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АД РУБИН 

Крушевац 

дел. бр. 0100 – 619 

23.04.2019. 

 

 

 

 

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о 

ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, број 

129/2004) и Одлуке о приређивању наградне игре број 0100-619 од 23.04.2019. године РУБИН АД, 

Крушевац, дана 23.04.2019. године доноси следећа: 

 

 

 

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА 

 

 

„У вину је истина, у шприцеру пола-пола“ 

 

 

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА 

 

 

Члан 1. 

 

Наградну игру „У вину је истина, у шприцеру пола-пола“ организује РУБИН АД, Наде Марковић 

57, Крушевац, ПИБ 100480702, матични број 07154429, регистровано код Агенције за привредне 

регистре, (у даљем тексту: “Приређивач”). 

 

 

Члан 2. 

 

Наградна игра се приређује под називом: „У вину је истина, у шприцеру пола-пола“ 

 

 

Члан 3. 

 

Сврха приређивања наградне игре је награђивање поверења купаца производа привредног друштва 

Рубин АД робне марке „ШПРИЦЕР” и рекламна промоција производа из продајног асортимана 

ради повећања продаје. Производи који учествују у наградној игри су Шприцер бели  у паковању од 

0,5 литара и Шприцер росе у паковању од 0.5 литара. 

 

 

Члан 4. 

 

Наградна игра ће се приређивати у периоду од 06. јуна 2019. године до 05. јула 2019. године, и то на 

територији Републике Србије. 
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Члан 5. 

 

Право учешћа у наградноj игри имају само пунолетна физичка лица са простора Републике Србије 

која прихватају Правила наградне игре, осим лица из става 2 овог члана. 

 

У наградној игри не могу да учествују запослени код приређивача Рубин АД, Крушевац, као ни 

чланови њихових породица: супружници, деца, а ни родитељи, сестре и браћа уколико са њима 

живе у заједници. Право учествовања у наградној игри немају ни лица која су на други начин радно 

ангажована од стране наведеног привредног друштва, а која на било који начин учествују у 

приређивању и/или организовању наградне игре и/или извлачењу добитника и/или имају приступ 

подацима везаним за приређивање наградне игре. 

 

Члан 6. 

 

Право учешћа у наградној игри имају само пунолетна физичка лица која пошаљу БИ број са 

фискалног рачуна путем интернет странице www.rubin.rs, уз обавезу чувања фискалног рачуна до 

момента преузимања награде, као доказ о куповини минимум две лименке шприцера из члана 3 

Правила наградна игре. Све правилно послате пријаве путем интернет странице улазе у централну 

базу података. 

 

Једно лице може учествовати у наградној игри неограниченим бројем пријава путем интернет 

странице, али са пријавом различитих БИ бројева, и може бити добитник само једне награде 

Скутер. 

 

Сваки БИ број може бити послат само једном. У случају да исто БИ број буде поновно послат, 

захтеваће се додатно слање ИБМФ броја са фискалног исечка, у супротном ће пријава бити 

проглашена неважећом. 

 

Учесник који је послао БИ број путем интернет странице, добиће информацију са обавештењем да 

је БИ број примљен, да ли је исправан, да ли учествује у даљем извлачењу или да ли је БИ број већ 

искоришћен. 

 

Уколико постоји основана сумња да учесник на недозвољен начин врши пријаве (путем 

компјутерског програма и сл...) или на било који начин злоупотребљава систем, Приређивач има 

право да таквом кориснику привремено или трајно онемогући пријаве и учествовање у наградној 

игри. 

 

Пријава се врши на следећи начин: 

- Путем интернет обрасца на службеној веб страници www.rubin.rs где је потребно уписати 

следеће податке: БИ број са фискалног рачуна, број мобилног телефона, име и презиме, е-маил 

адреса. 

 

Члан 7. 

 

Сваки учесник може више пута да учествује у наградној игри. Приликом извлачења награда, узеће 

се у обзир све пријаве које су достављене oд 06. јуна од 00:00 часова, до 05. јула 2019. године, до 

20:00 часова. 
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Члан 8. 

 

Наградни фонд чине: 

Награда: 3 x скутер, у висини од 633.898,96 динара 

Награда 3 х путовање Грчка (смештај + превоз) у висини од 199,731.20 динара (цena сба три 

путовања) 

За наградну игру утврђује се укупан фонд награда у висини од 833.630,16 динара (са пдвом). 

 

Члан 9. 

 

Извлачење добитника награда обавиће се 05. јула у присуству комисије која броји три члана из 

редова запослених код Приређивача.  

 

Приликом извлачења, комисија ће утврђивати да ли су испуњени услови за учествовање у 

наградној игри. Биће извучена и три резервна добитника.  

 

Добитници награда ће бити обавештени о добијеној награди телефонским путем у року од 72 сата 

од дана извлачења. За случај да Приређивач не успе да са овим лицем ступи у контакт у року од 72 

сата услед разлога за које Приређивач не одговара (нпр. добитник је недоступан, не јавља се на 

телефон или било који други сличан разлог), па ни у наредних 5 дана, престају даље обавезе 

Приређивача према добитнику, а награда ће се доделити резервном добитнику са листе резервних 

добитника и то по редоследу којим су извучени, и тиме престају даље обавезе Приређивача према 

овом лицу. 

 

Награде скутер се извлаче 05. јула у 21 час, а у извлачењу тих награда учествују све успешне 

пријаве које су послате од почетка наградне игре и претходно нису извучени као добитници 

награде скутер или путовање. 

