
На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020) и подзаконским 

прописима донетим на основу наведеног закона, а примењивим на наградну игру у роби и 

услугама, укључујући Правилник о ближим условима односно садржини Правила игара на срећу 

(„Службени гласник РС“, бр. 152/2020), и на основу Одлуке о приређивању наградне игре у роби и 

услугама „ЕКО Наградна игра“, број 0988A-21/07 од 05.10.2021., Генерални директор, EKO 

SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Panagiotis Loukas утврђује следећа: 

П Р А В И Л А 

НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА 

„EKO Наградна игра“ 

1. Уводне одредбе  

1.1. Овим Правилима  уређује се приређивање наградне игре у роби и услугама – (у даљем тексту: 

Наградна игра „ЕКО наградна игра“) и то начин приређивања игре, опис и време трајања игре, 

подручје приређивања игре, услови за учествовање у игри, начин и рокови уручења награда, начин 

обавештавања учесника о правилима игре, као и друга питања од значаја за приређивање игре и 

учествовање у игри у складу са законом. 

2. Подаци о Приређивачу Наградне игре 

2.1. Приређивач Наградне игре “ЕКО наградна игра” на коју се односе ова Правила је привредно 

друштво EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) са седиштем у Београду-Нови 

Београд, Тошин бунар бр. 274а, матични број 17413333, ПИБ 100118236, законски заступник: 

Panagiotis Loukas, генерални директор (у даљем тексту: „Приређивач“ или „ЕКО“).  

2.2. Приређивач приређује Наградну игру на основу Одлуке Генералног Директора Приређивача 

бр. 0988A-21/07 од 5.10.2021., а у циљу рекламирања моторног бензина, дизел горива и програма 

лојалности – ЕКО Smile клуба, а ради њихове боље презентације потрошачима и остваривања 

значајнијих комерцијалних ефеката и пословних резултата. 

3. Трајање Наградне игре и територија приређивања 

3.1. EKO Наградна игра се приређује у периоду од 8. новембра 2021 до 8. децембра 2021(закључно 

са извлачењем главне награде) и то искључиво на територији Републике Србије.  

4. Учесници у Наградној игри 

4.1. Право на учешће у EKO Наградној игри имају сви пунолетни грађани Републике Србије, који 

су чланови ЕКО SMILE Клуба, без обзира да ли су били чланови или су постали чланови ЕКО 

SMILE Клуба током ове наградне игре, а који прихватају Правила Наградне игре. 

 4.2. У Наградној игри не могу учествовати запослени и/или радно ангажовани код Приређивача, 

чланови њихове уже породице (брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи запосленог и родитељи 

брачног друга запосленог); запослени и/или радно ангажовани на ЕКО бензинским станицама (као 

што су точиоци, касири, администратори, као и сва остала запослена и радно ангажована лица на 

ЕКО бензинским станицама) као и чланови њихове уже породице (брачни друг, деца, браћа, 

сестре, родитељи запосленог и родитељи брачног друга запосленог); сва правна лица која сарађују 



са Приређивачем (чланови и заступници ових правних лица) као и сва лица која су запослени 

и/или радно ангажовани код правних лица која сарађују са Приређивачем, као и чланови њихове 

уже породице (брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи запосленог и родитељи брачног друга 

запосленог), и/или лица која су запослени и/или радно ангажовани код правних лица која на било 

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

и/или имају приступ подацима везаним за приређивање Наградне игре као и чланови њихове уже 

породице (брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи запосленог и родитељи брачног друга 

запосленог).  

5. Начин остваривања учествовања у Наградној игри  

5.1. Учествовање у Наградној игри се остварује на следећи начин:  

 Учесник у Наградној игри је свако лице које je члан EKO SMILE КЛУБА и које изврши 

трансакцију регистровану преко ЕКО SMILE картице или ЕКО SMILE мобилне апликације 

у периоду од 8. новембра 2021. године у 00:00 до 7. децембра 2021. године до 23:59, у виду 

куповине на EKO пумпама на територији Републике Србије: минимум 25 литара било ког 

горива, уз провлачење SMILE картице или мобилне апликације за прикупљање бодова*.  

