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На основу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 18/2020), Правилника о ближим 
условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС", бр. 152/20), 
Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање 
наградне игре у роби и о начину извештавања о резултатима наградне игре ("Службени гласник РС", 
бр. 152/20) и Одлуке бр. 13-7/2 од 15.07.2022. године заступника FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I 
POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, ул. Новосадски пут бр. 9, дана 15.07.2022. године, донета су: 
 

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ 

“BUZZ DO ZANZIBARA” 

Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом “BUZZ DO 

ZANZIBARA” (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 И СЕДИШТЕ ПРИРЕЂИВАЧА 

FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA 

Новосадски пут бр. 9 

матични број: 08666032, пиб: 101922265 

законски заступник: Ненад Мишчевић, директор 

 

II. СВРХА НАГРАДНЕ ИГРЕ 

Приређивач приређује наградну игру у рекламне сврхе. 

 

III. НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ 

И БРОЈ ОДЛУКЕ 

Дана 15.07.2022. године, Ненад Мишчевић, директор, за привредно друштво FABRIKA ZA PRERADU 

VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, донео је Одлуку број 13-7/2 од 15.07.2022. године, да 

се организује наградна игра под називом “BUZZ DO ZANZIBARA” . 
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IV. НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА 

Организује се наградна игра у роби и услугама. 

Назив наградне игре је “BUZZ DO ZANZIBARA”. 

Наградна игра траје од 22.08.2022. године до 03.10.2022. године. 

Наградна игра се организује у Maxi, Tempo и Mega Maxi објектима привредног друштва: 

DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD; Јурија Гагарина 14, Београд-Нови Београд; Матични број: 17569171; 

ПИБ: 103482850 

Списак продајних објеката објављен је и на интернет страницама https://www.maxi.rs/storelocator I 

https://tempocentar.com/locations са адресом сваког објекта. 

(у даљем тексту: Dеlhaize ПРОДАЈНИ ОБЈЕКТИ), на територији Републике Србије (без територије 

Косова и Метохије), у Маxi, Tempo и Mega Maxi форматима, у периоду од 22.08.2022. године од 

00:01ч до 03.10.2022. године у 23:59ч.   

 

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ 

Сва физичка лица држављани Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији (без 

територије Косова и Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев: лица која су у 

сталном радном односу или на други начин раде код Приређивача као и њихови брачни и 

ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници; 

лица која су у сталном радном односу или на други начин раде код DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD 

као и њихови брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са 

њима живе у заједници; чланови комисије за регулаторно спровођење Наградне игре, њихови 

брачни и ванбрачни другови, родитељи и деца, рођена браћа и сестре уколико са њима живе у 

заједници; лица која су у сталном радном односу или на други начин раде код правних лица која на 

било који начин учествују у приређивању и организацији Наградне игре и/или извлачењу добитка, 

и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре, те њихови брачни и 

ванбрачни другови, родитељи и деца, 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). 

Уколико је добитник неке од награда лице малолетно лице, награду ће за њега и у његово име 

примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке 
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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 (Извод из матичне књиге рођених, Одлука о старатељству). 

Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених 

чињеница. 

Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила. 

VI. ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ 

Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва физичка лица са пребивалиштем на 

територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) која током периода трајања 

наградне игре у било којем продајном објекту DELHAIZE ПРОДАЈНИ ОБЈЕКТИ на територији 

Републике Србије, који продаје доле набројане производе приређивача, остваре куповину било ког 

Nectar производа бренда BUZZ, који производи су: 

      

БАР КОД НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

8606108094907 Sok Buzz malina 0,5l 

8606108094860 Sok Buzz malina 1,5l 

8606018720224 Sok Buzz visnja 1,5l 

8606018720996 Sok Buzz limunada 0,5l 

8606108094945 Sok Buzz orange 0,5l 

8606108094983 Sok Buzz multivitamin 0,5l 

8606018720972 Sok Buzz limunada 1,5l 

8606108094938 Sok Buzz orange 1,5l 

8606108094976 Sok Buzz multivitamin 1,5l 
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Потрошачи који изврше горе описану куповину на каси добијају фискални рачун и нефискални 

исечак, са јединственим кодом, чиме су стекли право учешћа у наградној игри. 

Сва лица која остваре горе ближе описану куповину имају право да постану учесници наградне игре 

слањем јединственог кода / контролног броја (који се састоји од 14 цифара) са нефискалног исечка 

СМС поруком на четвороцифрени број 8888. 

