
На основу члана 103. ст. 8 и 9. и члана 109. Закона о играма на 
срећу („Службеии гласник РС”, број 18/20) 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, 44/14 и 30/18 - др. закон), а у вези са Закључком Владе 
05 Број: 436-3151/2021 од 8. априла 2021. године, на предлог Генералног 
секретаријата Владе,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Усвајају се Правила наградне игре „Узми рачун и победи 2021 - 
други круг”, која су саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Генералном 
секретаријату Владе, који ће по један примерак доставити Министарству 
финансија, Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, Државној 
лутрији Србије д.о.о, ЈП „Пошта Србије”, Министарству финансија - Пореској 
управи и Националној алијанси за локални економски развој (НАЈ1ЕД).

05 Број: 436-7659/2021-1
У Београду, 26. августа 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

4100321.028/70



ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ 
„Узми рачун и победи 2021 - други круг”

Члан 1.

Приређивач Наградне игре под називом „Узми рачун и победи 2021
- други круг” (у даљем тексту: Наградна игра) је Влада Републике Србије, ул. 
Немањина број 11, 11000 Београд, матични број 07020171, ПИБ: 102211930 (у 
даљем тексту: „Приређивач”).

Члан 2.

Ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача 
Наградне игре, назив, време трајања, територију и сврху приређивања Наградне 
игре, услове за учествовање и опис Наградне игре, наградни фонд, поступак 
извлачења награда и надзор над поступком, начин објављивања резултата 
наградне игре и преузимање награда, као и остале обавезе и одговорности 
приређивача и учесника у Наградној игри.

Назив, време трајања, територија и сврха приређивања Наградне игре

Члан 3.

Наградна игра приређује се под називом „Узми рачун и победи 2021
- други круг”.

Наградна игра приређује се на територији Републике Србије у 
периоду од 18. септембра 2021. године до 23. октобра 2021. године.

Сврха приређивања ове наградне игре, која је део шире медијско- 
едукативне кампање, је подизање свести грађана и привредо о значају сузбијања 
сиве економије, стимулација безготовинског плаћања као инструмента сузбијања 
сиве економије, јачање мотивације за поштовање прописа и побољшање примене 
Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12).

Услови за учествовање и опис Наградне игре

Члан 4.

Право учешћа у Наградној игри имају сва пунолетна лица са 
пребивалиштем или боравиштем натериторији Републике Србије која прихватају 
правила Наградне игре донета од стране Приређивача, изузев:

1) лица која су у радном односу или су на други начин ангажована 
за рад у Кабинету председника Владе, Генералном секретаријату Владе, у 
Министарству финансија, Републичкој дирекцији за имовииу Републике Србије, 
Управи за игре на срећу, Пореској управи, ЈП Пошта Србије, Државној лутрији 
Србије д.о.о. Београд и Националној алијанси за локални економски развој 
(НАЛЕД);
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2) чланова Комисије за праћење регуларности извлачења награда и 
утврђивања добитника и чланова Радне групе за припрему и организовање 
наградне игре.

Члан 5.

Наградна игра се приређује кроз шест извлачења, која ће бити 
организована једанпут недељно.

Учешћем у Наградној игри учесници потврђују да су упознати са 
правилима Наградне игре, да их прихватају и да се слажу с њима.

За учешће у Наградној игри потребно је да учесник пошаље коверте 
које садрже најмање 10 фискалних исечака или 10 потврда за плаћање картицом 
или платним инструментом за инстант плаћање путем 1Р8 (Ж кода-1Р8, (у даљем 
тексту: слипови) издатих на теригорији Републике Србије, минималне вредности 
од 100 динара по фискалном исечку или слипу, не старијих од 1. априла 2021. 
године.

Фискалне исечке и слипове не треба слати заједно у истој коверти.

Попуњене коверете учесници шаљу преко ЈП „Пошта Србије” са 
назнаком на предњој страни коверте: УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2021, без 
наплате поштанске услуге.

