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На основу члана 115. Закона о играма на срећу {..Службени гласник РС" 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу
(„Сл. гласникРС" бр. 129/04) и Одлуке о приређивању награднеигреу роби иуслугама „Узми рачун и победи" бр. 436-01-10/2017-01 оддана 17. фебруара 2017. године,
министарка

државне

управе и локалне самоуправе доноси

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА
„УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ"
бр: 436-01-11/2017-01 од 17. 2. 2017. године
12. фискални лого који се састоји од четири оцила раздвојених крстом исписаних
у квадрату (налази се у доњем делу рачуна).

ПРИРЕВИВАЧ
Члан 1.
Приређивачнаграднеигреуробииуслугамаподназивом.УзмирачунипобедиЧудаљем тексту: „Наградна игра")је Министзрстводржавнеуправе и локалне самоуправе, Ул. Бирчанинова бр. 6, 11000 Београд. матични број 17855255, ПИБ: 108512042 (у

Потврдезаплаћањекартицом^слиповиЈсматрајусеисправнимакосадржеследеће
податке.
1. назив и адреса трговца/продавца (улица и број, град)

даљемтексту: „Прирећивач").

2.

врста трансакције за коју се издаје потврда

картице

Ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, начин
приређивања, наградни фонд, услови за учешће, начин обавештавања учесника у наградној игри, као и друга питања од значаја за приређивање наградне игре.

"*•

НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТЕРИТОРИЈА НА КОЈОЈ СЕ ПРИРЕђУЈЕ

6

-

приказан делимично

-

натпис „продаја

на слипу

(последк>е 4 цифре / првих 6 и по4 цифре, изостављен датум истека картице)

3. број

(ПАН)

сдедње
вал У та и укупан износ трансакције

5. датумтрансакције

ИГРА
НАГРАЛНА
м

7.

з
и услугама под
Ч

Лан

називом „Узми рачун и победи".
Приређује се Наградна игра у роби
Наградна игра се приређује на територији Републике Србије у периоду од 8. 3. 2017.
године до 1. 4. 2017. године,

реализованих коришћењем

Слипоеи

у коверти не морају гласити на лице које је на коверти назначено као пошиљалац, нити фискални рачуни морају припадати пошиљаоцу, с тим да пошиљалац,
својим учешћем у наградној игри, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди да су фискални рачуни и слипови исправни, те да је предузео све потребне
радње како би се уверио у њихову исправност, као и да је упознат са чињеницом да
му, у складу са овим Правилима, награда неће бити додељена уколико комисија установи да достављени фискални рачуни и слипови нису исправни.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ
14
ИГРИ
Ч лан 4.
Право учешћа у Наградној игри имају сва пунолетна лица са пребивалиштем или бо-

коверте, посебно и искључиво штампане за наградну игру, са одштампаним поштанским фахом, могу се лреузетиу свим филијалама Поште Србије натери-

Брендиране

равиштемнатериторијиРепубликеСрбијекојаприхватајуправилаНаграднеигредонета од стране Приређивача, изузев лица заиослених код Приређивача и лица запослених у Министарству финансија, Пореској управи, Државној лутрији Србије д.о.о.
београд, Републичком'секретаријату за јавне политике и Националној алијанси за

торији Републике Србије.
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.
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Учесници у Наградној игри коверте неће плаћати, а поштанска услуга биће бесплатна.

економски развој (НАЛЕД).

Учесник у наградној игри дужан је да на полеђини коверте упише читко, штампаним
словима своЈв личне податке: име, презиме, адресу пребивалишта/боравишта и контакттелефон.

ОПИС Н АГРАДНЕ ИГРЕ
ам
која ће бити организована један-

Под посебним, брендираним и исправним ковертама из става 1. овог члана Правила
сматрају се све коверте које су одштампане искључиво за потребе наградне игре, на
којима је учесник у наградној игри унео личне податке на начин дефинисан у претходном "авуовог члана Правила, и које садрже минимум 10 исправних фискалних
Р ач У на ипи 10 "справних потврда за плаћање картицом („слипова ).

извлачење које ће се обавити дана 11. 3. 2017. године на Првом
му РТС-а у оквиру емисије која почиње у 17 часова;

програ-

2.

Друго извлачење које ће се обавити дана 18. 3. 2017. године на Првом
му РТС-а у оквиру емисије која почиње у 17 часова;

програ-

Ф"скални

3.