 

• Код представља контролни број исказан на нефискалном делу рачуну и представља 

комбинацију бројева. 

Број 8888 биће доступан за слање смс-а почев од 22.08.2022. године у 00:01 часова до 02.10.2022. 

године у 23:59 часова. 

 

Уколико је купац правилно послао јединствени код добија повратну СМС поруку којом се потврђује 

да је његов код успешно прихваћен. 

 

СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, А1 и Telenor (Yettel) мрежу, и то: 

• за кориснике MTS мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом, 

• за кориснике Telenor (Yettel) мобилне мреже: 3,99 рсд са ПДВ-ом и 

• за кориснике А1 мобилне мреже: 3,48 рсд са ПДВ-ом 

 

Учесник је дужан да сачува фискални рачун са нефиксалним исечком као доказ о куповини до краја 

наградне игре, а најкасније до 03. Новембра 2022. године. 

 

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.buzzdozanzibara.rs. 

 

Корисничка подршка nectar@gmd.rs, call centar +381117706275, радним данима од 09 до 17 часова. 

 

 

http://www.buzzdozanzibara.rs/
mailto:nectar@gmd.rs
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VII. ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА 

 

 

(Напомена: приликом обрачуна вредности Главне награде коришћен је средњи курс НБС на дан 14.07.2022. godine), 

 

Наградни фонд чине роба и услуге. 

Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја 

предвиђеног овим правилима. 

 

Укупна вредност наградног фонда је 1.882.464,55 РСД (нето цена), односно износ од 2.062.359,76 

РСД (бруто цена, са ПДВ). 

 

Наградни фонд се састоји од следећих награда: 

➢ 630 ком. поклон мајица BUZZ 

➢ 42 ком. поклон ваучера у појединачној вредности од 10.000 рсд za куповину u “BUZZ” 

малопродајним објектима BUZZ (https://www.buzzsneakers.com/SRB_rs/radnje) 

➢ 6 ком. мобилних телефона Iphone 13 (128 GB)  

➢ 2 x Наградно путовање у Занзибар за 2 особе  
Туристички аранжман обухвата: Занзибар 13 дана / 10 ноћи, Авионски превоз, 17.02.2023 – 
01.03.2023. STONE TOWN: Хотел 4* бб 2/2 

 
 
 
 

НАЗИВ НАГРАДЕ УКУПАН БРОЈ НАГРАДА
ЦЕНА / НЕТО комад

рсд

ЦЕНА / ТОТАЛ НЕТО

рсд

ЦЕНА / ТОТАЛ БРУТО СА ПДВ-ом (20%)

рсд

ДНЕВНА

НАГРАДА
Мајица 630 552,00 347.760,00 417.312,00

ДНЕВНА

НАГРАДА
Ваучер 42 10.000,00 420.000,00 420.000,00

НЕДЕЉНА 

НАГРАДА

Мобилни телефон

Iphon 13, 128gb
6 91.952,67 551.716,02 662.059,22

ГЛАВНА

НАГРАДА

Путовање у

Занзибар 2 x 2 особе
2 281.494,27 562.988,53 562.988,53

383.998,94 1.882.464,55 2.062.359,76

Табела 1. Наградни фонд у РСД

УКУПНО

https://www.buzzsneakers.com/SRB_rs/radnje
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VIII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА 

Сви учесници наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитници 

награда. 

 

ИЗВЛАЧЕЊЕ ГЛАВНЕ НАГРАДЕ 

Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину и буду 

послали СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће 

сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног 

добитника. Систем ће бити активиран притиском на тастер “enter”. 

Извлачење добитника ГЛАВНЕ награде: 

- 03.10.2022. године (учествују лица која су послала СМС на број 8888 са одговарајућим садржајем 

у периоду од 22.08.2022. године у 00:01 часова до 02.10.2022. године у 23:59 часова) 

Биће извучено укупно 2 (два) добитника ГЛАВНЕ награде. 

Добитник ДНЕВНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде. 

Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде. 

Објављивање добитника ГЛАВНЕ награда биће вршено на интернет страни www.buzzdozanzibara.rs 

и https://www.nectar.rs/vesti/ најкасније у року од 10 дана од дана извлачења добитника награда. 

ИЗВЛАЧЕЊЕ НЕДЕЉНИХ НАГРАДА 

Сви учесници који у току једне недеље трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину 

било ког од горе наведених производа и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим 

садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу 

дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника. 

