На основу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 88/2011 и 93/2012 - др. закон),
Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник
РС", број 129/04), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности
за приређивање наградне игре у роби и о начину извештавања о резултатима наградне игре у
роби ("Службени гласник РС", број 129/04) и Одлуке број 249 заступника FABRIKA ZA PRERADU
VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, ул. Новосадски пут бр. 9, од дана 13.03.2018.
године, донета су:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
“ИЗАБЕРИ НЕКТАР”
Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом “ИЗАБЕРИ
НЕКТАР” (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на
Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за
учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према
учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и
услугама.
I. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA
Новосадски пут бр. 9
матични број: 08666032, пиб: 101922265
законски заступник: Михаило Јанковић, директор

II. НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ
ОДЛУКЕ
Дана 13.03.2018. године, Михаило Јанковић, директор, за привредно друштво FABRIKA ZA
PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, донео је Одлуку број 249 да се организује
наградна игра под називом “ИЗАБЕРИ НЕКТАР”.
III. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА
Организује се наградна игра у роби и услугама.
Назив наградне игре је “ИЗАБЕРИ НЕКТАР”.

Наградна игра се организује на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у
периоду од 20. априла 2018. године до 19. маја 2018. године.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ
Сва физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) имају
право да учествују у Наградној игри, изузев лица запослених код приређивача и у привредном
друштву EDS doo Beograd, ул. Паунова бр. 82-84, матични број: 20527447, као и чланова њихових
најужих породица (супружници, деца, те родитељи и рођена браћа и сестре уколико са њима
живе у заједници).
Уколико је добитник неке од награда лице лишено пословне способности, награду ће за њега и у
његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач
ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете
или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказују важећом
оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).
Добитник недељне награде, као и особа која с њим путује, мора имати важећу путну исправу са
датумом истека не краћим од 6 месеци од дана повратка са наградног путовања.
Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених
чињеница.
Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.
V. ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ
Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва физичка лица са пребивалиштем у
РС (без територије Косова и Метохије) која током периода трајања наградне игре у било којем
продајном објекту на територији Републике Србије, који продаје доле набројане производе
приређивача, остваре куповину у минималној вредности од 300,00 динара која обавезно укључује
куповину било којег од следећих производа, и то:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

NECTAR FAMILY (tetra pak: 200ml, 1l, 1,5l)
NECTAR LIFE (tetre pak: 1l, pet: 075l)
LIFE ORGANIC (tetra pak 1l)
LIFE SMOOTHIE (tetra pack 250ml)
VOĆNE KAPI (tetra pak 2l, doypack 200ml)
NECTAR ALKOHOLNO SIRĆE (pet 1l)
NECTAR JABUKOVO SIRĆE (pet 0,5l)
NECTAR SIRUP (pet 0,5l)
NECTAR BUZZ (pet 1,5l i 0,5l)
NECTAR CHAI (pet 1,5l i 0,5l)
NECTAR ICE TEA (pet 1,5l i 0,5l)
NECTAR MILKY JUICE (tetra pak: 1l i 200ml)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

NECTAR DŽEM (tegla 700g i 370g)
NECTAR EKSTRA DŽEM (tegla 370g)
NECTAR AJVAR (tegla 670g)
NECTAR TOMATELLO (tetra pak 1l, 500ml)
NECTAR TOMATELLO KETHUP (pet 1l, 500ml i kesica 100g)
BOOSTER (limenka 500ml, 250ml)

Учесници који изврше горе описану куповину на каси добијају фискални рачун на којем се налази
редни број фискалног рачуна тзв. БИ број.
Потрошач постаје учесник наградне игре слањем СМС поруке на четвороцифрени број 2018.
СМС порука се састоји из цифара које чине редни број фискалног рачуна тзв. БИ број, а који је
купац добио након горе описане куповине.
(Нпр. Уколико је учесник након извршене горе описане куповине, добио фискални рачун са БИ
бројем 123456, онда шаље СМС на број 2018 са текстом: 123456)
Број 2018 биће доступан за слање смс-а почев од 20. априла 2018. године у 00:01 часова до 18.
маја 2018. године у 23:59 часова.
СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, ВИП и Теленор мрежу.
Учесник је дужан да сачува и фискални рачун са исечком као доказ о куповини.
Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награда (где, када и на
који начин се награде могу преузети) на интернет страници www.izaberinectar.rs и
https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/.
VI. ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА

ТАБЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД У РСД

НАЗИВ НАГРАДЕ

ДНЕВНА
награда

Пакет НЕКТАР производа

Укупан
број
награда

580

ЦЕНА РСД
комад

ЦЕНА / тотал нето
(РСД)

