На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр.88/11 од 24.11.2011, као и допуна „Службени гласник РС“, бр.93/12 од 06.10.2012. и Правилника о ближим условима односно садржини правила игара
на срећу „Службени гласник РС“ 129/04), Прописа донетих на основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр.84/04, 85/05–др, закон и 95/10) и Одлуке Генералног директора НИС а.д. Нови Сад Кирила
Кравченка донете дана 07.09.2016. број НМ_040700/НД-од/001407, дана 07.09.2016. утврђена су следећа

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Велика НИС Агро наградна игра 1
Решење Министарства финансија – Пореска управа, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу број 000-424-00-00233/2016 од 09.09.2016.
Члан 1. Приређивач
Приређивач наградне игре „Велика НИС Агро наградна игра 1“ је ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ, ДИСТРИБУЦИЈУ И ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ПРИРОДНОГ ГАСА, НИС А.Д. НОВИ САД.
ПИБ: 104052135
МАТИЧНИ БРОЈ: 20084693
Члан 2. Врста наградне игре
Наградна игра у роби и услугама
Члан 3. Званични назив наградне игрe
Званични назив наградне игре је „Велика НИС Агро наградна игра 1“
Члан 4. Право учешћа
Сви пунолетни држављани Републике Србије, власници НИС Агро картице и Агро платне картице, као и корисници СННП картице који купују Гасно уље 0.1 и који прихватају правила наградне игре, имају право
учешћа у наградној игри. У наградној игри не могу учествовати: запослени код приређивача, односно компаније НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12, особе запослене у компанијама
које учествују у организацији наградне игре на било који начин, као и њихови најближи чланови породице: родитељи, деца и супружници ових лица.
Корпоративни клијенти компаније НИС а.д. Нови Сад, као и корисници НИС Такси картица, немају право учешћа у наградној игри. Запослени у лизинг компанијама Manpower д.о.о., Ревност а.д. Нови Сад, Атос и Inter
Safe Business д.о.о. које са приређивачем имају потписан уговор, немају право учешћа у наградној игри.
Члан 5. Трајање наградне игре
Наградна игра почиње 05.10.2016. године у 00.01. часова и траје до 03.11.2016. године у 24.00. часова. Подаци су у складу са осталим датумима који су у наставку документа наведени.
Члан 6. Правила за учешће у наградној игри
Право на учешће у наградној игри имају лица наведена у члану 4, уколико за време трајања наградне игре на бензинским станицама НИС а.д. Нови Сад (НИС Петрол бензинске станице и Гаспром бензинске станице)
купе било које количине следећих врста нафтних деривата – Евро Дизел, Гасно уље 0.1. У наградну игру су укључене све бензинске станице НИС а.д. Нови Сад које оперативно послују у периоду одржавања наградне
игре (бензинске станице НИС Петрол и бензинске станице Гаспром). У наградну игру нису укључене бензинске станице које су у процесу реконструкције те немају могућност наплате на каси.
Потрошач учествује у извлачењу награда онолико пута, колико је пута исправно користио НИС Агро картицу или Агро платну картицу за куповину Евро Дизела и Гасног уља 0.1, као и СННП картицу за куповину
Гасног уља 0.1.
Члан 7. Наградни фонд
У наградној игри „Велика НИС Агро наградна игра 1“, биће додељене следеће награде, са следећом спецификацијом и вредношћу:
Број награда

Цена по комаду
(без ПДВ-а)

Укупан износ
(без ПДВ-а)

Укупан износ
(без ПДВ-а)

100

4.974,81

497.481,00

596.977,20

Картица за гориво у динарској противвредности од 100 литара* горива

120

12.075,00

1,449,000.00

1,738,800.00

Картица за гориво у динарској противвредности од по 500 литара* горива

12

60.375,00

724.500,00

869.400,00

1

1,086,750.00

1,086,750.00

1,304,100.00

233

1,164,174.81

3,757,731.00

4,509,277.20

Назив награде
1. Нисотек пакети
Нисотек пакет (NISOTEC TRAKTOL PREMIUM SAE 10W-30, од 10 литара + NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40, од 10 литара)
2. Награде у гориву

3. Главна награда
Картица за гориво у динарској противвредности од 9000 литара* горива
ТОТАЛ