Извлачење добитника НЕДЕЉНИХ награде биће вршено: 

- 29.08.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 

22.08.2022.године у 00:01ч до 28.08.2022. године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник 

телефона Iphone 13. 

- 05.09.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 

29.08.2022. године у 00:01ч до 04.09.2022.године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник 

телефона Iphone 13. 

http://www.buzzdozanzibara.rs/
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- 12.09.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 

05.09.2022. године у 00:01ч до 11.09.2022.године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник 

телефона Iphone 13. 

- 19.09.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 

12.09.2022. године у 00:01ч до 18.09.2022.године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник 

телефона Iphone 13. 

- 26.09.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 

19.09.2022. године у 00:01ч до 25.09.2022.године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник 

телефона Iphone 13. 

- 03.10.2022. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 

26.09.2022. године у 00:01ч до 02.10.2022.године у 23:59ч). Биће извучен 1 добитник 

телефона Iphone 13. 

Биће извучено укупно 6 добитника НЕДЕЉНЕ награде, телефона Iphone 13. 

- Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде више пута. 

- Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ДНЕВНЕ награде. 

- Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНE награда. 

Објављивање добитника НЕДЕЉНЕ награде биће вршено на интернет страни 

www.buzzdozanzibara.rs најкасније у року од 10 дана од дана извлачења добитника награда. 

ИЗВЛАЧЕЊЕ ДНЕВНЕ НАГРАДЕ 

Сви учесници који у току трајања једног дана наградне игре остваре горе ближе описану куповину 

било ког од горе наведених производа и буду послали СМС на број 8888 са одговарајућим 

садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу 

дефинисаног алгоритма аутоматски извући добитника. 

Извлачење добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено сваког дана почев од 23.08.2022. године у 

09:30 часова закључно са 03.10.2022. године, када ће бити извучени и последњи добитници дневних 

награда. 

Биће извучено укупно 630 добитника ДНЕВНИХ награда мајица (по 15 дневних награде сваког дана 

извлачења). 

и 

Биће извучено укупно 42 добитника ДНЕВНИХ награда BUZZ ваучера  (по 1 дневна награда сваког 

дана извлачења).  Ваучер у Buzz малопродајним објектима се може искористити најкасније у 

периоду до 01.11.2022. године. 

 

http://www.buzzdozanzibara.rs/
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Једно лице не 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.buzzdozanzibara.rs 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана извлачења добитника награда. 

Извлачење и утврђивање резервних добитника награде 

Биће извучена по два резервна добитника за ГЛАВНУ и десет резервних добитника за све НЕДЕЉНE 

и ДНЕВНЕ 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. 

Резервни добитници су учесници који су извучени следећи након прво извученог добитника, и који 

ће добити награду у случају да прво извучени добитник буду дисквалификован као добитник, из 

било ког разлога прописаног овим правилима. Прво ће бити контактиран први резервни добитник, 

па следећи након њега, у случају да први резервни добитник није остварио могућност преузимања 

награде на начин који је прописан овим правилима. 

Р.Б. НАЗИВ ОБЈЕКТА АДРЕСА ОБЈЕКТА

1 ПЈ Buzz Оutlet Бањица Црнотравска 4, Београд (Вождовац)

2 ПЈ Buzz Аda mall Радничка 9, Београд - Чукарица

3 ПЈ Buzz Beo Војислава Илића 141, Београд

4 ПЈ Buzz Big Вишњичка 84, Београд

5 ПЈ Buzz BW Булевар Вудроа Вилсона 12, Београд (Савски Венац)

6 ПЈ Buzz Delta City Јурија Гагарина 16/133, Нови Београд

7 ПЈ Buzz Кnez Кнеза Михаила 21, Београд

8 ПЈ Buzz Ušće Булевар Михајла Пупина 4, Нови Београд

9 ПЈ Buzz Крагујевац Булевар краљице Марије 56, Крагујевац

10 ПЈ Buzz Краљево Милоша Великог 7, Краљево

11 ПЈ Buzz Крушевац Видовданска 10, Крушевац

12 ПЈ Buzz Delta Ниш Булевар Немањића 11Б, Дуваниште

13 ПЈ Buzz Ниш Обреновићева 42, Ниш

14 ПЈ Buzz Нови Пазар 28. новембра бб, Нови Пазар

15 ПЈ Buzz Нови Сад Змај Јовина 2, Нови Сад

16 ПЈ Buzz Променада Булевар ослобођења 119, Нови Сад

17 ПЈ Buzz Суботица Рудиц 1, Суботица

18 ПЈ Buzz Ужице Димитрија Туцовића 99, Ужице

19 ПЈ Buzz Зрењанин Багљаш Запад 5, Зрењанин

BUZZ малопродајни објекти - Србија

http://www.buzzdozanzibara.rs/


9 
 

 

IX. 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, председник  

- Дејан Марковић и  

- Марко Дражић 

 

X. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА 

Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страници 

www.buzzdozanzibara.rs у року од 10 (десет) дана од дана извлачења. 