Цена / тотал бруто са
ПДВ-ом РСД

881,91 РСД

511.507,80 РСД

613.809,36 РСД са ПДВом

НЕДЕЉНА
награда

НЕДЕЉНА
награда

НЕДЕЉНА
награда

НЕДЕЉНА
награда

ПРВА
ГЛАВНА
награда

8.025,00 РСД

160.000,00 РСД

192.600,00 РСД са ПДВом

Бицикла 26''/18 КОБРА

20

Сет посуђа Rosmarino Baste

20

9.164,58 РСД

183.291,667,00 РСД

219.950,00 РСД са ПДВом

ЛУКС викенд на Копаонику
за две особе

20

9.340,497 РСД

186.809,94 РСД

220.000,00 РСД са ПДВом

Путовање у Будимпешту за
две особе

20

10.999,00 РСД

219.980,00 РСД

219.980,00 РСД
ослобођено од ПДВ-а

Аутомобил ФИАТ 500Л

1

1.135.292,13 РСД

1.362.350,084 РСД

1.362.350,084 РСД са
ПДВ-ом

20.749,17 РСД

414.983,4 РСД

497.980,00 РСД са ПДВом

24.165,83 РСД

483.316,6 РСД

579.980,00 РСД са ПДВом

ДРУГА
ГЛАВНА
награда

Телевизор PHILIPS 32’’
модел 32PHS4132 HT2

ТРЕЋА
ГЛАВНА
награда

Мобилни телефон HUAWEI
модел P10 Lite WHITE DS

20

20

НАГРАДЕ УКУПНО РСД

3.906.649,44 РСД sa
ПДВ-ом

Вредност наградног фонда за ПРВУ ГЛАВНУ НАГРАДУ изражена у еврима је 11.540,00 ЕУР, а иста је исказана у
динарској противвредности у односу на ЕУР по средњем курсу НБС на дан доношења правила тј. 13.03.2018. године
који износи 118,0546 РСД за 1 ЕУР..

Наградни фонд чине робе и услуге.
Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја
предвиђеног овим правилима.
Наградни фонд се састоји од следећих награда:
➢ 580 Пакета НЕКТАР производа од којих се сваки састоји из следећих производа: 1. Сок
НЕКТАР Фемили Јабука 1,5л, 2. Сок Лајф Малина 1л, 3. НЕКТАР Екстра џем шљива 350гр, 4.
Томатело пасирани парадајз 1л, 5. НЕКТАР Бузз Вишња 1,5л, 6. НЕКТАР ајвар, 7. НЕКТАР
сирће 0,5л и 8. Томатело кечап- благи 1кг.

➢ 20 Бицикала 26''/18 КОБРА
➢ 20 Сетова посуђа Rosmarino Baste од којих се сваки састоји из следећих производа: 1.
Касерола 16цм, 2. Тигањ 24цм, 3. Шерпа 24цм, 4. Тигањ са две ручке 28цм и 5. Стаклени
поклопац 24цм.
➢ 20 ЛУКС викенда на Копаонику за две особе у јулу или септембру 2018. године од којих
сваки обухвата 2 ноћења на бази полупансиона ЛУКС студијима који се налазе у Apart
hotel & SPA Zoned.
➢ 20 Путовања у Будимпешту за две особе у периоду од 29.06. 01.07.2018. године од којих
свако обухвата превоз и 1 ноћење у хотелу са три звездице са доручком, крстарење
Дунавом, Сент Андреа и професионалног водича.
➢ 1 Аутомобил ФИАТ модел 500Л ПОП СТАР, радна запремина 1.368 цм3, снага мотора 70
киловата, 5. врата, 5. седишта.
➢ 20 Телевизора PHILIPS 32’’ модел 32PHS4132 HT2.
➢ 20 Мобилних телефона HUAWEI модел P10 Lite WHITE DS.
VII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА
Сви учесници наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитни
кодови односно добитници награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ ГЛАВНИХ НАГРАДА
Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину у вредности
од минимум 300,00 динара и буду послали СМС на број 2018 са одговарајућим садржајем биће
уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног
алгоритма аутоматски извући добитни код случајног добитника. Систем ће бити активиран
притиском на тастер “space”.
Извлачење добитника ГЛАВНИХ награда:
-19.05.2018. године (учествују лица која су послала СМС на број 2018 са одговарајућим садржајем
у периоду од 20. априла 2018 године у 00:01 часова до 18. маја 2018. године у 23.59 часова)
Биће извучено укупно 1 добитник ПРВЕ главне награде, 20 добитника ДРУГЕ главне награде и 20
добитника ТРЕЋЕ главне награде.
Добитник ДНЕВНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде.
Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде.
Добитник ПРВЕ главне награде не може бити добитник ДРУГЕ или ТРЕЋЕ главне награде.