 Учесник у наградној игри је заправо свака трансакција којом је обављена куповина 

наведених производа у минималноj кoличини од 25 литара било ког горива, при чему се 

свака трансакција којом је обављена куповина у износу већим од 25 литара води као једна 

трансакција. За куповину ПРЕМИУМ горива (Racing 100 или Diesel Double filtered) свака 

трансакција преко 25 литара биће дуплирана. Провлачење SMILE картице или мобилне 

апликације за куповину наведених производа у предвиђеном износу се аутоматски бележи 

као једна трансакција за основна односно две трансакције за куповину премиум горива, у 

систему која носи неки свој број. Тај број на крају учествује у извлачењу. Потрошач може 

учествовати у наградној игри онолико пута колика има остварених појединачних куповина 

наведених производа у минималној количини од 25 литара било ког горива, при чему је 

провукао SMILE картицу или Smile апликацију. 

* Учешће у наградној игри се не остварује куповином у партнерским ресторанима на ЕКО 

пумпама: Roggenart i Olympus Plaza. 

5.2. Учествовањем у Наградној игри на начин утврђен у члану 5.1. Правила сматраће се да је 

учесник у Наградној игри прихватио у целости права и обавезе из ових Правила. 

6. Извлачење награда и утврђивање добитака  

6.1. Организује се наградна игра путем куповине на ЕКО пумпама на територији Републике 

Србије, у периоду од 8. новембра 2021. године у 00:00 до 7. децембра 2021. године до 23:59. 

Недељне награде се извлаче једном недељно, понедељком, за потрошаче који су у претходних 

седам дана (закључно са недељом до 23:59) остварили трансакције у минималном износу од 25 

литара купљеног БИЛО КОГ горива. Уколико је потрошач имао више трансакција током недеље 

има право да учествује толико пута колико је остварио трансакција у минималном износу. 

Уколико је потрошач купио ПРЕМИУМ гориво у минималном износу од 25 литара ( Racing 100 ili 

Diesel Double Filtered) његова трансакција ће бити дуплирана. У недељном извлачењу могу 

учестовати све пристигле трансакције са додељеним бројем у систему, који гарантује да су 

испуњени услови учешћа, од претходне недеље закључно са недељом. Пресек се врши сваког 



понедељка. Прва недељна награда се извлачи 15. новембра 2021. године. Друга недељна награда се 

извлачи 22. новембра а последња и трећа недељна награда се извлачи 29. новембра 2021. Главна 

награда се извлачи 8. децембра. Приређивач је обезбедио недељне награде које ће бити извучене 

сваког понедељка за претходних седам дана, док ће све недобитне транскације у Наградној игри, 

који су остварили услов куповине од минимум 25 литара БИЛО КОГ горива , укључујући и 

PREMIUM гориво, периоду од 8. новембра 2021. године у 00:00 до 7. децембра 2021. године до 

23:59, имати право на учествовање за главнy наградy у последњој недељи извлачења, тачније 8. 

децембра 2021. године с тим што трансакције у минималном износу од 25 литара купљеног БИЛО 

КОГ горива реализоване на последње недеље од 29. новембра до 7. децембра 2021. године 

(односно од 00:00  до 23:59 тог дана) учествују само за главну награду.  