 
 
XI. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА 
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ДНЕВНОЈ НАГРАДИ 
 

Одмах након утврђивања добитника ДНЕВНЕ награде, приређивач ће обавестити потенцијалног 

добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о 

потенцијалној награди коју је освојио, обавези да, ради испоруке освојене награде, достави своје 

име, презиме, адресу становања, број телефона са којег је послао добитни код, адресу за испоруку 

освојене награде, као и јасно видљиву целу фотографију целог фискалног рачуна. 

Уколико се добитник не јави у року од 48h, губи право на исту, те ће иста бити додељена резервном 

добитнику. 

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. 

http://www.buzzdozanzibara.rs/
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Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање 

награде и да овлашћеном лицу покаже на увид личну карту или други лични документ. 

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. 

Освојене награде добитници код приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити 

за било коју другу награду. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ НЕДЕЉНОЈ НАГРАДИ 
 
Одмах након утврђивања добитника НЕДЕЉНЕ награде, приређивач ће обавестити потенцијалног 
добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је послао смс за учешће у наградној игри, о 
потенцијалној награди коју је освојио , обавези да, ради испоруке освојене награде, достави своје 
име, презиме, адресу становања, број телефона са којег је послао добитни код, адресу за испоруку 
освојене награде, као и јасно видљиву целу фотографију фискалног рачуна и нефискалног исечка на 
коме се налази КОД за слање. 
 
Уколико се добитник не јави у року од 48h, губи право на исту, те ће иста бити додељена првом 
резервном добитнику. 
 
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. 

Добитнику ће бити понуђена и опција да му недељна награда буде уручена у малопродајном 

објекту где је обавио куповину и одакле му је издат фискални рачун са нефискалним исечком, који 

је приложио као доказ пријаве учествовања у наградној игри сходно овим Правилима. 

Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање 

награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун као и нефискални исечак 

на коме се налази код / број, а као доказ о извршеној куповини, и да овлашћеном лицу покаже на 

увид личну карту или други лични документ. 

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 са 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 резервном добитнику. 
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Освојену НЕДЕЉНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану 
противвредност нити за било коју другу награду. 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ГЛАВНОЈ НАГРАДИ 
 
Одмах након утврђивања добитника ГЛАВНЕ награде, Приређивач ће обавестити потенцијалног 
добитника позивом на број мобилног телефона са ког је послао смс са кодом за учешће у наградној 
игри, о потенцијалној награди коју је освојио. 
 
Приређивач ће потенцијалног добитника звати у периоду од 48ч у три различита временска 
периода. Уколико се потенцијални добитник не јави ни после трећег позива Приређивач ће му 
послати СМС поруку којом ће га обавестити да је дужан да се јави у року од 24ч од пријема поруке, 
као и да уколико се не јави у предвиђеном року губи право на награду која ће бити додељена 
резервном добитнику. 
 
ГЛАВНА награда ће бити уручена на адреси и времену коју Приређивач саопшти добитнику 

приликом обавештења о освојеној награди, на адреси на територији Републике Србије, а најкасније 

до 1. Новембра 2022. 

Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање 

награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун и нефискални исечак на 

коме се налази  јединствени код / број, а као доказ о извршеној куповини, и да овлашћеном лицу 

покаже на увид личну карту или други лични документ. 

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 ГЛАВНУ 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 та награда доделити  
резервном добитнику. 
 
Освојену ГЛАВНУ награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противвредност 
нити за било коју другу награду. 
 

 

XII. НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ 

Правила наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира на територији 

целе Србије, најмање 8 дана пре почетка наградне игре, као и на интернет страници 

www.buzzdozanzibara.rs  

http://www.buzzdozanzibara.rs/
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XIII. 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. Једнострано отказивање правила 

наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“ , који се дистрибуира на територији целе 

Србије, као и на интернет страници www.buzzdozanzibara.rs најмање осам дана пре отказивања. 