На полеђини коверте потребно је да учесник читко упише следеће 
податке: име, презиме, адреса пребивалишта/боравишта (подаци из личних 
докумената) и контакт телефон учесника. Уколико било који од наведених 
података није наведен - учесник губи право на награду.

У извлачењу награда учествују учесници чије су коверте предате на 
шалтерима пошта или убачене у поштанске сандучиће, до последњег радног дана 
који претходи дану извлачења, а у складу са истакнутим радним временима 
пошта, односно временом пражњења поштанских сандучића.

Приређивач не сноси одговорност у случају да коверта из било ког 
разлога не стигне на место извлачења, те у том случају не учествује у извлачењу.

За учешће у Наградној игри учесници могу користити само 
фискалне исечке и слипове за реализовану куповину роба и услуга, односно само 
за трансакције које су обављене и нису ни на који начин поништене, нити је 
извршена било каква рефундација/повраћај средстава за трансакцију.

Неважећим слиповима ће се сматрати потврде о извршеним 
трансакцијама са банкомата.

Прихватањем правила Наградне игре учесник се саглашава да 
Приређивач може обрађивати личне податаке учесника искључиво у сврху 
организације Наградне игре, а у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18).

Један учесник може учествовати у Наградној игри са 
неограниченим бројем коверата и може освојити више награда.
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Фискални исечак се сматра исправним уколцко садрже следеће 
податке:

1. Назив обвезника и назив и адресу продајног места;
2. Порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;
3. Идентификациони број фискалног модула фискалне касе 

(ИБМФ);
4. Назив, количину, јединицу мере, цену по јединици мере, ознаку 

пореске стопе и вредност евидентираног промета добара, односно услуга;
5. Спецификацију пореских стопа;
6. Износ пореза по пореским стопама;
7. Укупан износ пореза;
8. Вредност промета по пореским стопама;
9. Укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за 

уплату, средство плаћања (готовина, чек, картица), уплаћен износ и износ разлике 
за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга;

10. Дан, месец, година, сат и минут сачињавања фискалног исечка;
11. Редни број фискалног исечка (БИ);
12. Фискални лого који се састоји од четири оцила раздвојених 

крстом исписаних у квадрату (налази се у доњем делу исечка).

Слип се сматра исправним ако садржи следеће податке:

1. Назив и адреса трговца/продавца (улица и број, град) или 
шифру наплатног места;

2. Врста трансакције за коју се издаје потврда - натпис „продаја” на 
слипу (односно „инстант плаћање” и - „извршено”);

3. Број картице (ПАН) - приказан делимично (последње 4 
цифре/првих 6 и последње 4 цифре, изостављен датум истека картице), само у 
случају плаћања картицом;

4. Валута и укупан износ трансакције;
5. Датум трансакције;
6. Број и потврда одобрења, уколико трансакција захтева одобрење 

Издаваоца, односно за инстант плаћање референтну ознаку извршене трансакције 
инстант плаћања.

Приређивач задржава право да провери валидност фискалног 
исечка, који је извучен у Наградној игри, у трговини која га је издала (путем 
контролних трака), односно да провери валидност слипа, и уколико установи 
неправилности, или из било ког разлога не може да потврди валидност фискалног 
исечка или слипа, учесник губи право на награду.

Уколико се са фискалног исечка и слипа не могу прочитати 
обавезни подаци, исти ће се сматрати неважећим. Слипови у коверти не морају 
гласити на лице које је на коверти назначено као пошиљалац, нити фискални 
исечци морају припадати пошил>аоцу, с тим да се пошиљалац својим учешћем у 
Наградној игри саглашава са чињеницом да му у складу са овим правилима 
награда неће бити додељена уколико Комисија утврди било какву неисправност 
фискалног исечка или слипа.
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Учесници чије коверте стигну после наведеног рока, као и учесници 
чије коверте нису извучене у једном извлачењу, учествују у наредним 
извлачењима, све до последњег, шестог извлачења у Наградној игри „Узми рачун 
и победи 2021 - други круг”.

