
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Датум: 3. март 2017. године 

Број:  436-01-19/2017 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени 

гласник РС" број: 79/05,110/07, 95/10 и 99/14), члана 28. Закона о играма на срећу  

("Службени гласник РС" број: 88/11 и 99/12- др.закон) и члана 8. Правила 

наградне игре у роби и услугама "Узми рачун и победи" бр. 436-01-11/2017-01 од 

17.02.2017. године,  министар државне управе и локалне самоуправе доноси 

 

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за праћење регуларности јавног 

извлачења добитака у наградној игри "Узми рачун и победи",  у саставу: 

                         

Председник комисије: 

- Станија Вишекруна, секретар Министарства државне управе и локалне 

самоуправе; 

 

Заменик председника Комисије: 

- Љиљана Величковић-Томић, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе; 

 

 Чланови Комисије: 

-   Жељко Танкосић, Министарство финансија; 

-   Зоран Јовановић, Министарство финансија- Пореска управа; 

-   Ирена Туцовић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација; 

-   Јелена Ристић, Мастеркард Србија. 

 

Заменици чланова Комисије: 

-   Јелена Аћимовић,  Министарство финансија; 

-   Владица Милорадовић, Министарство финансија- Пореска управа; 

-   Томислав Бајер, Министарство трговине, туризма и телекомуникација; 

-   Никола Петковић, Мастеркард Србија. 

 

 II  Задатак Комисије из тачке I овог решења је надзор над начином и 

поступком јавног извлачења и утврђивања добитака  у наградној игри "Узми 

рачун и победи", у циљу обезбеђења законитости и транспаретности  поступка.  

 

                       III Комисија која прати извлачење награда је дужна да након 

извлачења коверте, изврши проверу испуњености услова за учешће у наградној 



игри утврђених у члану 6. Правила наградне игре у роби и услугама "Узми рачун 

и победи" бр. 436-01-11/2017-01 од 17.02.2017. године. 

 

            IV  Комисија ће контролисати и евидентирати ток извлачења награда и о 

томе сачинити записник, сагласно члану 10. Правила наградне игре у роби и 

услугама "Узми рачун и победи" бр. 436-01-11/2017-01 од 17.02.2017. године, који 

потписују председник односно заменик председника и присутни чланови односно 

заменици чланова Комисије.  

 

             V  Председник Комисије, заменик председника, чланови Комисије и 

њихови заменици не примају накнаду за рад у Комисији. 

             

            VI  Решење доставити председнику, заменику председника, члановима, 

заменицима чланова, и архиви Министарства државне управе и локалне 

самоуправе. 

 

            VII   Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                                        МИНИСТАР 

 

                  

                                                                                                         Ана Брнабић     

   
Сагласан: Дражен Маравић, помоћник министра: Дражен Маравић, помоћник министра 

Обрадила: Љиљана В.Томић 
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