Треће извлачење које ће се обавити дана 25. 3. 2017. године на Првом
му РТС-а у оквиру емисије која почиње у 17 часова;

програ-

Један У^есник може учествовати у наградној игри са неограниченим бројем коверата
и може °својити више награда.

4.

Четврто извлачење које ће се обавити дана 31. 3. 2017. године на Првом програмуРТС-ауоквируемисије
која почињеу 17 часова.
и
>
->
г-

1. Прво
Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

одобрење Издаваоца

трансакција

-

,.-_■„

2015. године.

кроз четири извлачења,

(АИД), у случају

уговора итд.1.

сузбијања сиве економије и мотивације за поштовање прописа и побољшање примене Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12) у складу са Националним програмом за сузбијање сиве економије, усвојеним у децембру

Наградна игра се приређује
пут недељно и то:

уколико трансакци ја захтева

,

Б
Свр« приређивања наградне игре,е подизање свести грађана
и привреде о значаЈУ сузбиЈања сиве економије, стимулациЈе безготовинског плаћања ,-као инструмента

локални

одобрења,

ознака апликације
картице са чипом.

у наградној игри могу учествовати само фискални рачуни и слипови за реализовакуповину (потврде о извршеној исплати новца са банкомата или потврде о рефундацији ће се сматрати неважећим слиповима), односно само трансакције које
су обављене и нису ни на који начин поништене, нити је примљена било каква реф
средстав за трансакцију (нпр. због повраћаја робе, прекида
Ја
_]' ___-__-.-.
.

_ ,.

„

. број

ј

ј

ј

Ч Лан §
, ,
Правонаучешћеуизвлачењунаградаунаграднојигриимајусвапунолетналицаса
пребивалиштем или боравиштем на територији Репуолике СрбиЈе коЈа прикупе минимум 10 фискалних рачуна или 10 потврда за плаћање картицом („слипова") издатих
натериторији Републике Србијеу складу са Законом о фискалним касама („Службени гласник РС-, бр 135/04 и 93/12). минималне вредности од 100 динара по фискалномрачуну/„слипу",нестаријиход1.јануара2017. годинеидоставеихпутемПоштеу
посебним, брендираним и исправним ковертама на адресу коју је одредио Приређивач поштански преградак 2222, 11200 Београд 2, најкасније до 23 часа и 59 минута
дана који претходи дану извлачења из члана 5. оеих Правила. Коверте које стигну
гшсле наведеног рока учествуј^ у следећим извлачењима. све до последњег, четврп

-

'

тог извлачења

Фискални рачуни

сматрају се исправним уколико садрже следеће податке:

н0

у

,

.,

у изе лачењу

до

10.

3.

-

2017. године до

._,
_„„_,
д0 17 3 ' 201г

'
>

_

године

23
„_.

Д° 23

часа и 59 минута за 1, извлачење;
„

сг>
часа и 59
минута за 2. извлачење;

до24. 3. 2017. годинедо 23 часа и 59
3. извлачење;
_,
до 30 3 2017 године д0 23 часа и 59 мин У та за 4 извлачење.
гч

'

минута за

- пл

к

°верте ко;е су благовремено стигле на тражену адресу и нису извучене у неком од
извлачења учествују у наредном извлачењу, све до послењег, четвртог извлачења.
Приређивач не сноси одговорносту случајуда коверта избилоког разлога не стигне на тражену адресу или не стигне благовремено, те у том случају не учествује у

ви

4.

назив, количину. јединицу мере. цену поЈединици мере, ознаку пореске
и вредност евидентираног промета добара, односно услуга;

5.

спецификацију

6.

износ пореза по пореским стопама,

7'

у
"укупан

износ

_

појединог

д^приређи

>

_

Члан 8.