 

Датум 

извлачења 

Број 

недељних 

добитника  

Број 

добитника 

главне 

награде  

15.11.2021. 4  

22.11.2021.  4  

29.11.2021.  4  

08.12.2021.   1 

 

6.2. Добитници ће бити изабрани на основу софтвера, али извлачење свих награда у Наградној 

игри ће надзирати и контролисати трочлана комисија која ће контролисати и евидентирати ток 

извлачења награда и о томе сачинити записник. Комисију ће сачињавати следећа лица: 

- лице именовано од стране Приређивача; 

- лице именовано од стране Leo Burnett  d.o.o.; 

- лице именовано од стране Sampro софтверске компаније која пружа ту врсту услуге; 

6.3. Добитници Награда у Наградној игри се извлаче насумичним софтверским одабирањем из 

базе регистрованих трансакција путем ЕКО Smile картице и апликације за време трајања наградне 

игре.  

6.4. Добитник награде је учесник чија трансакција буде извучена насумичним софтверским 

одабирањем, а који је купио на ЕКО пумпама наведене производе из члана 5.  и то у минималној 

количини од 25 литара  БИЛО КОГ горива уз провлачење SMILE картице за прикупљање бодова. 

6.5. Уколико Комисија из члана 6.2. Правила утврди да насумично одабрана трансакција испуњава 

све услове утврђене овим Правилима, прогласиће учесника у Наградној игри – извучену 

трансакцију добитником награде.  

6.6. У случају да Комисија из члана 6.2. утврди да насумично одабрана трансакција не испуњава 

све услове утврђене овим Правилима, или да се на основу контакт података регистрованог члана и 

ЕКО SMILE картице не може неспорно утврдити идентитет добитника, прогласиће се таква 

трансакција неважећом и уместо тога приступиће се насумичном одабирању друге трансакције, 



све док насумично одабрана трансакција не буде одговарала свим условима утврђеним овим 

Правилима.  

6.7. Један учесник у наградној игри идентификован са именом и презименом и својим подацима 

преко ЕKO Smile картице и апликације може освојити више награда у наградној игри.  

6.8. С обзиром да право на учешће у Наградној игри имају сви пунолетни грађани Републике 

Србије од учествовања у Наградној игри су изузета правна лица јер је Наградна игра усмерена на 

физичка лица (пунолетне грађане). У том смислу правна лица која на Еко пумпама купују горива и 

производе ЕКО business картицама су изузета из могућности за освајање награда. Сарадња између 

ЕКО-а и правних лица у вези куповине горива и додатног асортимана је уређена посебним 

уговором закљученим у ту сврху и свака трансакција куповине горива и додатног асортимана се 

ауторизује посебним ЕКО business картицама. Евентуално коришћење ЕКО Smile картице при 

таквој трансакцији од стране представника правног лица не даје право на учешће у Наградној јер 

је купац горива правно лице и трансакција је извршена од стране правног лица.   

7. Наградни фонд 

7.1. Укупна вредност наградног фонда у Наградној игри износи 2,921,803.65 динара, са ПДВ-ом. 

Средњи курс евра на дан (5.10.2021.) доношења Одлуке о приређивању наградне игре у роби и 

услугама „ЕКО Наградна игра“ износи 117,56 динара.  

7.2. Наградни фонд у Наградној игри се састоји од награда и то:  

назив робе количина 
Бруто цена у 

РСД 

Kia Sportage – auтомобил. 

Цена аутомобила је изражена 

у динарској противвредности 

према средњем курсу НБС на 

дан: 5.10.2021.  

1 

2,444,002.65 

Мобилни телефон Samsung 

Galaxy Z flip 3  
3 

371,997 

Ваучер  за гориво, 100 € у 

динарској противвредности 

према средњем курсу НБС-а 

на дан 5.10.2021. 

9 

105,804 

УКУПНО 2,921,803.65 

 

7.3. Наградни фонд је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја 

предвиђеним овим правилником. 

