
 
 

П  Р  А  В  И  Л  А 
Наградне игре у роби и услугама 

''ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ'' 
 

Члан 1. 
Приређивач наградне игре у роби и услугама под називом „ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ“ (у 
даљем тексту: „Наградна игра“) је ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ ФРИКОМ ДОО 
БЕОГРАД, Београд, Зрењанински пут бб, матични број 07042728, ПИБ 100003092 (у 
даљем тексту: „Приређивач“). 
 

Члан 2. 
Ова правила садрже одредбе које се односе на приређивача наградне игре, начин 
приређивања, услови за учешће, наградни фонд, начин обавештавања учесника у 
наградној игри, као и друга питања од значаја за  приређивање наградне игре. 
 

Члан 3. 
Назив Наградне игре је „ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ“. 
 
Одлуку о периоду трајања Наградне игре „ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ“ број 1221 и Одлуку о 
приређивању наградне игре у роби и услугама под називом „ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ“ број 
1222, донео је директор друштва, дана 01.03.2018.године. 
 

Члан 4. 
Наградна игра се приређује у периоду од 15. јуна до 14.јула 2018. године,  на територији 
Републике Србије. 
 
Сврха приређивања Наградне игре је рекламирање производа – сладоледа, ради њихове 
боље презентације потрошачима и остваривања значајнијих комерцијалних учинака за 
сладолед чији је произвођач Приређивач. 

Члан 5. 
У наградној игри могу учествовати сви грађани Републике Србије, који имају стално место 
пребивалишта на територији Републике Србије, који прихватају Правила наградне игре и 
који су лично конзумирали сладолед Приређивача.  
 
У Наградној игри не могу учествовати лица која су у сталном радном односу или  на други 
начин раде у Фрикому и чланови њихове уже породице, који живе са њима у заједничком 
домаћинству; 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 
имају приступ подацима везаним за приређивање наградне игре, те њихови брачни 
другови, родитељи и деца. 
 

Члан 6. 
Лица која су учествовала у осмишљавању заштитног кода, који се установљава у циљу 
заштите од фалсификовања штапића и омота корнета дужна су да саставе записник у 
коме ће ближе описати начин заштите. 
 
Заштитни код је исти за све добитне штапиће и омоте корнета, и састоји се од 
комбинације слова, бројева, слика или симбола, по избору чланова комисије. 
 



 
 

Добитни штапићи и добитни омоти корнета, осим заштитног кода, и одговарајућих 
пиктограма, имају и ознаку RS, што подразумева да је добитник награде конзумирао 
сладолед на територији Републике Србије. 
 
Комисија именована од стране Приређивача, дужна је да депонује у банкарски сеф, пре 
почетка наградне игре, слике оригиналних добитних штапића и оригиналних добитних 
омота корнета. 
 
Након почетка наградне игре, банкарски сеф се не сме отварати, осим по захтеву 
надлежног органа (суда, МУП-а и др.). 
 
У банкарски сеф се сме ући само по истеку периода од годину дана након завршетка 
Наградне игре. 
 

Члан 7. 
Штапићи са два истоветна пиктограма на оба краја штапића утиснута пирогравуром са 
исте стране штапића и омоти корнета, који имају осликане штапиће на унутрашњости 
омота са два истоветна пиктограма на оба краја штапића  и који поседују заштиту у складу 
са чланом 6, дају право учесницима наградне игре, који  су конзумирали сладолед, на  
награду коју представљају ти пиктограми.  
 
У Наградној игри не учествују следећи импулсни сладоледи: сладолед Фриком CALIPSO, 
Фриком CALIPSO MOJITO, Фриком CALIPSO вишња, Sandwich, Бла-Бла сладолед у 
чашицама, Бакља, сладолед  Frozen yogurt у чашици,  сладолед Star Wars, Капри чашица, 
Frozen у чашици, Cheesecake у чашици, Barcelona, Kрофница,Capuccino у чашици и  
Снешко  у чашици. 

 
Сви добитни штапићи и добитни омоти корнета су заштићени кодом. Изглед - слика 
оригиналног добитног штапића и оригиналног добитног омота корнета је депонована у 
банкарском сефу пре почетка Наградне игре. 
 

