
 
 

 

 
 

Често поставувани прашања за наградна игра 
 
 

1. Кој може да учествува во наградната игра по повод 70 години Бимилк? 
- 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.  
 

2. Дали учесникот мора да биде резидент на Р. Северна Македонија? 
- Да. 

 
3. Со колкав број на фискални сметки едно лице може да учествува во наградната игра? 
- Во наградната игра, едно лице може да учествува со неограничен број на фискални 

сметки. 
 

4. Дали една сметка може да учествува повеќе пати? 
- Секоја поединечна фискална сметка може да учествува само еднаш! 

 
5. Начини за пријавување за наградната игра: 
- преку испраќање на СМС порака на бројот 149 499 од операторите Македонски 

Телеком и А1 во Република Северна Македонија или  
- со пријавување на интернет страницата www.bimilk.mk/nagradna-igra  

 
6. Содржина на СМС порака или онлајн пријавување:  

БРОЈ НА ФИСКАЛНА СМЕТКА (празно место) ВРЕМЕ НА КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
(пример на формат за СМС порака или онлајн пријавување #0250 16:03). 
 

7. Цена на СМС порака 
- Сите СМС пораки се тарифираат по цена на стандардна СМС порака односно 5,9 

денари со вклучен ДДВ, на товар на испраќачот. Организаторот нема удел во 
менување на цената и затоа Организаторот не презема одговорност за можна промена 
на цената на пораките. 
 

8. Услови за учество во наградната игра: 
- Со купување на кои било производи од портфолиото на брендот Битолско во вредност 

од 70 денари и повеќе, на една фискална сметка, учесниците ќе може да учествуваат во 
наградната игра. 
 

9. Во наградната игра учествуваат сите пакувања од:  
 
• Битолско свежо млеко + D3 витамин ,1л. КБ 
• Битолско УХТ млеко 3,2%  1л. КБ 
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• Битолско УХТ млеко 3,2% 0,5л 
• Битолско  УХТ млеко 2,8% 1л. КБ 
• Битолско УХТ млеко 2,8% со 10 витамини, 1л. 
• Битолско  УХТ млеко 0,9%  1л. 
• Set 2 Par. Bitlosko UHT mleko 3.2% 1L 
• УХТ Битолско млеко 1,5% 1л 
• УХТ Битолско млеко 3,5% 1л 
• Сет 2 пар.Битолско УХТ млеко со 10 витамини 
• Сет 2 парч. Битолско УХТ млеко 2,8% 1л.  
 
• Сет 4 парч. Битолско УХТ млеко 3,2% 1л. 
• Сет 4 пар.Битолско УХТ млеко со 10 витамини 
• Сет 2 парч. Битолско УХТ млеко 3,5% 1л.  
• Сет 3 парчиња Битолско UHT млеко 3,2% 1l 
• Битолско чоколадно UHT млеко со 10 витамини 1% 0,25l 
• Битолски јогурт 2,8% ТТ, 1000 гр. 
• Јогурт во чаша 2,8%, 180 гр.(гајба1/20) 
• Битолски јогурт ЛАЈТ 1,0%, 950 гр. 
• Битолски јогурт 2,8% ПЕТ  1,5 кг. 
• Битолски јогурт 2,8% ПЕТ  500 гр. 
• Битолски јогурт 2,8% ПЕТ  250 гр. 
• Битолски густи јогурт ПЕТ   1,5 кг. 
• Кисело кравјо млеко 180гр. 
• Кисело кравјо млеко 400 гр. 
• Битолско екстра кравјо кисело млеко 
• Сет киселo кравјо  млеко, гајба  20 пар. 
• Сет 3 парчиња Битолско ЕКСТРА кравјо кисело млеко 3,2% 300g 
• Сет 24 парч. Битолско ЕКСТРА кравјо кисело млеко 3,2% 300g 
• Битолско кравјо кисело млеко 3,2%, 400g,12/1 
• Сет Битолско кравјо кисело млеко 400g, 24 пар. 
• Кисела павлака 20%,  400 гр. 
• Битолска павлака 20% , 700 гр. 
• Битолска павлака 20% 180гр. 
• Битолска екстра кисела павлака 20% 180г 
• Битолски путер 200 гр. 
• Битолски сладолед 10 витамини – Цермат – Бело млечно чоколадо 
• Битолски сладолед 10 витамини – Цермат – Црно млечно чоколадо 
 

10. Времетраење на наградната игра 
- Наградната игра ќе трае во период од 02.05.2022 година до 26.06.2022 година. 