Учесници чије коверте нису извучене у Наградној игри „Узми 
рачун и победи 2021 - први круг” учествују у извлачењу награда у Наградној игри 
„Узми рачун и победи 2021 - други круг”.

Наградни фонд

Члан 6.

Наградни фонд за Наградну игру „Узми рачун и победи 2021 - 
други круг”, чине следеће награде:

1. трособан стан број 3, површине 70,94м2 у приземљу зграде у 
објекту X, ламела Х2, у ул. Шумадијска бр.ЗО, на кат.парц. бр. 10362/3 КО Земун, 
по купопродајној цени у износу од 120.270,26 евра са урачунатим трошковима 
ПДВ-а;

7. двособан стан број 69, површине 51,36 м2 у поткровљу зграде у

2. двоипособан стан број 91, површине 70,15 м2 у поткровљу зграде 
у објекту X, ламела Х2, у ул. Шумадијска бр.ЗО, на кат.парц. бр. 10362/3 КО Земун 
по купопродајној цени у износу од 123.555,90 евра са урачунатим трошковима 
ПДВ- а;

3. двоипособан стан број 9, површине 78,55 м2 у приземљу зграде 
у објекту X, ламела објекат Х4, у ул. Шумадијска бр.34, на кат.парц. бр. 10362/3 
КО Земун, по купопродајној цени у износу од 126.942,30 евра са урачунатим 
трошковима ПДВ-а;

4. двоипособан стан број 86, површине 64,88 м2 у поткровљу зграде 
у објекту Ф. ламела ФЗ, у ул. Шумадијска бр.49, на кат.парц. бр. 10362/3 КО 
Земун по купопродајној цени у износу од 120.076,66 евра са урачунатим 
трошковима ПДВ-а;

5. двоипособан стан број 91, површине 70,87 м2 у поткровљу зграде 
у објекту X, ламела ХЗ, у ул. Шумадијска бр.36, на кат.парц. бр. 10362/3 КО 
Земун, по купопродајној цени у износу од 124.824,04 евра са урачунатим 
трошковима ПДВ-а;

6. трособан стан број 88, површине 70,63 м2 у поткровљу зграде у 
објекату X, ламелаХЗ, у ул. Шумадијскабр.36, накат.парц. бр. 10362/3 КО Земун, 
по купопродајној цени у износу од 123.964,13 евра са урачунатим трошковима 
ПДВ-а; 7
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објекту Ф, ламела Ф2, у ул. Шумадијска бр.47, на кат.парц. бр. 10362/3 КО Земун, 
по купопродајној цени у износу од 95.054,52 евра са урачунатим трошковима 
ПДВ-а;

8. стан бр. 2307, површине 55,29 м2, са ознаком А1ЈК - 2307, на 23 
спрату куле К1, зграда ВАУ Аигога, на кат. парц. бр. 1508/345 КО Савски Венац, 
по купопродној цени у износу од 198.888,00 евра са урачунатим трошковима 
ПДВ-а.

2. ДРУГО ИЗВЛАЧЕЊЕ 25. септембра 2021. године:
1. двоипособан стан број 91, површине 70,15 м2 у поткровљу зграде 

у објекту X, ламела Х2, у ул. Шумадијска бр.ЗО, на кат.парц. бр. 10362/3 КО 
Земун;

2. пет путничких возила Р1А Г 5001. 1,4 95 К8

9. 30 путничких возила Р1АТ 5001. 1,4 95 К8 вредности по комаду 
12.150,00 евра са ПДВ-ом, укупне вредности 364.500,00 евра са ПДВ-ом.

Укупна вредност наградног (јзонда износи 1.398.075,81 евра.

