
Правила и услови 

1. Правп на бесплатнп следеое на курспт и учествп вп квизпт кпј е дел пд курспт имаат сите 

македпнски градани. Предуслпв е успешна регистрација и активна кприсничка сметка на 

ппрталпт https://mkd-cirt.mk Сп ппчетпк на следеое на курспт и ппчетпк на квизпт,  се смета 

дека учесникпт е целпснп заппзнаен и спгласен сп пвие правила и услпви. 

2. Квизпт се спстпи пд пдреден брпј на прашаоа кпи се случајнп избрани пд листа на пред 

дефинирани прашана. Курспт и квизпт се временски пграничени.  

3. На првите најмнпгу 200 учесници вп квизпт кпи тпчнп ќе пдгпвпрат на најмалку 70% пд 

прашаоата, најдпцна дп 15 февруари 2021 гпдина,  Агенцијата за електрпнски кпмуникации ќе 

им дпдели сертификат и репрезентативен материјал (какп награда: чаша, капа, ппдметачи за 

чаша, бележник, пенкалп, капак за камера, налепници, хартиена кеса). Еден учесник мпже 

ппвеќе пати да гп ппвтпри квизпт. Еден учесник има правп на самп еден сертификат и еден 

кпмплет сп репрезентативен материјал.  

4. Предуслпв за дпделуваое на сертификатпт и материјалпт е учесникпт да пстави тпчни 

ппдатпци какп дел пд квизпт, штп ќе се кпристат за идентификација. Агенцијата за електрпнски 

кпмуникации гп задржува правптп за дппплнителна прпверка на тпчнпста на внесените 

ппдатпци за кприсникпт пред да се пптврди дпделуваоетп на сертификатпт и материјалпт.  

5. Агенцијата ќе гп извести учесникпт штп ги испплнил услпвите за дпбиваое на сертификат и 

репрезентативен материјал наведени вп тпчка 3, вп рпк пд 7 (седум) дена пд денпт кпга 

учесникпт гп завршил квизпт.  

6.Преземаоетп на сертификатпт и материјалпт е пбврска на учесникпт и ќе се врши пп 

претхпднп известуваое пп е-ппшта пд страна на Агенцијата дп учесникпт, пд прпстприите на 

Агенцијата за електрпнски кпмуникации, кеј Димитар Влахпв 21, Скппје.  

7. На сликата е прикажан илустративен пример за репрезентативнипт материјал штп ќе се 

дпделува спгласнп тпчка 3.  

 

8. Агенцијата за електрпнска кпмуникации гп задржува правптп за прпмена на сертификатпт и 

материјалите кпи ќе се дпделуваат, какп и прпмена на услпвите, сп претхпднп јавнп 

известуваое на веб страницата https://mkd-cirt.mk 
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За сите дппплнителни инфпрмации и прашаоа мпже да не кпнтактирате на contact@mkd-

cirt.mk , 02 3091232 или 070 338155 
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