Добитник ДРУГЕ главне награде не може бити добитник ТРЕЋЕ главне награде.
Објављивање добитника ГЛАВНИХ награда биће вршено на интернет страни www.izaberinectar.rs
и https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/ најкасније у року од 15 дана од дана извлачења
добитника награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току једне недеље трајања наградне игре остваре горе ближе описану
куповину у вредности од минимум 300,00 динара и буду послали СМС на број 2018 са
одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући
софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући добитни код случајног добитника.
Извлачење добитника НЕДЕЉНЕ награде биће вршено:
-

27.04.2018. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 20.04. у
00:01ч до 26.04.2018. године у 23:59ч). Биће извучено 20 добитника.

-

04.05.2018. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 27.04. у
00:00ч до 03.05.2018. године у 23:59ч). Биће извучено 20 добитника.

-

11.05.2018. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 04.05. у
00:00ч до 10.05.2018. године у 23:59ч). Биће извучено 20 добитника.

-

18.05.2018. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 11.05. у
00:00ч до 17.05.2018. године у 23:59ч). Биће извучено 20 добитника.

Биће извучено укупно 80 добитника НЕДЕЉНЕ награде.
Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде више пута.
Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ДНЕВНЕ награде.
Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНИХ награда.
Објављивање добитника НЕДЕЉНЕ награде биће вршено на интернет страни www.izaberinectar.rs
и https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/ најкасније у року од 15 дана од дана извлачења
добитника награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ ДНЕВНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току једног дана трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину
у вредности од минимум 300,00 динара и буду послали СМС на број 2018 са одговарајућим
садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу
дефинисаног алгоритма аутоматски извући добитни код случајног добитника.

Извлачење добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено сваког дана почев од 21.04.2018. године у
09:30 часова током трајања наградне игре, те ће се сходно томе дневно извлачити по 20 ДНЕВНИХ
награда.
Биће извучено укупно 580 добитника ДНЕВНЕ награде.
Једно лице може бити добитник ДНЕВНЕ награде више пута.
Добитник НЕДЕЉНЕ и ГЛАВНЕ награде може бити добитник ДНЕВНЕ награде.
Објављивање добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено на интернет страни www.izaberinectar.rs и
https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/ најкасније у року од једног дана од дана
извлачења добитника награда.
Извлачење и утврђивање резервних добитника награде
Биће извучена по два резервна добитника за све ГЛАВНЕ и НЕДЕЉНЕ награде.
Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и
који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник
из било ког разлога прописаног овим правилима.
Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног
добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени
резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим
правилима.

VIII. НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ
О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време
утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су
објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања,
имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме
и адресу, те назив и вредност награде добитника.
Записник потписују сви чланови комисије.
Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од
три члана, и то:
-

Стеван Стојаковић,

-

Ања Јекић и

-

Миа Довијанић

IX. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА
Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страници
www.izaberinectar.rs и https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/ у року од 15 дана од дана
извлачења.
X. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ДНЕВНОЈ НАГРАДИ

Одмах након утврђивања добитних кодова за ДНЕВНЕ награде, приређивач ће обавестити
добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о
награди коју је освојио, року у ком је дужан да преузме награду и о начину преузимања исте.
Уколико се добитник не јави и не преузме награду у остављеном року, губи право на исту.
Приређивач ће о свом трошку путем курирске службе обезбедити превоз ДНЕВНИХ награда на
адресу коју му добитник буде саопштио приликом обавештења о освојеној награди и то
искључиво у случају да се адреса на коју ће се доставити награда налази на територији Републике
Србије.
Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање
награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази
јединствени редни број фискалног рачуна тзв. БИ број, а као доказ о извршеној куповини.
Уколико добитник у наведеним роковима не преузме награду, губи право на исту и тиме престају
даље обавезе приређивача према добитнику, а предметна награда ће остати нераспоређена.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним
пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача
наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне
трошкове добитника повезане сa преузимањем награда.
Освојене награде добитници код приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити
за било коју другу награду.
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ НЕДЕЉНОЈ НАГРАДИ

По завршеном извлачењу и утврђивању добитних кодова, приређивач наградне игре преузима
обавезу обавештења добитника о освојеној НЕДЕЉНОЈ награди.
Обавеза приређивача је да добитника контактира путем мобилног телефона у року од 8 дана од
дана извлачења, те га обавести о освојеној награди, начину и року преузимања исте.

