичево 1 Ул.Мара Угринова –Гина бр.2 Кичево 

Продавница бр.37 Градски 

саат Велес 

Ул.8-ми Септември бр.69-5 Велес 

Продавница бр.38 Аеродром 

Скопје 

Ул.Булевар Јане Сандански бр.70 

Аеродром Скопје 

Продавница бр. 25 Росоман Ул.Партизанска бр. 4 Росоман 

Продавница бр.27 Кочани 

Пазар 

Ул. Гоце Делчев бр.12/12 Кочани 

Продавница бр.28 Демир 

Капија 

Ул.Маршал Тито бр.33 Демир Капија 

Продавница бр.29 Мичурин 

Скопје 

Ул.Венјамин Мачуковски бр.25А 

Аеродром Скопје  

Продавница бр.31 Тетовчанка 

Тетово 

Ул.Благоја Тоска бр.27/Б Тетово 

Продавница бр.32 Поток 

Тетово 

Ул. Иво Лола Рибар бр.150 Тетово 



Продавница бр.19 Илинден 

Скопје 

Ул.9 бр.117 Илинден Скопје 

Продавница бр.20 Прилеп 2 Ул.Пенка Котеска 32/Б Прилеп 

Продавница бр.21 Точила 

Прилеп 

Ул.Војводинска бр.Трг.центар/Точила 

1-2 фаза Прилеп 

Продавница бр.22 Автобуска 

Виница 

Ул.Браќа Миладиновци бр.22 Виница 

Продавница бр.23 Плоштад 

Неготино 

Ул.Партизанска бр.66 Неготино 

Продавница бр.24 Делчево Ул. Маршал Тито Бр.66 Делчево 

Продавница бр.3 Тања Велес Ул. Благој Ѓорев бр.104/Б 11 Велес 

Продавница бр.8 Бутел 

Скопје 

Ул.Бутелска бб Бутел Скопје 

Продавница бр.9 Жито Ване 

Велес 

Ул.Благој Ѓорев бр.166 Велес 

Продавница бр.11 Ѓорче 

Петров Скопје 

Ул.Ѓорче Петров бр.31 Скопје 

Продавница бр.13 Центар 

Скопје 

Ул.11-ти Октомври бр.105 Скопје 

Продавница бр.14 Соколаана 

Велес 

Ул. Кресенско востание бр.4 Велес 

Продавница бр.4 Велес Ул.Ангел Мишев бр.46 Велес 

Продавница бр.15 Ѓорче 2 

Скопје 

Ул.Кузман Шапкарев бр.16 Ѓорче 

Петров Скопје 

Продавница бр.16 Велес Ул. Благој Ѓорев бр.62 Велес 

Продавница бр. 17 Велес Ул. Благој Ѓорев бр.183 Велес 

Продавница бр.18 Градско Ул.Маршал Тито бр.22 Градско 

Продавница бр. 2 Трговски 

Велес 

Ул.Благој Ѓорев бр.100/4 Велес 

Продавница бр.66 

Новоселски пат Скопје 

Ул. Лука Геров бр. 107 Новоселски пат 

Ново село 

 

Право на учество 

Член 4 



Во наградната игра право на учество имаат сите полнолетни граѓани во 

Северна Република Македонија кои користат лојална Жито Клуб картичка. 

Лица под 18 години не може да учествуваат во наградната игра. 

Вработените во ДПТУ ЖИТО ДООЕЛ Велес и членовите на потесниот 

круг на нивните семејства немаат право на учество во наградната игра. 

Како членови на потесно семејство се подразбираат брачен другар или 

дете. 

 

 

Времетраење на наградната игра 

Член 5 

Наградната игра ќе започне на 08.06.2022 година и ќе трае до 23.07.2022 

година.  

 

Механизам на наградната игра 

Член 6  

1.За секои 500 денари на вашата сметка  или со купен производ кој учествува 

во наградната игра потрошувачот ќе добие 1 поен кој системски ќе биде 

регистриран на неговата Жито Клуб картичка.  