Наградна

,

3. идентификациони број фискалног модула фискалне касе;

стопе

пореских стопа;

игра се

приређује

кроз

-

четири извлачења у

складу са чланом

5. ових Пра-

. а1 Ул . кнеза

ачење
Ви шеслава 86, Београд, у
да 0бављаће
Ртс
_
_
ду са чланом 5 ових
равила] у присуству Комисије коју име нује
ђивач и која ће контролисати и евидентирати ток извлачења награда и о томе сачинитизаписник.
Изв

се у студију

свему у скл

-

Извлачење награда станови у Београду, аутомобили марке Р1АТ 500 I и путовања у
иностранство обављаће се јавно у директном ТВ преносу на Првом програму РТС-а
дана 11, 18. 25. и 31. марта 2017. годинеу продукцији РТС. Програм извлачења одвија

р
пооеза'

8- вредност промета по пореским стопама;
9. укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату,
плаћања (готовина, чек, картица), уплаћен износ и износ разлике за
кулцу добара^ односно кориснику услуга;
10. дан. месец, годину, сат и минут сачињаван.а фискалног исечка;
11. редни број фискалног исечка;

1И '

Члан 7.
кола наградне игре учествују све коверте које су благовремено пристигле на адресу коју је одредио Приређивач.
Благовремено пристигле коверте су све коверте које су пристигле на адресу коју је
одре
В ачнаЈкасниЈе Д оследећихтермииа:
к
г
,,

2. порески идентификациони број {ПИБ) обвезника;
,

рачуни и потврде за плаћање картицом („слипови") не могу се слати зајед-

кове Р

извлачењу.

1. мазив обвезника и назив и адресу продајног места;
-

ИС10ј

средство

повраћај

се ' ка0
Остале

де0 емисије кф је на програм!

извлачиће се
сак свихдобитника извучених
у

00к

*

награде

' од

17

д0

18 '25

са

™'

јавно у студију РТС-а, након заврштетка емисије. Спинаградаће бити објављен удневном листу ,.Политика"

од 3^наоддана сваког извлачења добитника. као и на интернет страници наинтернет страници Приређивача и интернетстраници

градне игре уууууу.игппгасип.г^,.
РТС-а одмах по извлачењу.
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Извлачење награда се обавља тако што се од свих пристиглих

коверата.

које се

Без директног телевизијског

Б,

налазеуТВстудијуизвлачеследећенаграде:
Ј

,1одморухотелу

-

преноса:

_

наСтаројпланини

_,
,.
за2особе,утрајањуод7 дана.7ноћења,

без укљученог превоза

1. ПРВО ИЗВЛАЧЕЊЕ 11. 3. 2017. ГОДИНЕ:

.

.,

А.

У директном

-

-..

телев

.

пренрсу:

изијском

,

_

-

с,,,*п

с
1, ламела
Браће Јерковић - Падина, објекат
1, приземље, површине 51,08 м 2 и полиса осигурања имовине
12 аутомобила марке Р1АТ 500 1;
1 путовање у Париз 4 дана, 4 ноћења за 2 особе, са авионским превозом, са
полисом путног осигурања и картама за један меч Ролан Гароса
2путовањауГрчкуза2особе,утрајањуод10дана,10ноћења.саобезбеђеним
аутобуским превозом, вредности 76.134.00 по путовању, са полисом путног

Стану Београдудвособан.улица

"
"

\

~

-

Без

-

-

-

-

директног

"

-

осигурања

Б.

} одморна

...

телевизијског

преноса:

*

Старој"планини

"

-

1 одмор у хотелу на
за 2 особе. у трајању од 7 дана, 7 ноћења,
без укљученог превоза
1 одмор на Златибору за 2 особе, у трајању од 4 дана. 4 ноћења. безукљученог
превоза
!
12преносивихрачунара,марке1епоуо,модел11015 80Т70061.УА
Зфрижидера,маркеСогепје,моделК6295»
9 фрижидера, марке Согепје, модел н.4120АУУ

25мобилнихгелефона,маркеТе$1а,модел5таг..Рћопе3.2
25таблета,маркеТе$1а,моделТТ1_816СВ
12 телевизора, марке Те$1а, модел 3233565Н
7 веш машина, марке Согелје, модел УУ8503
3 веш машина, марке Веко, модел УУТУ6532В0
2 машине за судове, марке Веко, модел ОР1\|16210УУ
7 машина за судове, марке Согепје, модел 0552115«
25 микроталасних пећнице, марка Оогепје, модел ММ020МЕН
,-,~-~
25 блендера, марка Вгоип, модел ЈВ3060
3 ваучера за куповину робе у продајним објектима Сотех. у
20.000,00 динара
1 полиса животног осигурања _5ос1е*е Сепега1е"

~
■■-

_

~

Стан у Београду двособан стан,

ламела 3, приземље, површине
12 аутомобила марке Р1АТ 500 1_;

4. ЧЕТВРТО ИЗВЛАЧЕЊЕ 31. 3. 2017. ГОДИНЕ:
преносу:

Стан у Београду, трособан, улица Шумадијске дивизиЈе број
површина 83,20 м : и полиса осигурања имовине
Стан

14 аутомобила

улица Браће Јерковић
Падина објекат
51,18 м 2 и полиса осигурања имовине

2путовањауГрчкуза2особе,утрајањуод10дана,10ноћења,саобезбеђеним
превозом, вредности 76.134,00 по путовању, и лолисом путног

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

директног

-

-

-

-

-

!

