
ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА 

                   ,,ВРЕДИ ДА СЕ ШТЕДИ!’’  

 

Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Сл.весник на РМ“, број 

24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), се 

утврдуваат следните правила на наградната игра: 

 

                                                          Член 1 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО 

Организатор на наградната игра (во понатамошниот текст „Наградна игра“) е Стопанска 

банка а.д. Битола со регистрирано седиште на Добривоје Радосављевиќ бр.21, Битола, 

со ЕМБС 5026377 (во понатамошниот текст: „Организатор“) во согласност со овие 

официјални правила на Наградната игра (во натамошниот текст: „Официјални 

правила“). 

Член2 

ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА 

Наградната игра има за цел рекламирање на депозитните производи на Стопанска банка 

а.д. Битола. Во наградната игра, покрај постоечките клиенти на Банката кои веќе имаат 

активен депозит во денари или девизи или немаат депозит во банката,  право на учество 

ќе имаат и сите клиенти кои ќе отворат сметка во банката и ќе орочат депозит во денари 

или девизи во банката согласно условите на наградната игра.  

 

Член 3 

ИМЕ ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 

Официјалното име на Наградната игра е : ВРЕДИ ДА СЕ ШТЕДИ!  

Наградната игра ќе започне од  16.10.2020 година и ќе трае до 31.01.2021 

 

Член 4 

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

Квалификувани за учество во Наградната игра се сите физички лица, државјани на 

Република Северна Македонија кои се веќе клиенти на Стопанска банка а.д. Битола и 

сите физички лица државјани на Република Северна Македонија кои со отворањето на 

трансакциска сметка во банката би станале клиенти на Стопанска банка а.д. Битола 

 

 



 

Член 5 

ТЕРИТОРИЈА НА КОЈА СЕ ПРИРЕДУВА НАГРАДНАТА ИГРА 

Наградната игра се организира за физички лица, постоечки и нови клиенти на банката, 

а се спроведува во сите експозитури на Стопанска банка а.д. Битола на територијата на 

Република Северна Македонија и деловните центри во Битола и Скопје. 

Член 6 

ПОДАТОЦИ ЗА НАГРАДИТЕ 

 

Бр. Награда Количина Поединечна 

вредност во 

денари без 

вклучен ДДВ 

Вредност 

на ДДВ 
Поединечна 

вредност во 

денари со 

вклучен 

ДДВ 

1. Автомобил 

Citroen C1 

1 555.373 99.967 655.340 

2. MacBook Air 13" 2 69.038 3.452 72.490 

3. iPhone 11 3 44.907 8.083 52.990 

 

 

Количините на наградите од Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени 

повеќе награди од оние кои се претходно определени.  

Вкупниот награден фoнд изнесува 959.290 денари (деветстотинипедесетидевет илјади 

двестеидеведесет денари), со вкалкулиран ДДВ. 

 

Член 7 

                   УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

За да се стекнат со право за учество во наградната игра, сите постоечки и нови клиенти 

на Стопанска банка а.д. Битола во периодот од 16.10.2020 (00:00 часот) до 

31.01.2021 (24:00 часот) ќе мора да направат ново орочување на средства во банката, со 

минимален влог во противвредност од 1000 евра, а максимален влог во противвредност 

од 30.000 евра во денари или девизи на минимум 12 месеци, без можност за предвремено 

разорочување. Односно, постоечките или новите клиенти на банката ќе треба да се 

Вкупно награди Вкупна вредност 

на наградите во 

денари без 

вклучен ДДВ 

Вкупна вредност на 

ДДВ 
Вкупна 

вредност на 

наградите 

со вклучен 

ДДВ 

6 828.170 131.120 959.290 



одлучат за некој од депозитните производи од каталогот на производи на банката, во 

денари или девизи чија рочност е еднаква или надминува 12 месеци, додека каматната 

стапка на поединечниот депозит е во согласност со Одлуката за политика на каматни 

стапки на Стопанска банка а.д. Битола објавена на веб страна на Стопанска банка а.д. 

Битола.  

Еден клиент во периодот на траење на наградната игра може да склучува со банката 

повеќе од еден договор за орочување од минимум 1000 евра во денарска противвредност, 

а максимум 30.000 евра во денарска противвредност, во денари или девизи, на рок 

еднаков или поголем од 12 месеци. Секој склучен договор за орочување под овие услови 

се евидентира со соодветен код во системот на банката. Поголем број на склучени 

договори за орочување под овие услови од страна на еден клиент значи и зголемување 

на неговата можност за добивка при извлекувањето. Во овој период, не влегуваат во игра 

депозитите кои автоматски се реорочуваат. 