Члан 8. 
Добитник у Наградној игри је лице које: 
 
1. Поседује штапић са два истоветна пиктограма на оба краја штапића на истој страни 
штапића (лице штапића) утиснута пирогравуром , а штапић је на лицу штапића снабдевен 
и заштитним кодом из члана 6. правила и достави овакав штапић лично на посебно 
означени пријемни шалтер у пословне просторије Приређивача, које се налазе у Београду, 
ул. Зрењанински пут бб, најкасније до 10.07.2018. године; 
или 
2. Поседује омот корнета са осликаним штапићем на унутрашњости омота корнета, на 
коме се налази слика штапића са два истоветна пиктограма на оба краја штапића (лице 
штапића), и слика штапића на омоту корнета је снабдевена и заштитним кодом из члана. 
6. правила и достави овакав омот корнета лично на посебно означени пријемни шалтер у 
пословне просторије Приређивача, које се налазе у Београду, ул. Зрењанински пут бб 
најкасније до  10.07.2018. године. 
 
Пиктограм представља графички приказ награде (Робни ваучер-картица UniCredit банке 
одређене вредности)  утиснут методом пирогравуре  на коју добитник стиче право.                                                      
 



 
 

 
Члан 9. 

Награде  које не буду додељене или  преузете најкасније до 10.07.2018. године биће 
додељене на јавном извлачењу 14.07.2018. године. 
 
Штапићи и омоти корнета  са два истоветна пиктограма и заштитним кодом, описани у 
члану 7. ових Правила, који нису презентовани до 10.07.2018. постају недобитни и могу 
бити достављени ради учестовања у финалном јавном извлачењу. 
 

Члан 10. 
Директор ће донети Одлуку о формирању комисије за спровођење наградне игре, која ће 
проверавати аутентичност и истоветност штапића и омота корнета, које доносе лица која 
су учесници у Наградној игри, са изгледом оригиналног добитног штапића или оригиналног 
добитног омота корнета, који су депоновани у банкарском депозиту.  
 
Добитни штапић или добитни омот корнета даје учеснику право на награду искључиво 
уколико је у свему идентичан са изгледом добитног штапића или са изгледом добитног 
омота корнета у банкарском сефу. 
 
Добитни штапић не сме бити физички оштећен (преломљен, заломљен...) нити се на њему 
смеју вршити било какве механичке или техничке преправке. 
На добитном  омоту корнета не смеју бити вршене било какве механичке или техничке 
преправке.  
 
Добитни штапић или добитни омот корнета, који је оштећен или преправљен на начин 
описан у ставу 3.  и 4. овог члана, не даје право на награду. 
 

Члан 11. 
Пиктограми  са заштитом,  који су утиснути у добитне штапиће и  осликани на омотима 
добитних корнета представаљају следеће награде: 
 
• Пиктограм       5 mil.                                                                         
  
-представља поклон робни ваучер-картицу UniCredit банке у вредности од 5.000.000 
динара која се може искористити само за куповину робе и услуга у следећим објектима :  
- аутомобила у салонима ПРЕДУЗЕЋА  АУТО ЧАЧАК ДОО КОЊЕВИЋИ 
- робе широке потрошње у продајним објектима  ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД, 
MERCATOR- S ДОО НОВИ САД, DELHAIZE SERBIA ДОО БЕОГРАД, ФОРМА ИДЕАЛЕ, у 
продајним објектима „Ušće Shopping Center“,  Булевар Михајла Пупина 4, 11070 Београд 
-             путовања у понуди агенције KOMPAS ДОО БЕОГРАД 
 

 Пиктограм           500.000 
              -представља поклон робни ваучер-картица UniCredit банке у вредности од 500.000          
динара која се може искористити  само за куповину робе и услуга у следећим објектима :  
- аутомобила у салонима  ПРЕДУЗЕЋА  АУТО ЧАЧАК ДОО КОЊЕВИЋИ 
- робе широке потрошње у продајним објектима  ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД, 
MERCATOR- S ДОО НОВИ САД, DELHAIZE SERBIA ДОО БЕОГРАД, ФОРМА ИДЕАЛЕ, 
продајним објектима „Ušće Shopping Center“,  Булевар Михајла Пупина 4, 11070 Београд 
- путовања у понуди агенције KOMPAS ДОО БЕОГРАД 
  

 Пиктограм          100.000 



 
 

 -представља поклон робни ваучер-картица UniCredit банке у вредности од 100.000 динара 
која се може искористити само за куповину  робе и услуга у следећим објектима :  
- аутомобила у салонима ПРЕДУЗЕЋА  АУТО ЧАЧАК ДОО КОЊЕВИЋИ 
- робе широке потрошње у продајним објектима  ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД, 
MERCATOR- S ДОО НОВИ САД, DELHAIZE SERBIA ДОО БЕОГРАД, ФОРМА ИДЕАЛЕ , у 
продајним објектима „Ušće Shopping Center“,  Булевар Михајла Пупина 4, 11070 Београд 
-            путовања у понуди агенције KOMPAS ДОО БЕОГРАД 
 