ј

ј

I
!

25

мобилнихтелефона, маркеТе$1а, модел ЗтагтРћопе 3.2
25таблета, марке Те$1а, модел ТТ1826СВ
14 Т елевизора.маркеТе$,а,модел 3253565Н
9 веш машина, маркеОогепје, модел УУ8503
5 веш машина < ма Р к е Веко, модел «П'6532В0
4 машине за судове, марке Веко, модел РРМ16210УУ
9 машина за судове, марке ОогепЈе, модел 0552115«
25 микроталасне пећнице, марка Согепје. модел ММ020МЕН

_-

-

-

12 преносивих рачунара, марке [.епо.о, модел 110 15 80Т70061УА
фрижидера, марке Согепје, модел К6295№
9 фрижидера. марке Согепје, модел К4120АУУ
25 мобилних телефона, марке Те$1а, модел ЗтапРћопе 3.2
25 таблета, марке Те$1а, модел ТТ1.816СВ

3

превоза

_

■

превоза

на Златиборуза2особе,утраЈањуод4дана,4ноћења,безукљученог

14 преносивих рачунара, марке 1_епоуо, модел 11015 80Т7006|_УА
СогепЈе, модел К62951Л/
10 фрижидера, марке Согепје, модел К4120АМ

'

особе, у трајању од 4дана, 4 ноћења, без укљученог

1 одмора
превоза

4фрижидера,марке

_

без укљученог превоза

у хотелу на СтароЈ планини за 2 особе, у траЈању од 7 дана, 7 ноћења,

без укљученог

-

ј

преноса:

одмор

"

телевизијског преноса:

30
6

блендера. марка Вгоип, модел ЈВ3060
еаучера за куповину робе у продајним

објектима

20.000,00 динара
3 полисе животног осигурања „5оае1е 0епега1е"

"

_.

Сотех.

у вредности од

,_

12телевизора, маркеТе$1а, модел 3253565Н
7 ввш машина, марке Оогепје, модел №8503

КомисиЈа, именована од стране Приређивача која присуствује јавном извлачењу,
одмах након извлачења коверте, врши проверу испуњености услова
за учешће
наведених у члану 6 ових Правила.

3 веш машине, марке Веко, модел У\!Т\.6532В0
2 машине за судове, марке Веко, модел 0РМ16210\«

Уколико Комисија установи да било која од извучених коверата не испуњава услове
за У чешће У извлачењу награде. извлачење коверата се наставља све док се не

7 машина за судове, марке СогепЈе, модел С552115УУ
_,.
,
-_.,_
25 микроталасне пећнице, марка СогепЈе,
модел ММ020МЕИ
25 блендера, марка Вгоип, модел ЈВ3060
3 ваучера за куповину робе у продајним објектима Оотех, у вредности од
'
20.000,00 динара
1 полиса животногосигурања .,5оае.е Сепега!е"

-

ЧЈ. ТРР-КРМЧВПДЧРЊСОЧ
ч
1ССПС ИДВЈ1АЧСПз1:_:з. л.
А. У директном телевизијском преносу:

-

-

директног телевизијског

!

-

!

1 одмор у хотелу на Старој планини за 2 особе. у трајању од 7 дана. 7 ноћења,

-

-

1,

-

-

_

Р1АТ 500 I. са полисом ауто одговорности и ауто каско

осигурања

1путовањеуЊујоркза2особе,утраја._уод5дана,4ноћења,сао6езбеђеним

2

14, насеље Београд на води,

плот

авионским превозом и полисом путног осигурања
2 путовања у Париз 4 дана. 4 ноћења за 2 особе, са авионским превозом,
полисом путног осигурања и картама за један меч Ролан Гароса
4 путовањау Грчку за 2 особе, утрајању од 10дана, 10 ноћења, са обезбеђеним
аутобуским превозом, вредности 109.120,00 по путозању и лолисом путног

Б. Без

авионским превозом и полисом путног осигурања
1 путовање у Париз 4 дана, 4 ноћења за 2 особе, са авионским превозом,
полисом путног осигурања и картама за Један меч Ролан Гароса

1 одмор на Златибору за

марке

локација

16, други спрат,

,.
.1путовањеуЊу|оркза2особе,утрајањуод-дана,4ноћен_а,саобезбеђеним

_

Без

-

у Београду,

2

осигурања

-_

од

у изградњи,

површина 62 м

"

аутобуским
осигурања

Б.