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. 

 

 

XIV. 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. 

Награде описане у Параграфу VII које Приређивач додељује ни у ком случају не могу бити замењене 

за новац. 

XV. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Учествовањем у наградној игри учесник изјављује да прихвата обраду својих података о личности 

датих за потребе учешћа односно освајања награда у наградној игри . 

Учествовањем у наградној игри и прихватањем ових Правила игре, учесници су сагласни да ће у 

случају освајања награде, број мобилног телефона са ког је учесник послао код, у формату где ће 

последње три цифре бити сакривене, као и добитни кoд, бити објављени на веб страници 

Приређивача, као и на друштвеним мрежама Приређивача. 

Учесници се обавештавају: 

➢ да ће њихови подаци о личности (име, презиме, ЈМБГ, место пребивалишта, aдресу 

становања, број телефона, за остале учеснике: број телефона) достављени Приређивачу 

бити коришћени само у сврху приређивања и спровођења Наградне игре;   

http://www.buzzdozanzibara.rs/
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➢ да се подаци о добитницима у складу са Законом о заштити података о личности достављају  

Министарству финансија РС – Управи за игре на срећу у форми извештаја о утврђивању 

резултата наградне игре и добитника награда;  

➢ да ће се подаци о личности добитника чувати у складу са позитивноправним прописима 

којима се регулише обрада података о личности. 

Сматра се да је Учесник слањем СМС поруке ради пријављивања за учешће прочитао Правила 

наградне игре, да је са њима сагласан и да је у складу са Законом о заштити података о личности 

обавештен о прикупљању и обради својих личних података.  

Учесници имају право на обавештење о обради података, право да од Приређивача захтевају копију 

података који се на њих односе, односно да изврше увид у обрађиване податке. 

Учесници имају право да од Приређивача захтевају исправку, допуну, ажурирање, брисање 

података, као и прекид и привремену обуставу обраде према одредбама Закона о заштити података 

о личности. 

Приређивач не сноси одговорност за грешке у подацима, нити за пријем података достављених од 

стране учесника. 

Сваки учесник има право захтевати информације о обради његових личних података, које врсте 

података се обрађују, у које сврхе, ко је извор података и да ли се подаци уступају неком трећем 

лицу, да ли се врши аутоматизована обрада података, која су права сваког учесника подовом 

заштите података о личности. Такође, сваки учесник може затражити приступ својим личним 

подацима. 

Сваки учесник може затражити исправку својих личних података уколико су промењени, нетачни 

или непотпуни односно повући већ дату сагласност за обраду података о личности. 

Учесници могу захтевати брисање својих личних података (I) уколико сматрају да нису потребни за 

одређену сврху обраде података, (II) уколико су повукли сагласност за обраду података, засновану 

искључиво на таквој сагласности, (III) уколико су поднели приговор на обраду података о личности, 

(IV) уколико је обрада личних података незаконита, (V) уколико лични подаци морају бити 

избрисани како би се придржавали законских обавеза Руковаоца. Руковалац се обавезује да 

предузме разумне кораке ради обавештавања других субјеката о таквом брисању. 

Учесници могу захтевати ограничење обраде (I) у случају да се оспорава тачност њихових личних 

података како би Руковалац био у могућности да провери такву тачност, (II) у случају да само желе 

ограничити обраду својих личних података, а не и брисати их упркос чињеници да је обрада 

незаконита, (III) у случају да желе да Руковалац података задржи њихове личне  податке, јер су 

потребни ради заштите од евентуалних правних захтева трећих лица (IV) ако се противе обради, а 

руковалац утврђује да ли има легитимне основе за такву обраду која може бити претежнија у 

односу на њихова права (V) ако се обрада података заснива на легитимном интересу Руковаоца. 
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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. 

XVI. 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. 

XVII. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно 

добављачу награда. Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или 

нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), насталу као последица 

учествовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски 

изузети. 

XVIII. 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. 

XIX. ТРОШКОВИ 

Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач. 

XX. ОБЈАВЉИВАЊЕ 

Правила наградне игре биће депонована код приређивача. 

По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на срећу о 

резултатима наградне игре са подацима о: 

- фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности; 

- добитницима. 

XXI. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА 

У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду. 

XXII. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 



15 
 

Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија. 

 

у Бачкој Паланци, дана 15.07.2022. године 

 

за FABRIKA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA 

 

____________________________________________ 

Ненад Мишчевић, директор 

 