Укупну вредност наградног фонда чине појединачне вредности 
свих награда са порезом на додату вредност обрачунатим у складу са одредбама 
Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - 
исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14-др. закон , 142/14, 5/15, 83/15, 
5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18,30/18,4/19, 72/19, 8/20 и 153/20).

Награде из става 1. овог члана не могу се заменити за новац.

Поступак извлачења награда и надзор над поступком

Члан 7.

Извлачење награда, односно добитника награда одржаће се јавно у 
директном ТВ преносу емисије „Узми рачун и победи - 2021”, на Првом програму 
Радио телевизије Србије, у 18.00 часова.

Комисија именована од стране Приређивача присуствује извлачењу 
награда, врши надзор и контролу тока извлачења и о томе сачињава записник.

Комисија поступа на основу упутства о раду које доноси 
Приређивач. Извлачење награда се обавља кроз шест недељних извлачења, и то:

1. ПРВО ИЗВЛАЧЕЊЕ 18. септембра 2021. године:
1. трособан стан број 3, површине 70,94м2 у приземљу зграде у 

објекту X, ламела Х2, у ул. Шумадијска бр.ЗО, на кат.парц. бр. 10362/3 КО Земун;
2. пет путничких возила Р1АТ 5001. 1,4 95 К8
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3. ТРЕЋЕ ИЗВЛАЧЕЊЕ 2. октобра 2021. гјодине:
1. двоипособан стан број 9, површине 78,55 м2 у приземљу зграде 

у објекту X, ламела објекат Х4, у ул. Шумадијска бр.34, на Кат.парц. бр. 10362/3 
КО Земун;

2. пет путничких возила Р1АТ 500Е 1,4 95 К8

4. ЧЕТВРТО ИЗВЛАЧЕЊЕ 9. октобра 2021. године:

1. двоипособан стан број 86, површине 64,88 м2 у поткровљу зграде 
у објекту Ф, ламела ФЗ, у ул. Шумадијска бр.49, на кат.парц. бр. 10362/3 КО 
Земун;

2. пет путничких возила Р1АТ 500Р 1,4 95 К8

5. ПЕТО ИЗВЛАЧЕЊЕ 16. октобра 2021. године:
1. двоипособан стан број 91, површине 70,87 м2 у поткровљу зграде 

у објекту X, ламела ХЗ, у ул. Шумадијска бр.36, на кат.парц. бр. 10362/3 КО 
Земун;

2. пет путничких возила Р1АТ 50012 1,4 95 К8

6. ШЕСТО ИЗВЛАЧЕЊЕ 23. октобра 2021. године:
1. трособан стан број 88, површине 70,63 м2 у поткровљу зграде у 

објекату X, ламела ХЗ, у ул. Шумадијска бр.36, на кат.парц. бр. 10362/3 КО 
Земун;

2. двособан стан број 69, површине 51,36 м2 у поткровљу зграде у 
објекту Ф, ламела Ф2, у ул. Шумадијска бр.47, на кат.парц. бр. 10362/3 КО Земун;

3. стан бр. 2307, површине 55,29 м2, са ознаком А1Ж - 2307, на 23 
спрату куле К1, зграда ВУ' Аигога, на кат. парц. бр. 1508/345 КО Савски Венац;

4. пет путничких возила Р1АТ 500Р 1,4 95 К8.

Комисија одмах након извлачења коверте, врши проверу 
испуњености услова за учешће наведених у члану 5. ових правила.

Уколико Комисија установи да било која од извучених коверата не 
испуњава услове за учешће у извлачењу награде, извлачење коверата се наставља 
све док се не извуче коверта која испуњава услове.

Приређивач задржава право да након извлачења награда односно 
добитника награда накнадно провери да ли су испуњени услови прописани чл. 4. 
и 5. ових правила.

У случају да Приређивач утврди да нису испуњени услови из чл. 4. 
и 5. ових правила обавестиће учесника чија је коверта извучена, писаним путем 
да нема право на награду у складу са овим правилима. Награда ће бити 
употребљена на начин који одреди Приређивач својом одлуком.