ееш машиче, марке Веко, модел \ЛГГУ6532В0
2 машине за судове, марке Веко, модел ОЖ16210\Л/
? МаШИНа За СуД0Ве ' Марке СогепЈе ' модел С552115^
25 микроталасне пећнице, марка Согепје. модел ММ020МЕН
25 блендера, марка Вгоип, модел ЈВ3060
3 ваучера за куповину робе у продајним објектима Оогпех, у ередности од

директном телевизијском

-

_

телевизијском преносу:

-

1 пол И саживотногосигуран.а..5ос|е.еОепега1е"

-

_

У директном

25 таблета, марке Те$1а, модел ТТ1816СБ
12 телевизора.маркеТе51а,модел 3233565Н
7 веш машина, марке Оогепје, модел Ш503

20.000.00 динара

2. ДРУГО ИЗВЛАЧЕЊЕ 18. 3. 2017. ГОДИНЕ:
А.

рачунара, марке 1епоуо, модел 110 15 80Т70061УА
3 Фрижидера. марке Согегце, модел №295^
9 Фрижидера, марке Согепје, модел К4120АИ.
25 моби ™их телефона, марке Те 5 1а, модел 5таг(Рћопе 3.2

~

А. У

вреднос™

Златиборуза2особе,у трајањуод4дана,4ноћења.безукљученог

превоза
-12 преносивих

_

.
Браће

,

ицут!-.
Iгпгшие.

0П17
_с,1/.

__

_

„

Стан у Београду двособан, улица
Јерковић
Падина. објекат
4, приземље. површине 52,23 м-' и полиса осигурања имовине

_

извуче коверта која испуњава услове.
"

,.

*

~*

награда ће бити пренета у наградни фонд наредне наградне игре коју ће приређивач
организовати у складу са сврхом приређивања наведеном у члану 3. став 3. ових

Приређивач задржаеа могућност провере трансакције код трговца и/или банке
којајепроиесуиралатрансакцију.атакођеможепроверитисабанкомкојаобрађује
трансакциЈудалиЈетрговацпоништио(сторнирао)трансакцију.
У случаЈу да Приређивач утврди неисправност фискалних рачуна, односно потврда о

1, ламела

плаћању картицом („слипова"),

Н

Комисија ћеучесника

им путем обавестити да иема право на награду

-

у Београду двособан стан, улица Браће Јеркоеић
Падина обЈекат 1,
ламела 4, спрат 1, стан 14, површине 51,16 м г и полиса осигурања лмовине
12аутомобила марке Р!АТ 500
1 путовање у Њујорк за 2 особе, у трајању од 5 дана, 4 ноћења, са обезбеђеним
авионским превозом и полисом путног осигурања
1 путовање у Париз 4 дана, 4 ноћења за 2 особе, са авионским превозом,
полисом путногосигурања и картама заједан меч Ролан Гароса
Стан

,. Ј

Приређивач задржава нраво да изврши накнадну проверу исправности фискалних
М
рачуна , односно тЈврм 0 плаћањ> , артицом
ипо;~ а .Г ге уко лик0 у-и њих0
неисправност, учеснику чија је коверта извучена биће ускраћено право на награду, а

чиЈаЈе

у складу

коверта извучена, писа-

са овим Правилима

НДГРДЛНМ
Ф(ЈМД
гАДМИ (ТЈПНЛ

Члан 9.
Наградни фонд

састоЈи се од:

1путовањеуГрчкуза2особе.утрајањуод10дана,10ноћења,саобезбеђеним
аутобуским превозом, вредности 76.134,00 по путовању, и полисом путног

Стан у Београду, трособан, улица Шумадијске дивизиЈе број 16 други спрат
поершина 83,20 м ! , вредности 12.099.841.73 динара и полиса осигурања
имовине у вредности од 7.821,73 динара, што укупно износи 12.107.663,46
динара