2.Поените кои што се добиваат за учество во наградната игра се стекнуваат 

со:  

-  за секои 500 денари на фискална сметка = 1 поен  

-  купување на производи кои учествуваат во наградната игра= 1 поен 

3.Производите кои учествуваат во наградната игра ќе бидат уредно означени 

со назнака „награден поен“ и истите ќе бидат комуницирани на флаер, 

постер итн.  

4.Со собрани 20 поени потрошувачот ќе добие награден купон во кој треба 

да се наведат следниве лични податоци:  

-  име и презиме 



-  телефонски број 

-  адреса на живеење 

-  број на Жито Клуб картичка.  

5.Со собрани 20 поени  потрошувачот има право на едно учество во 

наградната игра на организаторот.  

6.Со барањето за учество, односно за добивање на награден купон, секој 

потрошувач задолжително треба да приложи  лојална Жито Клуб картичка во 

која се внесени точни и веродостојни лични податоци.  

7.Со издавањето на купонот за учество, акумулираните 20 поени автоматски 

се бришат.  

8.Купонот уредно пополнет, со насоки од лице вработено во маркетот, го 

ставаат во кутијата намененета за собирање купони. Обележаните кутии за 

наградната игра ќе бидат уредно и видно поставени во секој Жито Маркет. 

 

Услови за учество во наградна игра 

Член 7  

Основен услов за учество во наградната игра е  потрошувач да поседува 

лојална Жито Клуб картичка. Секој потрошувач кој пазарува во Жито 

Маркети, а нема Жито Клуб картичка може да аплицира во еден од 

маркетите.  

Секој учесник може да  учествува со неограничен број на купони за учество 

во наградната игра, но може да биде награден само еднаш. Во овој случај, 

неговиот второизвлечен купон ќе биде поништен и ќе се извлекува нов 

добитник.  

Организаторот го задржува правото да ги одбие сите купони кои се стекнати 

на нелегитимен начин, репродуцирани, дуплирани, измислени или 

модифицирани на било кој начин. Организаторот ќе ги смета за невалидни 

наградните купони кои не се целосно пополнети со точни и веродостојни 

лични податоци во согласност со лојалната Жито клуб картичка. 

 



Награден фонд на наградната игра 

Член 8 

 Наградниот фонд на наградната игра изнесува 1.821.175ден со вклучен ДДВ.  

Како главна награда која ќе се додели во извлекувањето е голем четирицикл 

од 500 цц и 5 четирицикли од 250цц.  

Покрај главна награда, од страна на организаторот се обезбедени и следните 

награди:  

Награди: Количина: Вредност: 

Четирицикл 1 х 313.650 ден. 313.650 ден. 

Четирицикл 5 x 127.305 ден. 636.525 ден. 

Ваучер 100 x 3.000 ден. 300,000 ден 

Ваучер 100 х 1.000 ден. 100.000 ден. 

Жито потрошувачка 
картичка 

3 х 100.000 ден. 300.000 ден.  

Мобилен телефон 3 х 57.000 ден. 171.000 ден.  

Вкупно: 1.821.175 ден 

 

Извлекување на наградите 

Член 9  

Извлекувањето на наградите ќе се одржи на 05.08.2022 година, непосредно 

пред маркет Жито Ване на ул. Благој Ѓорев бр. 166 во присуство на тричлена 

комисија и нотар. Комисијата ќе изготви и потпише записник за 

спроведеното извлекување.  

Сите награди ќе бидат извлечени еднократно, односно на денот на 

извлекувањето на 05.08.2022 година. 

Во извлекувањето ќе учествуваат купоните кои ќе бидат оставени во кутиите 

најдоцна до 23.07.2022 година и на 23.07.2022 година до завршување на 

работното време на маркетите. 

 



Објава на добитници 

Член 10 

По завршување на извлекувањето, организаторот телефонски ќе ги извести 

добитниците во текот на 24 работни часа од денот на завршување на 

настанот. 

Организаторот на наградната игра јавно ќе ги објави добитниците во рок од 3 

дена од денот на извлекувањето во дневен весник, кој е достапен на целата 

територија на која се приредува наградната игра, на WEB страната на Жито 

Маркети www.zitomarketi.com.mk, на FACEBOOK страната на Жито Маркети 

www.facebook.com/zito.marketi  со објавување на име и презиме на 

добитниците.  