* У прорачуну је коришћена највиша цена дизел деривата на дан 16.08.2016. малопродајних мрежа бензинских станица компанијe НИС а.д. у Србији. Картица се може искористити само за куповину горива на НИС
Петрол и Газпром бензинским станицама у Србији и не може се користити за куповину допунског асортимана робе на поменутим бензинским станицама. Картица се може користити у периоду од годину дана од
дана издавања.
Члан 8. Извлачење добитника
Извлачење добитника награда ће бити организовано методом случајног избора, путем посебно осмишљеног софтвера за извлачење, и то 4 пута у току трајања наградне игре и то:
• Прва недеља, датум 12.10.2016: 25 Нисотек пакета, 30 картица за гориво у вредности од по 100 литара горива, 3 картице за гориво у вредности од 500 литара горива.
• Друга недеља, датум 19.10.2016: 25 Нисотек пакета, 30 картица за гориво у вредности од по 100 литара горива, 3 картице за гориво у вредности од 500 литара горива.
• Трећа недеља, датум 26.10.2016: 25 Нисотек пакета, 30 картица за гориво у вредности од по 100 литара горива, 3 картице за гориво у вредности од 500 литара горива.
• Четврта недеља, датум 04.11.2016: 25 Нисотек пакета, 30 картица за гориво у вредности од по 100 литара горива, 3 картице за гориво у вредности од 500 литара горива, 1 картица за гориво у вредности од
9000 литара горива.
У сваком од недељних извлачења учествују све трансакције НИС Агро картица (за куповину евро дизела и гасног уља 0,1), Агро платних картица (за куповину евро дизела и гасног уља 0,1), као и СННП картица (за
куповину гасног уља 0,1), које су реализоване од почетка наградне игре до датума дефинисаног за извлачење. У другом, трећем и четвртом извлачењу не учествују само оне трансакције које су већ извучене у неком
од претходних извлачења, а све остале учествују.
Награде ће бити извучене случајним избором уз помоћ одговарајућег софтвера који је развијен за ове потребе у присуству три члана комисије која именује НИС а.д. Нови Сад.
Место извлачења награда биће:
• Прва недеља, датум 12.10.2016: Пословни центар Београд, НИС а.д.
• Друга недеља, датум 19.10.2016: Пословни центар Београд, НИС а.д.
• Трећа недеља, датум 26.10.2016: Пословни центар Београд, НИС а.д.
• Четврта недеља, датум 04.11.2016: Пословни центар Београд, НИС а.д.
У случају промене датума и места извлачења, услед наступања околности на које приређивач није могао утицати, о новом датуму и месту извлачења, учесници и јавност ће бити благовремено и на одговарајући
начин обавештени.
Учешћем у наградној игри, добитници награда потврђују своју сагласност да се њихово име и презиме, фотографије и/или снимљени материјал користе на рекламно/промотивним материјалима на свим медијима.
Сви лични подаци, како учесника наградне игре, тако и добитника награда, биће коришћени искључиво у складу са чланом 10. и чланом 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09,
68/12, 107/12).
Члан 9. Преузимање награда
Списак свих добитника награда биће објављен у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, најкасније 7 дана након завршетка наградне игре, а спискови добитника недељних
награда биће објављени на званичном сајту НИС Петрол бензинских станица www.nispetrol.rs и Гаспром бензинских станица www.gazprom-petrol.rs. Сви добитници награда у гориву ће бити обавештени и путем
телефона да су освојили награду у року од 3 дана од датума извлачења.
Добитници награда имају рок од 45 дана, од дана јавног објављивања резултата извлачења, да преузму своју награду. По истеку рока, приређивач није у обавези да извученом добитнику преда награду.
Приликом преузимања награда, добитници су дужни да пруже на увид: НИС Агро картицу, Агро платну картицу, СННП картицу, фискални рачун и потврду о плаћању наведеним картицама, личну карту или пасош,
као доказ о идентитету. Уколико добитник не приложи фискални рачун и потврду о плаћању наведеним картицама са бензинске станице на којој је остварио право на учешће у наградној игри, Приређивач задржава
право да добитнику не уручи награду. Mалолетне особе не могу бити добитници награде.
Све обавезе Приређивача према добитнику награде престају у моменту преузимања награде од стране добитника награде или лица које он за то овласти. Добијене награде, добитници не могу заменити за новчану
противвредност нити за било коју другу награду.
Приређивач ће сносити трошкове плаћања пореза на добитак у име добитника награда.
Члан 10.
Наградна игра се може прекинути у случају деловања више силе.
Члан 11.
По окончању наградне игре, Приређивач ће у року од 15 дана обавестити Министарство Финансија – Пореску управу о резултатима наградне игре, са подацима о добитницима награда (име и презиме, адреса и
ЈМБГ).
Члан 12.
Правила наградне игре ће бити објављена у дневном листу, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 15 дана пре почетка Наградне игре.
Члан 13.
У случају прекида наградне игре, јавност ће одмах бити обавештена путем дневног листа, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Члан 14.
Правила наградне игре ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.
У случају спора, утврђује се надлежност суда у Београду.