1 путовање у Грчку за 2 особе, у трајању од 10 дана, 10 ноћења, са обезбеђеним
аутобуским превозом, вредности 109.120.00 по путовању и полисом лутног

2. Стан у БеоЈрадудвособан. улица Браће Јерковић Падина, објекат 1, ламела 1,
приземље, површине 51,08 м-\ вредности 6.461 .620,00 динара и полиса осигурања имовине у вредности од 5.903.98 динара, што укупно износи 6.467.523,98

ур

осигурања

— _ —-———-

1,

-

динара

————__—

.
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у Београду двособан стан, Улица браће Јерковић-Падина објекат 1, ламела 3, приземље, површине 51,18 м 2 , вредности 6.474.270,00 динара и полиса
осигурања имовине у вредности од 5.903,98 динара, што укупно износи
6.480.173,98 динара

3.

Стан

,

_

.,

с
г
4. Стан у Београду двособан, ' Улица , браће
■+.
у
'
г

.

,.

л

1, ламела
,_.,"'
4, приземље. површине 52,23 м , вредности 6.607.095,00 динара и полиса
осигурања имовине у вредности од 5.903,98 динара, што укупно износи
6.612.998,98 динара

5. Стан

&п
Јерковић-мадина,
објекат
н
Ј

л

двособан стан, Улица браће Јерковић-Падина објекат 1,
ламела 4, спрат 1 стан 14, поаршине 51,16 м-\ вредности 6.471.740,00 динара
и полиса осигурања имовине у вредности од 5.079,21 динара, што укупно износи 6.476.819,21 динара

У

-

'

'

НАДЗОР

НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА
НАГРАДНЕ ИГРЕ
Члан

10,

утврђивања добитника води се записник који мора да садржи. место и
времеутерђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назиз дневног
листа у коме су о6јављена правила наградне игре , имена и презимена иредседника и
чланова комисије, начин утврђивања добитника, име и презиме и адресу пребивалишта/боравиштадобитника.теназивиередностнаградедобитника.

1Ж5Ги^

НАЧИН ОБЈАВЉИ8АЊА РЕЗУЛТАТА НАГРАДНЕ ИГРЕ

8. 32 аутомобила марке Р1АТ 500 I,
укупне вредности 39.130.434.56

И ПРЕУЗИМАЊЕ НАГРАДЕ
вредности по комаду
динара.

1.222.826,08 динара,

Члан 11.
игре сваког појединог извлачења биће објављена у
дневном листу „Политика" у року од 3 дана од дана сваког извлачења добитника,
као и на интернет страници Приређивача, на интернет страници наградне игре
уу^уу.игтЈгасип.гз. те на интернет страници Радио телевизије Србије.
се о6аеезу је да уручи добитницима упутство о преузимању награде и
потврдуодобиткуу р ОК уод30данаодданаобјављивањаименадобитникаудневном

Имена добитника наградне

9. 4 аутомобила марке Р1АТ 500 I, вредности по комаду 1.239.200,00 динара,
укупне вредности 4.956.800,00 динара.
.
10. 1 путовање у Њујорк за 2 особе, у трарњу од 5 дана, 4 ноћења, са авионским
превозом, вредности 312.149,40 по путовању и полисом путног осигурања
вредности 2.480,00 динара по путовању, што све укупно износи 314.629,40
динара '
11. 2 путовањау Њујорк за 2 особе.утрајањуод 5 дана, 4ноћења,са авионским
превозом, вредности 305.040,00 по путовању, укупне вредности 610.080,00
динара и полисом путног осигурања вредности 2.480,00 динара по путовању,
укупне вредности 4.960,00 динара, што све укупно износи 615.080.00

_

ј^ј^ј^7

шс

__^

-

Политика

игрије дужан да сеу року из претходног ставајавиу седиште
Приређивача.Ул. Бирчаниноваб.Београдипреузмепотврдуодобиткудедаурокуод
бОданаодданаобјављивања именадобитникаудневном листу „Политика" преузме
награду у складу са упутством добијеним од стране Приређивача.
Добитнику Наградној

награде од стране добитника сматраће се даје Приређивач
потпуности испунио обавезе према добитнику предвиђене Законом о играма на
срећу и правилимз ове наградне игре.
у с
Приређивач
непреузимања награде у наведеном року, сматраће се да Је■_.■_,
испунио сво|е обавезе према добитнику који нијс преузео награду у остављеном
Моментом преузимања

