
На основу члана 108. ст. 7. и 8. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12-др. закон) и члана 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси
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1. Ради реализације мере 4.2 Националног програма за сузбијање 
сиве економије и реализације активности у вези организовања наградне игре у 
роби и услугама предвиђене Закључком Владе 05 Број: 436-652/2018-1 од 23. 
јануара 2018. године, а у складу са Акционим планом за спровођење 
Националног програма за сузбијање сиве економије, на основу овлашћења из 
члана 108. став 8. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 
93/12-др. закон), Влада утврђује следеће критеријуме:

- приређивач наградне игре у роби и услугама је Влада, у складу са 
Закључком Владе 05 Број: 436-652/2018-1 од 23. јануара 2018. године;

- наградна игра у роби и услугама приређиваће се под називом: 
„УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2018” - први круг (у даљем тексту: Наградна игра);

- сврха приређивања Наградне игре, која је део шире медијско- 
едукативне кампање у оквиру Одлуке о проглашењу 2017. и 2018. за године 
борбе против сиве економије („Службени гласник РС”, број 84/16), је подизање 
свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије, стимулације 
безготовинског плаћања као инструмента 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 2015. године;

- Наградна игра приређује се на територији Републике Србије у 
марту 2018. године и траје најдуже 30 дана;

- почетак наградне игре, дан, место и време извлачења награда, 
биће дефинисани правилима Наградне игре;

- право учешћа у Наградној игри имају сва пунолетна лица са 
пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која 
прихватају правила Наградне игре донета од стране приређивача, изузев лица 
запослених код приређивача и лица запослених у Кабинету председника Владе, 
Генералном секретаријату Владе, Министарству државне управе и локалне 
самоуправе, Министарству финансија, Пореској управи, Државној лутрији 
Србије д.о.о., ЈП „Пошта Србије”, Београд, Републичкој дирекцији за имовину 
Републике Србије и Националној алијанси за локални економски развој 
(НАЛЕД);

- право на учешће у извлачењу награде у Наградној игри имају сва 
пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике 
Србије која прикупе минимум десет фискалних рачуна или десет потврда за 
плаћање картицом („слипова”), који се шаљу у одвојеним ковертама, минималне 
вредности од 100 динара по фискалном рачуну или „слипу”, не старијих од 1. 
јануара 2018. године и доставе их приређивачу у ковертама на начин дефинисан 
овим критеријумима;
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- коверте за Наградну игру се попуњавају тако да је на предњој 
страни коверте уписано „УЗМИ РАЧУН И ИОБЕДИ 2018”, а на полеђини 
коверте читко уписани лични подаци учесника, и то: име, презиме, адреса 
пребивалишта/боравишта из личних докумената и контакт телефон;

- о складиштењу и сортирању доспелих коверти и свим осталим 
пратећим активностима стараће се ЈП „Пошта Србије”, Београд;

- учесници у Наградној игри неће плаћати поштанску услугу слања
коверти;

- све коверте које су приспеле у првом кругу Наградне игре, 
учествоваће и у другом кругу Наградне игре;

- учесници у Наградној игри моћи ће да шаљу коверте почев од 1. 
фебруара 2018. године;

- наградни фонд и средства за реализацију ове наградне игре су 
обезбеђена делом од привреде, а делом из буџета Републике Србије;

- Наградна игра биће организована кроз четири извлачења; у 
извлачењу ће учествовати све коверте које буду достављене на начин ближе 
дефинисан правилима Наградне игре; начин учешћа у Наградној игри биће 
ближе дефинисан правилима Наградне игре.

2. Овај закључак представља сагласност, у смислу члана 108. став 
8. Закона о играма на срећу, за организовање Наградне игре према правилима 
игре донетим у складу са тим законом.

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Генерапном 
секретаријату Владе, који ће по један примерак доставити Министарству 
финансија, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Републичкој 
дирекцији за имовину Републике Србије Пореској управи, Државној лутрији 
Србије д.о.о. Београд, ЈП „Пошта Србије”, Београд и Националној алијанси за 
локални економски развој (НАЛЕД).

05 Број: 436-990/2018 
У Београду, 31. јануара 2018. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

V ^ С Тачност преписа оверава 
ЈМ Ж РА Л Н И  СЕКРЕТАР

Новак Недић
IX у/

4100318.008/43


