
 

 
 

Добитници на награди од првото извлекување на наградната игра “Пионир 

те води на зимување” во Македонија одржано на 04.12.2018 година вo 

12:00 часот се: 

 

Зимување за двајца на Златибор во Гранд Хотел Торник 5* 

1.  Добитник со телефонски број: 389707208** (Добитен код: #0181 12:30:00) 

 

Дочек на Нова година за двајца во хотел Извор 5* 

1. Добитник со телефонски број: 389705568** (Добитен код: #0208 12:33:10) 

 

Дочек на Нова година за двајца во хотел Слобода 4* 

1. Добитник со телефонски број: 389757424** (Добитен код: #0025 08:49:04) 

 

Алфа - плам електричен шпорет 

1. Добитник со телефонски број: 389784162** (Добитен код: #0388 19:00:18) 

2. Добитник со телефонски број: 389725699** (Добитен код: #0034 16:25:28) 

3. Добитник со телефонски број: 389783690** (Добитен код: #0064 10:01:04) 

 

Алфа - плам решо 

1. Добитник со телефонски број: 389752043** (Добитен код: #0102259 14:34:46)  

2. Добитник со телефонски број: 389712052** (Добитен код: #0142 17:53:08)    



 

 
 

3. Добитник со телефонски број: 389707119** (Добитен код: #0233 15:19:58)  

4. Добитник со телефонски број: 389703909** (Добитен код: #0130 16:18:00)  

5. Добитник со телефонски број: 389783297** (Добитен код: #0221 12:48:00) 

6. Добитник со телефонски број: 389776265** (Добитен код: #0294 18:24:20)   

7. Добитник со телефонски број: 389713247** (Добитен код: #0219 19:25:14)   

8. Добитник со телефонски број: 389708068** (Добитен код: #0256 15:45:00)       

9. Добитник со телефонски број: 389783035** (Добитен код: #0024 09:25:00)     

10. Добитник со телефонски број: 389713754** (Добитен код: #440 18:54:24) 

 

Пионир слатки пакети 

 
1. Добитник со телефонски број: 389713909** (Добитен код: #0024 08:38:48) 

2. Добитник со телефонски број: 389775564** (Добитен код: #0103 11:31:20)  

3. Добитник со телефонски број: 389722229** (Добитен код: #0296 16:45:20)      

4. Добитник со телефонски број: 389759572** (Добитен код: #0028 12:29:00)        

5. Добитник со телефонски број: 389755513** (Добитен код: #0493 18:53:12)     

6. Добитник со телефонски број: 389766662** (Добитен код: #0047 13:00:42)      

7. Добитник со телефонски број: 389707895** (Добитен код: #0137 15:16:00)  

8. Добитник со телефонски број: 389779834** (Добитен код: #0085 19:09:00)   

9. Добитник со телефонски број: 389709888** (Добитен код: #0014 10:15:24)  

10. Добитник со телефонски број: 389718245** (Добитен код: #0149. 15:41:22)  

11. Добитник со телефонски број: 389712232** (Добитен код: #0238 17:08:00) 

12. Добитник со телефонски број: 389722265** (Добитен код: #00000004 09:41:00)  

13. Добитник со телефонски број: 389712786** (Добитен код: #0200877 19:05:48) 

14. Добитник со телефонски број: 389706015** (Добитен код: #0321 21:11:00)    

15. Добитник со телефонски број: 389713395** (Добитен код: #0306 20:15:52)  