динара.
12 5 путовања у Париз 4 дана. 4 ноћења за 2 особе, са авионским превозом
775.000.00
.вредности
_ редт... , <_.по аранжману
укупне вредности
_р___._,__, 155.000,00 динара,
Н
Г
'"_,
'_',А~-_~
" __,_,_,_, „-,.___«.
вредности
992,00 динаразадвеосоое,
динара, саполисом путногосигурања
Гарос
вредности по
укупне вредности 4.960,00 динара и картама за Роланд
пару карата 34.697,6 динара, укупне вредности 346.976.00 динара. што све
1.126.936,00
укупноизноси
динара.
г
Ј

У

13. 5 путовање у Грчку за 2 особе, у трајању од 10 дана. 10 ноћења, са обезбеђеним
аутобуским превозом, вредности 109.120.00 по путовању, укупне вред-

добитника повезане са преузимањем награда.
Добитникнеможезахтевати замеиу робне награде за новац.
за наградујемчи Приређивач наградне игре

.

-

ности 545.600,00 динара и полисом осигурања вредности 2.480,00 динара
по путовању, укупне вредности 12.400,00 динара, што све укупно износи
558 ооо.оо динара.

14.

5 путовања у Грчку за 2
превозом,

аутобуским

15.

4одмораухотелунаСтаројпланиниза2особе,утрајан.уод7дана,7ноћења,
без укљученог превоза, вредности 122.262,00 динара по путовању. укупне
вредности 489.048.00 динара

16.

4 одмора на Златибору за 2 особе, у трајању од 4 дана, 4 ноћења, без укл,ученог превоза, вредности 31.544,00 динара по путовању, укупне вредности
126.176,00 динара
50 преносивих рачунара, марке _епоуо, модел 110 15 80Т70061УА, вредности
по комаду 32.120,00 динара, укупне вредности 1.606.000,00 динара.
-,--,.-,.,

---_--..

18. 13 фрижидера, марке ОогепЈе, модел К6295У., вредносги по комаду 27.989,99
динара, укупне вредности 363.869,87 динара.
19.14 фрижидера, марке Оогепје, модел К4120АМ, вредности по комаду
25.989,99, укупне вредности 363.859.86.
, ,_„
,,
20.23 фрижидера, марке Согепје, модел К4120А«, вредности по комаду
22.680,00, укулне вредности 321.640,00.
21. 100 мобилних телефона, марке Тез1а, модел ЗтапРћопе 3.2, вредности по
комаду 11.136,00 динара, укупне вредности 1.113,600,00 динара
22. 100 таблета, марке Тез!а, модел ТТ1.816СВ, вредности по комаду 10.632,00
динара. укупне вредности 1.063.200,00 динара.
23. 50 телевизора, марке Те$!а, модел 3253565Н, вредности по комаду 21.411,64
динара, укупне вредности 1.070.582,40 динара.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

0К

Р

"^
У''

-

,.,

.

0
м
18 веш-машина, марке СогепЈе, модел N8503, вредности

_„

п0

„..-_„->п

ооолп
комаду 39 ,990,00

динара. укупне вредности 719.820,00 динара.

14 веш-машина. марке Веко. модел УУТУ6532В0, вредности
19.365,97 динара, укупне вредности 271.123,65 динара.

по

комаду

ћом личном исправом.
Приређивачнесноситрошковепревоза

нитибило какве

свој

идентитет важе-

другеевентуалнетрошкове

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРИРЕђИВАЧА
Члан 12.

приређивач је дужан да по окончању Наградне игре, у законски прописаном року
и пореској управи извештај о утврђивању резултата игре. на начин
од 15 дана ост
дефинисан чланом 114. Закона о играма на срећу („Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и

93/2012

-

- -

др. закон).

Члан 13
Прире ђ ивач се 0баВ езује да
сре ђ у

уместо добитника плати

порез на добитак од

игара на

_л
Чпан
п
"° п "'
Учесници у наградној игри прихватају права и обавезе из ових Правила самим учествовањем у наградној игри.
~
Уче ници у награ дној игри прихватају да се чин приморедаје награда, односно потв __.^ р до6итку у ово ј наг радној игри. изврши у директном телевизијском лреносу,
односнодасесачини видео-запис оуручењу награде.
Приређивач може користити име и презиме добитника награде, као и његове
фотографије или видео-записе којису у везиса учествовањем у Наградној игри, ито
_
оти н сврхе] путем свих медија и 6ез накнаде.у свемуу складу са Законом
срећу
о играма
л гласник рс « 6р 88/2 011 и 93/2012 _ др. закон) и Законом о
заштити података о личности (,Сл. гласник РС" бр. 97/2008, 104/2009 др. закон.
одлука УС и 107/2012).
68/2012
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Члан

ј5.