Приређивач ће о свом трошку путем курирске службе обезбедити превоз НЕДЕЉНИХ награда на
адресу коју му добитник буде саопштио приликом обавештења о освојеној награди и то
искључиво у случају да се адреса на коју ће се доставити награда налази на територији Републике
Србије.
У случају да добитник НЕДЕЉНЕ награде не преузме награду или не покаже на увид одговарајући
фискални рачун, исти губи право на награду, те се иста има доделити следећем резервном
добитнику.

Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање
награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази
јединствени редни број фискалног рачуна тзв. БИ број, а као доказ о извршеној куповини.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним
пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача
наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне
трошкове добитника повезане с преузимањем награде.
Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник не може да пренесе на друго лице, те сходно томе ако из
било ког разлога добитник награде није у могућности да исту искористи онда ће се те награде
доделити следећем резервном добитнику.
Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану
противредност нити за било коју другу награду.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ ГЛАВНИМ НАГРАДАМА
Приређивач ће добитника обавестити позивањем наведеног броја мобилног телефона минимум
два узастопна дана за редом у различито време, а уколико се добитник не јави на телефонски
позив приређивача, приређивач ће му послати смс којим ће га обавестити да је добитник награде
у овој наградној игри и позвати га да се јави најкасније у року од 5 дана (најкасније до 01.06.2018.
до 15ч) од дана пријема смс-а, на телефон приређивача на број 0800234567 у времену од 08:00 до
20:00 часова, седам дана у недељи, и овлашћеном лицу Приређивача саопшти своје име и
презиме, адресу пребивалишта, контакт телефон, те достави фискални рачун на коме се налази
јединствени редни број фискалног рачуна тзв. БИ број, а као доказ о извршеној куповини.

Уколико се добитник награде не јави приређивачу у остављеном року, губи право на награду, која
ће бити додељена резервном добитнику, као што је објашњено у Параграфу VII ових Правила.

Главнa наградa ће бити уручене у периоду између 15.06. 2018. године до 01.07.2018. године, на
адреси у Републици Србији коју ће добитнику бити саопштена приликом обавештења о освојеној
награди.
Уколико добитник не испуни горе означене обавезе, те стога му не буде могуће уручити награду,
исти губи право на награду и тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним
овереним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе
приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне
трошкове добитника повезане с преузимањем награде.

Освојене награде добитници код приређивача не могу заменити за новчану противредност нити
за било коју другу награду.
Добитник награде мора најкасније приликом преузимања награде да достави приређивачу
фискални рачун са јединственим редни број фискалног рачуна тзв. БИ број, а као доказ о
извршеној куповини.
У случају да се приређивач одлучи да организује свечаност за доделу награде исти не сноси
трошкове превоза или путовања добитника који се односе на његово присуство на горе описаној
свечаности.
XI. НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ
Правила игре биће објављена у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на територији целе
Србије
и
на
интернет
страници
www.izaberinectar.rs
и
https://www.facebook.com/NijeSvejednoNectar/ најмање 15 дана пре почетка наградне игре.

XII. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој
фази уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе.
Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити
одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће приређивач јавно објавити разлоге
који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.
У случају отказивања или прекида наградне игре неће се надокнађивати трошкови или евентуална
штета учесницима у наградној игри, нити ће се наградна игра одржати.

XIII. ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ
Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати
наведених Правила и законских прописа.
Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила.
Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у Параграфу VI, те да
исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац.
XIV. САГЛАСНОСТ
Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, с тим да
добитник награде такође пристаје:
➢ да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом
о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у маркетиншке сврхе
приређивања наградне игре сходно одредби из члана 12 Закона о заштити података о
личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС и
107/2012).
➢ да се његово име јавно објави у складу са позитивним прописима,
➢ да се његови лични подаци: име, презиме, слика и видео материјал, могу од стране
приређивача користити на начин да се објаве у штампаном, звучном, сликовном и видео
материјалу без накнаде, а искључиво у сврхе приређивања ове наградне игре сходно
одредби из члана 12 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008,
104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС и 107/2012)

Учесници и добитници у овој наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал
власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према
приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

XV. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА
Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне
игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се
разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према
приређивачу.
Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде
у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.

XVI. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити
директно добављачу награда, туристичким агенцијама и представницима робних марки
додељених материјалних производа.
Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету
(укључујући стварну штету и измаклу добит), који насталу као последица учестовања у наградној
игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.
XVII. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу
са Законом о порезу на доходак грађана.
XVIII. ТРОШКОВИ
Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач.
XIX. ОБЈАВЉИВАЊЕ
Правила наградне игре биће депонована код приређивача.
По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 15 дана обавестити Пореску управу о
резултатима наградне игре са подацима о:
-фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;
-добитницима.
XX. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА
У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду.
XXI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

у Бачкој Паланци, дана 13.03.2018.године

за FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA
___________________________________
Михаило Јанковић, директор