7.4. Добитници награда ће бити лично обавештени о добијеним наградама у Наградној игри 

телефонским путем након чега ће бити организовано преузимање награда на адреси седишта ЕКО-

а. ЕКО ће на web  сајту www.ekosmileklub.rs објавити обавештење да је наградна игра завршена те 

да су извучени добитници док ће имена добитника бити објављена на web  сајту 

www.ekosmileklub.rs и  у дневном листу „Данас“ уколико добитници дају сагласност на јавно 

објављивање њихових имена. ЕКО ће о резултатима Наградне игре обавестити Управу за игре на 

срећу на начин и у року прописаном Законом о играма на срећу.  

http://www.ekosmileklub.rs/
http://www.ekosmileklub.rs/


7.5. Приређивач се обавезује да уручи извучене награде добитницима у Наградној игри најкасније 

у року од 10 дана од дана завршетка Наградне игре. 

7.6. Добитник у Наградној игри је дужан да се у року из претходног става јави Приређивачу у 

циљу преузимања награде. Моментом преузимања награде од стране добитника сматраће се да је 

Приређивач у целости испунио своје обавезе према добитнику у складу са овим Правилима и 

законом.  

У случају непреузимања награде у року из члана 7.6., сматраће се да је Приређивач испунио своје 

обавезе и према добитницима који нису преузели награду у остављеном року.  

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

картом као и својом ЕKO Smile картицом. Уколико је добитник награде у Наградној игри особа са 

ограниченом или одузетом пословном способношћу, преузимање награде може извршити 

искључиву уз презентовану писану сагласност старатеља или у његовом присуству.  

7.8. Доделу награда у Наградној игри свим утврђеним добитницима јемчи Приређивач.  

7.9. Добитник не може захтевати од Приређивача замену награде за новац. 

7.10. Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања или друге трошкове добитника 

повезане са преузимањем награда.  

8. Остале обавезе и одговорности Приређивача 

8.1. Приређивач ће по окончању Наградне игре у прописаном року Министарству финансија РС – 

Управа за игре на срећу доставити обавештење о резултатима Наградне игре и подацима о 

добитницима у свему у складу са законом.  

8.2. Приређивач се обавезује  да све личне податке, како учесника наградне игре тако и добитника 

награда, користи искључиво у складу са Законом о заштити података о личности. 

8.3. Приређивач може прекинути Наградну игру искључиво услед наступања околности које имају 

карактер више силе, односно наступања других околности које се нису могле предвидети, избећи 

или отклонити и на које се није могло утицати. Приређивач се обавезује да о сваком евентуалном 

прекиду Наградне игре благовремено обавести јавност путем дневног листа који се дистрибуира 

на целој територији Републике Србије. 

8.4. Приређивач се обавезује да у приређивању Наградне игре обезбеди спровођење свих правила 

друштвене одговорности и одговорне игре у складу са законом, посебно у делу заштите података о 

личности учесника.  

9. Порез  

9.1. Приређивач се обавезује да плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом. 

10. Искључење одговорности у споровима 

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету, која 

настане као последица учествовања у наградној игри и освајању награда, изузев одговорности која 

се не може законски изузети. 



11. Сагласност 

11.1. 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 искључиво уз њихову претходну сагласност сходно Закону о заштити 

података о личности,                               

- да се његово име јавно објави у складу са  позитивним прописима а по претходно добијеној 

сагласности добитника сходно Закону о заштити података о личности                           

- 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 и искључиво уз њихову претходну 

сагласност сходно Закону о заштити података о личности. 

Учесници и добитник 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. 

12. Завршне одредбе 

12.1. На све аспекте приређивања Наградне игре, који евентуално нису регулисани овим 

Правилима, непосредно се примењују одредбе Закона о играма срећу и других релевантних 

позитивних прописа Републике Србије.  

12.2. Ова Правила Приређивач објављује у дневном листу „Данас“ у свему у складу са законом. 

12.3. Ова Правила ступају на снагу даном добијања сагласности министра финансија.  

12.4. У случају спора надлежан је стварно и месно надлежан суд у Београду. 

  ЗА ПРИРЕЂИВАЧА: 

        ______________________   

                                                                                               Panagiotis Loukas, Генерални директор 