Учесниците  имаат можност да го откажат своето учество во Наградната игра со 

поднесување на Изјава за откажување на учеството во Наградната игра во една од 

експозитурите  на Стопанска Банка а.д.Битола. 

Член 8 

                  НАЧИНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА 

Следниве средства ќе бидат користени за известување на Наградната игра: 

1. Рекламен материјал во експозитурите на Стопанска банка а.д. Битола 

2. Рекламна порака на веб сајтот на Стопанска банка а.д. Битола (www.stbbt.mk) 

3. Социјални медиуми кои ги користи банката 

4. Рекламни банери - преку online медиуми 

5. ПР соопштенија 

6. Рекламни пораки на билборди 

7. Изводите на корисниците на картичките  

Член 9 

МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО 

НА НАГРАДИТЕ 

Извлекувањето на наградите ќе се врши на 8.02.2021 година, во 12:00 часот, во 

деловниот центар на Банката во Скопје на ул. Скупи 3а. 

Сите кодови имаат еднаква шанса во излекувањето. Добитниците ќе бидат извлекувани 

автоматски, по принципот случаен избор од страна на компјутер. 

Извлекувањето ќе биде јавно, во присуство на нотар, претставник од Стопанска банка 

а.д. Битола и претставник од маркетинг агенцијата OK Idea. 

При секое извлекување за секоја награда ќе биде извлечен еден добитник и еден резервен 

добитник. Секој учесник во наградната игра може да биде добитник само на една 

награда. Ако во текот на извлекувањето се случи да било кој од учесниците на било која 

http://www.stbbt.mk/


награда е извлечен повеќе од еднаш, се продолжува со извлекувањето се додека сите 

добитници не се различни. Извлекувањето на наградите е конечно. 

Член 10 

             ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ 

Имињата на добитниците ќе бидат објавени во рок од 3 дена од денот на извлекувањето 

на наградите на веб сајтот на Организаторот www.stbbt.mk. Сите добитници ќе бидат 

посебно контактирани и истите ќе бидат должни во рок од 60 дена од денот на 

објавување на списокот на добитници да ги подигнат наградите во деловниот центар на 

Банката во Скопје на улица Скупи 3а или во Централа на Банката во Битола на улица 

Добривоје Радосављевиќ бр.21. 

Со превземањето на наградите престануваат сите обврски на Организаторот на 

Наградната игра спрема добитниците. 

Наградата не се пренесува ниту препишува пред претходно доделување на истата. 

Наградата не може да биде заменета. 

Член 11 

НАЧИН НА ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАГРАДНАТА ИГРА СО 

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА 

Правилата на наградната игра ќе бидат објавени на веб сајтот на Организаторот 

www.stbbt.mk по добивањето на согласност од Министерството за финансии, а пред 

почетокот на наградната игра. 

Член 12 

                                             ПРАВО НА ПРИГОВОР 

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3(три) дена од денот на 

објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до 

Организаторот на Наградната игра кој е должен во рок од 3(три) дена писмено да 

одговори на добиениот приговор. 

                                                             Член 13 

ОТСTРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИШТО БИ 

МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ 

Евентуално настанатите спорови помеѓу Организаторот и учесниците во Наградната 

игра ќе ги решава надлежниот суд во Битола. 

 

 Член 14 

     КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Организаторот има право личните податоци на добитникот да ги користи во своите идни 

маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на 

добитникот за користење на неговите лични податоци. Доколку добитникот не сака  

http://www.stbbt.mk/
http://www.stbbt.mk/


неговите лични податоци да бидат искористени за горенаведените активности, може да 

прати допис до Организаторот, врз основа на кој неговите/нејзините лични податоци ќе 

се исклучат од понатамошно користење во такви цели. 

 

Член 15 

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА 

Организаторот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, по добивање 

на одобрение од Министерството за финансии со известување до јавноста преку 

дневниот печат, доколку настапи штетна последица предизвикана поради делување на 

виша сила.  

Член 16 

                         ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА 

Право на учество во наградната игра немаат лицата вработени во Стопанска банка а.д. 

Битола вклучувајќи ги и нивните потесни семејства. 

 

Член 17 

           ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат 

одредбите од овие правила. Овие правила ќе се применуваат по добивање на согласност 

од Министерството за финансии на Република Северна Македонија и по нивното јавно 

објавување. 

 

       

 

 