• Пиктограм             30.000 

-представља поклон робни ваучер-картица UniCredit банке у вредности од 30.000 динара 
која се може искористити само за куповину робе и услуга у следећим објектима :  
- аутомобила у салонима ПРЕДУЗЕЋА  АУТО ЧАЧАК ДОО КОЊЕВИЋИ 
- робе широке потрошње у продајним објектима  ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД, 
MERCATOR- S ДОО НОВИ САД, DELHAIZE SERBIA ДОО БЕОГРАД, ФОРМА ИДЕАЛЕ, у 
продајним објектима „Ušće Shopping Center“,  Булевар Михајла Пупина 4, 11070 Београд 
- путовања у понуди агенције KOMPAS ДОО БЕОГРАД 
 
Добитници робних ваучера вредности веће од 30.000 РСД ће бити у обавези да отворе 
наменски текући рачун у UniCredit банци, без икаквих трошкова одржавања до 31.12.2018. 
године, односно до истека важности картице. 

Приређивач гарантује да се помоћу Робног ваучера-картице не може подићи новац са 
банкомата, нити се може заменити за неку другу награду или противвредност. Поклон 
Робни ваучер-картица може бити коришћен само на унапред дефинисаним местима и то 
искључиво до потпуног искоришћења износа предујма, те да се исти не може допунити 
неким средством плаћања до пуног износа више вредности дефинисане робе или услуге. 
Потрошња по Робном ваучеру-картици је могућа кроз једну или више независних куповина 
до износа средстава расположивих на наменском рачуну поклон Робног ваучера-картице. 
Рок важења поклон Робног ваучера- картице је до 31.12.2018. године. 
                                       

Члан 12. 
Да би се учествовало на завршном извлачењу наградне игре, потребно је послати 3 (три) 
недобитна штапића или 3(три) недобитна омота корнета или комбинацију недобитних 
штапића и корнета (2+1), који немају два истоветна пиктограма на оба краја штапића са 
исте стране штапића односно на унутрашњим странама омота корнета, који треба да 
пристигну 13.07.2018. године.  
 
Сваки учесник може за завршно извлачење послати неограничени број коверти, које 
садрже  по 3 (три) недобитна штапића Фриком сладоледа или  3 (три) недобитна омота  
Фриком корнета или  комбинацију недобитних штапића и недобитних омота корнета (2+1), 
који немају два истоветна пиктограма на оба краја штапића са исте стране штапића 
односно на унутрашњој страни омота  корнета, Фриком бланко штапиће као и штапиће са 
пиктограмима из претходних наградних игара Приређивача. 
 

 
Члан 13. 

Коверте са потребном комбинацијом за учествовање у овој наградној игри потребно је 
послати на адресу Приређивача, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, Зрењанински пут бб,  11213 
Београд п.фах 7 за Наградну игру “Пажљиво лижите'', са читко написаним тачним личним 
подацима - име и презиме, адреса са поштанским бројем и контакт телефоном и е-маил 
адреса -  како би се учеснику могло доставити обавештење о уручењу награде. 



 
 

 
Члан 14. 

Приређивач задржава право да се у продаји на тржишту нађе неограничен број сладоледа 
који на штапићима и омотима корнета  немају елементе наградне игре ''ПАЖЉИВО 
ЛИЖИТЕ''  за  2018. год. (бланко или са другим знаком).  
У производњи  и промету сладоледа  за 2018. годину  могу се  евентуално  пронаћи  
штапићи и омоти корнета са пиктограмима из претходних наградних игара Приређивача, 
без обзира на осликане пиктограме такви штапићи и омоти корнета (из претходних  
наградних игара) немају право на награду. Такви штапићи и омоти корнета могу бити 
послати само за завршно извлачење у складу са чланом 12. ових Правила. 
Добитни штапићи и омоти корнета са пиктограмима се разликује од штапића и омота 
корнета из претходних наградних игара, по заштитном коду који има ознаку RS а 
претходни заштитни кодови су имали ознаку SRB. 
 