Комисија сачињава Записник о спровођењу поступка извлачења 
добитника у Наградној игри и других учесника чије коверте нису испуниле 
услове из Правила наградне игре, који мора да садржи: имена и презимена 
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председника и чланова Комисије, место и време утврђивања добитника, начин 
утврђивања добитника, име, презиме, адреса пребивалишта/боравишта из личних 
докумената и контакт телефон добитника/учесника, те назив и вредност награде. 
Након коначне провере испуњености услова из чл. 4. и 5. ових правила, Комисија 
сачињава Записник којим се утврђује добитник.

Начин објављивања резултата Наградне игре и преуримање награда 

Члан 8.

Имена добитника Наградне игре сваког појединачног извлачења 
награда ће бити објављена на интернет страници Наградне игре и/шјгасип.га 
првог радног дана од дана извлачења, а списак добитника биће објављен у 
дневном листу „Политика”, најкасније у року од пет дана од дана сваког 
извлачења.

Приређивач се обавезује да омогући добитницима преузимање 
потврде о добитку награде и упутство о преузимању награде у просторијама 
објекта у улици Немањина бр. 11, у Београду, у року од 30 дана од дана 
објављивања имена добитника у дневном листу „Политика”.

Добитници награда у Наградној игри су дужни да у року од 60 дана 
од дана објављивања имена добитника у дневном листу „Политика”, преузму 
награду у складу са упутством добијеним од стране Приређивача.

Моментом преузимања награде од стране добитника сматраће се да 
је Приређивач у потпуности испунио обавезе према добитнику предвиђене 
Законом о играма на срећу и правилима ове Наградне игре.

У случају непреузимања награде у наведеном року, сматраће се да 
је Приређивач испунио своје обавезе према добитнику.

Приликом преузимања награде добитник је дужан да потврди свој 
идентитет важећом личном исправом.

Приређивач не сноси трошкове превоза нити било какве друге 
евентуалне трошкове добитника повезане са преузимањем награде.

За награду гарантује Приређивач Наградне игре.

Кршење правила и злоупотребе

Члан 9.

Забрањене су све радње ометања, злоупотребљавања и 
онемогућавања да се игра одвија у складу са правилима игре.

Уколико се процени или посумња да неки од учесника на било који 
начин злоупотребљава или крши правила Наградне игре, Приређивач задржава 
право да учесника искључи из Наградне игре.

Забрањене су радње учесника у игри чији је циљ повећавање 
вероватноће освајања награде коришћењем средстава и метода које нису и / или 
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су супротне онима предвиђеним у овим правилима. Након успостављања радњи 
које имају за циљ и / или би могле довести до манипулисања резултатима у 
подели награда, Приређивач задржава право да дисквалификује учесника и лиши 
га права да добије награду освојену као резултат таквих радњи.

Остале обавезе и одговорности приређивача и учесиика у Наградиој игри 

Члан 10.

Приређивач је дужан да по окончању Наградне игре, у законом 
прописаном року од 30 дана достави Министарству финансцја, Управи за игре на 
срећу, извештај о утврђивању резултата игре, на начин дефинисан чланом 108. 
Закона о играма на срећу.

Члан 11.

Приређивач се обавезује да по одбитку плати порез на добитак од 
игара на срећу у складу са Законом о порезу на доходак грађана („Службени 
гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09, 
3/10, 18/10, 4/11, 50/11, 91/11 - УС, 7/12, 93/12, 114/12 - УС, 8/13, 47/13, 48/13, 
108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16, 7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 4/19, 86/19, 
5/20, 153/20, 156/20, 6/21 и 44/21), а у ту сврху добитик пре преузимања награде 
мора доставити Приређивачу свој јединствени матични број (ЈМБГ), адресу и 
општину пребивалишта/боравишта.