 
11. До кога треба да се чува фискалната сметка? 
- Учесниците треба да ја чуваат фискалната сметка, неоштетена, во текот на целата 



 
 

 

наградна игра и по нејзиното завршување се до 31.07.2022 
 

12. Дали еден учесник може да биде добитник на иста награда повеќе пати? 
- Еден ист учесник не може да биде добитник на иста неделна или месечна награда 

повеќе пати. 
 

13. Дали еден учесник може да биде добитник на различни награди? 
- Добитникот на која било награда може да биде добитник на друг тип на награда, но не 

со пораката т.е. фискалната сметка со која веќе има добиено еден тип на награда. 
 

14. Причини за дисквалификација 
- При испраќање на неточни, нецелосни или невалидни фискални броеви и 

неисполнување на другите услови за учество (доколку фискалната сметка не е на 
учесникот, не ја исполнува возрасната граница и слично) учесникот ќе биде 
дисквалификуван од наградната игра и ќе го изгуби правото на добивање награда. 
 

15. Која е базата за извлекување на добитници? 
- Сите СМС пораки и пријавувања преку интернет страницата www.bimilk.mk/nagradna-

igra  се собираат и од нив се извлекува добитникот. 
 

16. Како се извлекуваат добитниците? 
- Добитниците на награди во наградната игра ќе бидат извлечени по случаен избор, 

преку софтвер. 
 

17. Резервен добитник 
- За секоја неделна и главна награда ќе биде извлечен по еден резервен добитник во 

случај потенцијалниот да не е валиден. 
-  
18. Кој се грижи за регуларноста при спроведување на наградната игра? 
- За регуларноста при спроведување на наградната игра се грижи жири комисија 

составена од 3 члена. 
-  
19. Како и кога ќе бидат информирани добитниците? 
- Добитниците ќе бидат информирани за наградите преку СМС, на телефонскиот број со 

кој се регистрирале во наградната игра, во текот на истиот ден по извлекувањето. 
 

20. Кога и како ќе се доделуваат наградите? 
- Наградите ќе бидат доделени во рок од 30 дена од објавувањето на добитниците, 

лично, во просториите на Организаторот или преку директна пошта, по договор со 
добитникот. 
 

21. Како може да се изгуби правото на награда? 
- Доколку учесникот не е достапен или пак не ги достави бараните податоци во рок од 
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48 часа од моментот на праќање на пораката дека е добитник на награда, од било која 
причина, за која не е и нема да биде одговорен Организаторот, тој/таа го губи правото 
на награда и истата се пренесува на првата резерва. 
 

22. Колкав е вкупниот број на награди? 
- Вкупниот број на награди е 70. 

 
23. Колкав е вкупниот број на неделни награди? 
- Вкупниот број на неделни награди е 4, односно секоја недела ќе се доделуваат по: 

o 2 х Led Smart Philips TV 
o 2 х iPhone 13 

 
24. Што е главната награда? 
- Главна награда е Toyota Corolla Hybrid. 

 
25. Кога ќе биде главното извлекување? 
- Главно извлекување е на 27.06.2022 во 12ч. 

 
26. Кои награди учествуваат во главното извлекување? 

- 2 х Led Smart Philips TV 
- 2 х iPhone 13 
- 37 х Пакет производ  – Битолско млеко 
- 1 х Toyota Corolla Hybrid 
 

27. Како ќе се користат личните податоци на учесниците? 
- Организаторот има право да ги користи личните податоци на секој учесник за 

потребите на наградната игра. Личните податоци на учесниците на наградната игра, ќе 
се користат само согласно Законот за заштита на лични податоци. 
 

28. Како и кога може да се поднесе приговор во врска со наградната игра? 
- 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 
marketing.info@bimilk.mk. 