 

Подигање на награди 

Член 11 

Во рок од 30 дена од денот на завршување на наградната игра, добитниците 

на наградите ќе можат да ги подигнат од најблискиот Жито маркет во нивен 

реон, а организаторот на наградната игра е должен да ги достави наградите 

до најблискиот Жито маркет или непосредно на место во договор со 

добитникот. 

Организаторот е должен во рок од 30 дена согласно пријавените податоци 

на жито клуб картичка, телефон и маил, да го контактира добитниците за 

наградата. Во случај организаторот да неможе да изврши достава на 

наградите согласно податоците во Жито клуб картичка во рок од 30 дена од  

денот на завршување на наградната игра како и во случај добитниците да не 

ги подигнат наградите во дадениот рок согласно правилата и условите на 

Наградната игра го губат  правото на подигнување на наградите и тие 

награди ќе останат недоделени. 

 Добитниците на главната награда (четирициклите) се должни да ги користат 

брендирани 1 година од  денот на подигнувањето на наградата, кое право 

организаторот го задржува и во случај добитникот главната награда да ја 

пренесе на друго лице во наведениот рок. 

http://www.zitomarketi.com/
http://www.facebook.com/zito.marketi


Добитникот на наградата е должен да ја подигне лично или друго лице со 

писмено овластување во негово име а за негова сметка. 

 

Запознавање на наградната игра 

Член 12 

За промоција на производите- учесници во наградната игра, ќе се користат 

различни рекламни средства, а правилата на наградната игра ќе бидат 

објавени во дневен весник, на WEB страната на Жито Маркети и на 

официјалната FACEBOOK страна на Жито Маркети, пред започнувањето на 

наградната игра.  

 

Замена на награди 

Член 13 

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 предмети или други противвредности не е 

дозволена. Во ниеден случај нема да биде доделен поголем број на награди 

од назначениот.  

 

 

Приговори 

Член 14  

Секој незадоволен учесник во наградната игра кој има приговор или 

рекламација околу оваа активност, има право писмено да поднесе приговор 

до Организаторот на наградната игра и за истото да добие писмено 

известување во рок од 10 дена, од  денот на поднесувањето на приговорот.  



Приговорите и рекламациите се сметаат за благовремено поднесени, 

доколку се достават најдоцна 5 (пет) дена од официјалното објавување на 

добитниците на наградите. 

   Одговорност  

Член 15 

Потенцијалниот учесник во оваа наградна игра ги разбира правилата и 

условите на наградната игра и се согласува дека учествува во наградната игра 

по своја сопствена волја.  

Организаторот на наградната игра не издава гаранција дека учесникот ќе 

добие награда доколку учествува со поголем број на купони.  

Организаторот не подлежи на одговорност доколку наградата не може да 

биде доделена или искористена поради неможност на добитникот или негов 

овластен преставник да ја подигне наградата во определениот рок за 

подигнување на наградите, околности предизвикани од виша сила, 

нормативни или законски ограничувања или секакви други околности кои се 

надвор од наша контрола. 

Организаторот нема одговорност за задоцнети или загубени или оштетени 

наградни купони или купони кои се нецелосно потполнети согласно 

податоците во Жито клуб картичката. 

 

 

 

 

Даночни обврски  

Член 16 

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 17  

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 Велес и во согласност со важечките закони во Република 

Северна Македонија.   

Одржување на наградната игра 

Член 18  

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 навремено 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 на официјалната WEB страна на Жито Маркети и 

на официјалната FACEBOOK страна на Жито Маркети. 

 

Важност на правилата на наградната игра 

Член 19 

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 наградната игра и истите ќе важат се до 

завршувањето на истата. Со учество во наградната игра секој учесник ги 

прифаќа сите права и обврски во овие правила.  

Користење на лични податоци 

Член 20 



Секој добитник на награда потпишува изјава при подигање на истата дека 

неговото име и презиме, и фотографија може да бидат употребени во 

маркетинг активности за Жито Маркети. 

 

Дополнителни одредби 

Член 21 

Сите дополнителни околности кои ќе прозлезат од спроведувањето на 

наградната игра а не се уредени со правилата и условите на Наградната игра 

ќе бидат земени во предвид од правната служба на Жито маркети.  