Уколико добитник одбије да Приређивачу да податке који су му 
неопходни ради плаћања пореза на доходак грађана, добитник ће бити обвезник 
плаћања овог пореза и самостално ће сносити овај порез.

Подаци о личности биће коришћени у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).

Члан 12.

Учесници у Наградној игри прихватају права и обавезе из ових 
Правила самим учествовањем у Наградној игри.

Подаци о личности (име, презиме, место пребивалишта/боравишта, 
контакт телефон) учесника у Наградној игри „Узми рачун и победи 2021 - други 
круг” захтевају се приликом слања коверти од стране учесника, у складу са 
чланом 5. став 6. правила Наградне игре.

Руковалац подацима о личности учесника наградне игре је 
Приређивач. Обрађивач података у име руковаоца је Генерални секретаријат 
Владе Републике Србије.

Контакт подаци лица надлежног за обраду података о личности код 
Приређивача: Богдан Мамић.

Правни основ за обраду података о личности је уговорни однос у 
који учесници и Приређивач ступају у складу са овим правилима, на начин 
предвиђен чланом 5. став 2. и став 11. правила Наградне игре, којим је прописано 
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да се прихватањем правила игре учесник саглашава да Приређивач може 
обрађивати личне податке учесника у складу са Законом о заштити података о 
личности.

Подаци о личности се обрађују током трајања Наградне игре.

Прихватањем правила Наградне игре учесник се саглашава да 
уколико оствари право на награду, Приређивач може без накнаде да користи 
његово име и презиме у директном телевизијском преносу, као и његове 
фотографије или видео записе који су у вези са учествовањем у Наградној игри у 
промотивне сврхе, путем свих медија, у свему у складу са Законом о заштити 
података о личности.

На изричит захтев, добитник наградне игре може да повуче своју 
сагласност за коришћење његове фотографије или видео записе у промотивне 
сврхе.

Подаци о личности учесника у Наградној игри која су остварила 
добитак чувају се пет година од дана завршетка наградне игре у складу са чланом 
110. Закона о играма на срећу.

Приређивач обезбеђује сигурност података о јличности од губитка, 
уништења, оштећења, као и од неовлашћене или незаконите обраде.

Приређивач као руковалац података о личности неће уступати 
другом руковаоцу, ни обрађивачу, осим у сврху техничке обраде података, на 
начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући 
заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, 
уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и 
кадровских мера.

Приређивач не врши пренос података о личности које је прикупио 
и обрађује их искључиво у складу са овим правилима.

Учесник у Наградној игри има право на подношење притужбе 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Републике Србије у складу са Законом о заштити података о личности.

Члан 13.

Приређивач може да једнострано откаже или одложи Наградну 
игру или појединачно извлачење, уз јавно обавештавање, у случају више силе или 
разлога који онемогућавају спровођење наградне игре у складу са одредбама 
правила Наградне игре.

У случају да Приређивач откаже Наградну игру из разлога 
дефинисаних у ставу 1. овог члана, додела и дистрибуција награда биће одмах 
обустављена, те ће Приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида 
извлачења и дистрибуције награда.

У случају отказивања или прекида Наградне игре, трошкови или 
евентуална штета учесницима у Наградној игри се неће надокнађивати.
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Члан 14.

Приређивач се обавезује да у приређивању Наградне игре обезбеди 
спровођење свих правила друштвене одговорности у свему у складу са законом, 
посебно у делу заштите малолегника и заштите података о личности учесника.

Завршне одредбе

Члан 15.

На све што није регулисано овим правилима Наградне игре, 
непосредно се примењују одредбе Закона о играма на срећу („Службени гласник 
РС”, број 18/20) и други релевантни позитивни прописи Републике Србије.

Члан 16.

Правила Наградне игре биће објављена у складу са Законом о 
играма на срећу, односно најкасније осам дана пре отпочињања Наградне игре у 
дневном листу „Политика” и на интернет страници Наградне игре и/тЈгасип.гз