Приређивач може да једнострано откаже Наградну игру, уз јавно обавештавање, уколико Је дошло до околности које имају карактер више силе.
У случајуда наступе околности коЈе имају карактер више силе додела и дистрибуција
награда
јавно објавити разлоге коЈи су
биће одмах обустављена, те ће Приређивач
Р
Р Р
дистри6уц ије
гра
и
ачен>а
у случад
зивања или прекида Наградне игре] трошкови или еве „туална штета
учесницима у Наградној игри се неће надокнађивати, нити ће се Наградна игра

•»

от^

«

„

~Ј

Ј Ј.

одржати.

12 веш-машина. марке Оогепје, модел Ш503, вредности по комаду 32.650,00
динара. укупне вредности 391.800,00 динара.
10 машина за судове, марке Веко, модел ОРМ16210М, вредности по комаду
22.824,30 динара, укупне вредности 228.243,08 динара.
30 машина за судове, марке Согепје, модел С552115УУ, вредности по комаду
28.120,00 динара, укупне вредности 843.600,00 динара
2 микроталасне пећнице, марка Согепје, модел ММ020МЕМ, вредности по
комаду 9.990,00 динара, укупне вредности 19.980,00 динара

30. 98 микроталасних пећница. марка Согепје, модел ММ020МЕП,
комаду 7.950,00 динара, укупне вредности 779.100,00 динара

Ј

Приликом лреузимања награде добитник Је дужан да потврди

особе, у трајању од 10 дана , 10 ноћења, са обезбеђеним
вредности 76.134,00 по путовању, укупне вредности

380.670,00 динараиполисомосигурањавредности2.480,00динарапопутовању,
укупне вредности 12.400,00 динара, што све укупно износи 393.070,00 динара.

17.

ДОБИТНИКА

исходу

О

но укупно 18.036.743,62 динара.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

-

-

у Београду

6. Стан у изградњи, у Београду локација плот 14, насеље Београд на води, површина 62 м . вредности 20.317.355,41 динара
7. 14 аутомобила марке Р1АТ 500 1-, вредности по комаду 1.222.826,08 динара, укупне вредности 17.119.565,12 динара, са полисом ауто одговорности
917

У укупну вредност наградног фонда урачунат је и порез на додату вредност у складу
са одредбама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", бр. 84/2004,
усклађени дин.
испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014
86/2004
усклађени дин. изн., 83/2015. 5/2016
изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015
-усклаћенидин.
-усклађени
изн.)
изн., 108/2016 и 7/2017
дин.
, тЈ
„
Наградеизстава1.овогчлана
немогусе заменити за новац.

вредности по

105 блендера. марка Вгоип, модел ЈВ3060, вредности по комаду 6.998,00
динара, укупне вредности 734.790,00 динара.
32. 15 ваучера за куповину робе у продајним објектима Оотех, у вредности од
20.000,00 динара, укупне вредности 300.000,00 динара
33. 6 полиса животног осигурања 5оае(е Сепега1е", вредности по комаду
123.920,00 динара, укупне вредности 743.520,00 динара
Укупна вредност наградног фонда у Наградној игри износи 135.344.181,46 динара.

.

ч а 16
у приређивању Наградне игре обезбеди спровођење
одговорности у свему у складу са законом, посебно у делу
_

Приређивач

_

се обавезује да

свих правила друштвене
заштите малолетника и заштите података о личности учесника.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан17
регулисано овим Правилима Наградне игре, непосредно се примењују
Закона о играма на срећу и других релевантних позитивних прописа Репуб-

Све што није

олред6е

лике србије.

31.

и

Ова

Правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

Члан 19.
Ова

Правила НаграднеигребићеобјављенаускладусаЗакономоиграма
на срећу,
односно најкасније 15 дана пре отпочињања наградне игреу дневном листу „Политика" и на интернет страници наградне игре иии.игтјгасип.гз и Приређивача.
11701981-3