 

Награде путовања се извлаче 05. јула у 21 час, а у извлачењу тих награда учествују све успешне 

пријаве које су послате од почетка наградне игре и претходно нису извучени као добитници 

награде скутер или путовање. 

 

Добитници ће бити објављени (са скривене 3 цифре броја телефонског добитника) на завничној 

интернет страници www.rubin.rs 05. јула, после 21 час. Наградно извлачење ће се обавити 

аутоматски, путем посебног програма из централне базе података у коју су унете све правилно 

послате пријаве путем интернет обрасца, по принципу случајног компјутерског одабира. 

 

 

Члан 10. 

 

Добитници награда су дужни да исте преузму лично у року од 15 радних дана од дана извлачења и 

то у просторијама Рубин ад, Александра Дубчека 14, Земун.  

Уколико награде не буду преузете од стране добитника у напред наведеном року или уколико 

Приређивач утврди да извучени добитник није поштовао правила наградне игре и/или није испунио 

услове предвиђене правилима наградне игре, добитник губи право на награду, а награда ће се 

доделити резервном добитнику са листе резервних добитника и то по редоследу којим су извучени, 

и тиме престају даље обавезе Приређивача према овом лицу. 
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Члан 11. 

 

Добитници су дужни да доставе Приређивачу на увид личну карту или пасош на основу којег ће 

Приређивач извршити проверу идентитета добитника награде као и фискални рачун као доказ 

послатог БИ броја. 

У случају да се као добитник награде појави лице које је лишено пословне способности, награда ће 

бити уручена његовом законском заступнику, с тим што је законски заступник дужан да своје 

својство докаже валидном документацијом (правоснажном одлуком о старатељству или другим 

релевантним документом). 

Приликом преузимања награде, добитник награде, односно његов законски заступник, дужан је да 

потпише изјаву о преузимању исте, којом ће се такође потврдити да је упознат са одговарајућим 

одредбама Закона о заштити података о личности.    

Приређивач неће сносити трошкове путовања, превоза и/или било које друге додатне трошкове које 

добитници награда могу имати приликом преузимања награда. 

 

 

Члан 12. 

 

За наградни фонд – награде, гарантује Рубин АД, Наде Марковић 57, Крушевац, и исте не могу 

бити замењене за противвредност у новцу. 

 

Члан 13. 

 

Сви добитници награда се слажу, да њихово учешће у наградној игри представља промовисање 

производа Приређивача и бренда “ШПРИЦЕР”, те дају сагласност да Приређивач, без исплате било 

какве накнаде добитницима и без ограничења може да користи њихове личне податке, фотографије, 

видео материјале и/или било који други запис на којем је забележен добитник награде, а који је 

проистекао из приређивања ове наградне игре, и то у свим медијима, на интернету и/или на било 

који други начин, а у маркетиншке и промотивне сврхе Приређивача, све у складу са Законом о 

заштити потрошача. 

Добитници у овој наградној игри су сагласни да је сав горе поменути материјал власништво 

Приређивача, да у вези са истима немају право на накнаду, те се обавезују да ће се уздржати од 

било каквих поступака према Приређивачу по основу права коришћења и/или власништва 

наведеног материјала. 

Сви лични подаци добитника награде биће коришћени исклјучиво у складу са чланом 10. и чланом 

15. Закона о заштити података личности („Сл.гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12). 

 

Члан 14. 

 

Приређивач не преузима било какву одговорност, након преузимања награда од стране добитника. 

Моментом преузимања награде, сматра се да је Приређивач у целости испунио своје обавезе. 

Приређивач нема обавезу да писмено одговара на захтеве оних учесника који нису извучени као 

добитници. 

Члан 15. 

 

Учесници у наградној игри су сагласни да Приређивач њихове личне податке обрађује за потребе 

ове наградне игре и да их чува, све у складу са Законом о заштити података о личности. 
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Добитници награда су сагласани да Приређивач достави њихове личне податке Министарству 

финансија сходно Закону о играма на срећу као и да објави списак добитника. 

 

 

 

 

Члан 16. 

 

Наградна игра може бити прекинута и/или отказана само у случају више силе, укључујући и 

неспособност Приређивача да спроведе наградну игру из разлога независних од његове воље. У том 

случају, Приређивач ће обавестити учеснике о датуму прекида/отказа наградне игре и разлозима,  у 

истом листу у којем су објављена правила наградне игре. 

У случају прекида и/или отказивања наградне игре, учесници у наградној игри немају право на 

накнаду трошкова нити било какве штете према Приређивачу. 

 

Члан 17. 

 

Приређивач сноси обавезу плаћања пореза на добитке од игре на срећу у складу са Законом о 

порезу на доходак грађана. 

 

Члан 18. 

 

Приређивач је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка наградне игре обавести Министарство 

финансија Управа за игре на срећу о резултатима наградне игре. 

  

Члан 19. 

 

Правила наградне игре биће чувана код Приређивача, а заинтересована лица могу добити  копију 

истих, о свом трошку. 

 

Члан 20. 

 

Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата Правила наградне игре те је дужан да 

поступа у складу са истима. 

Члан 21. 

 

Правила наградне игре биће објављена на сајту www.rubin.rs  као и у дневним новинама ”БЛИЦ“ 

које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, 15 дана пре отпочињања наградне 

игре, а ступају на снагу по добијању сагласности Министарства финансија. 
 

 

 

генерални директор 

с.р. др Данијела Јовановић 