Члан 15. 
Наградни фонд састоји се од следећих награда: 
 
- Поклон Робни ваучер-картица у вредности од 5.000.000,00 РСД – 1 ком 
- Поклон Робни ваучер-картица у вредности од 500.000,00 РСД – 3 ком 
- Поклон Робни ваучер-картица у вредонсти од 100.000,00 РСД – 5 ком 
- Поклон Робни ваучер-картица у вредонсти од 30.000,00 РСД – 100 ком 
 
Финално извлачење: 
  
- Поклон Робни ваучер-картица у вредности од 1.000.000,00 РСД – 1 ком 
- Мобилни телефон ALCATEL 3C-5026D Metallic Black TS – 50 ком 
 
 
Наградни фонд чини роба и услуге. 
  
Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја 
предвиђеног овим правилима. 

Члан 16. 
Приређивач ће организовати и завршно извлачење, када ће бити додељено 50(педесет) 
мобилних телефона и поклон робни ваучер у вредности од  1.000.000,00 РСД који 
представља поклон робни ваучер-картицу UniCredit банке у вредности од 1.000.000 
динара која се може искористити само за куповину робе и услуга у следећим објектима :  
-              аутомобила у салонима ПРЕДУЗЕЋА  АУТО ЧАЧАК ДОО КОЊЕВИЋИ 
- робе широке потрошње у продајним објектима  ТЕХНОМАНИЈА ДОО БЕОГРАД, 
MERCATOR- S ДОО НОВИ САД, DELHAIZE SERBIA ДОО БЕОГРАД, ФОРМА ИДЕАЛЕ, у 
продајним објектима „Ušće Shopping Center“,  Булевар Михајла Пупина 4, 11070 Београд 
-      путовања у понуди агенције KOMPAS ДОО БЕОГРАД,  и све евентуално недодељене  
награде. 
 
Том приликом ће се поделити и све евентуално недодељене награде. 

 
Награде које нису додељене и преузете су награде које без кривице Приређивача  нису 
подељене добитницима  у складу са  правилима ове наградне најкасније  до 10.07.2018. 
године . 



 
 

Завршно извлачење одржаће се дана 14.07.2018. године у присуству комисије. Учесници 
који имају право учешћа у овој наградној игри у складу са овим Правилима и чије пошиљке 
стигну Приређивачу најкасније до 13.07.2018. године. 
 
Комисија именована од стране Приређивача, у саставу од три члана, припремаће, 
организовати  и контролисати ток извлачења добитака на завршном извлачењу о чему се 
сачињава записник.   

 
Члан 17. 

За доделу награда из члана 15. свим добитницима гарантује Приређивач. 
 

Члан 18. 
Сви добитници награда у Наградној игри, у складу са чл. 83. Закона о порезу на доходак 
грађана (''Службени гласник РС'', бр. 24/2001, 80/02, 135/04, 65/2006., 31/2009, 44/2009, 
18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС и 7/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - 
одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013 и 6/2014 - 
усклађени дин. изн. 57/2014, 68/2014- др.закон и 5/2015 усклађени дин. изн. 112/2015 i 
5/2016 – усклађени дин. изн. 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 7/2018 -  усклађени 
дин. изн) су порески обвезници и дужни су да  пријаве порез надлежној Пореској управи. 
 

Члан 19. 
Награде на завршном извлачењу ће бити извучене приликом јавног извлачења у 
просторијама Приређивача или на другој локацији чија ће тачна адреса бити објављена у 
средствима јавног информисања, у присуству комисије од 3 члана, коју ће именовати 
Директор Приређивача. 

Члан 20. 
Извлачење свих награда на завршном извлачењу обавиће се у присуству чланова 
комисије именоване од стране Приређивача. 
Комисија именована од стране Приређивача, у саставу од 3 (три) члана, припремаће и 
контролисати ток извлачења добитака и о томе сачинити записник. 
 

Члан 21. 
Награде ће се извлачити тако што ће се од свих коверти пристиглих на адресу 
Приређивача закључно са 13.07.2018. године, односно за сваку награду по једна коверта 
чији ће се пошиљалац, уколико су испуњени сви услови предвиђени Правилима наградне 
игре ''ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ '' за 2018. годину, сматрати добитником награде. 
 
Добитник награде је учесник чија је коверта у којој је послао потребну комбинацију 
штапића и/или омота корнета Фрикомовог сладоледа  за учествовање у овој Наградној 
игри извучена за одређену награду на предвиђени начин и чији  су подаци уредно и читко 
написани тако да се може утврдити његов иднетитет. 
 
Комисија ће одмах по извлачењу сваке од коверти проверити да ли садржи потребну 
комбинацију штапића и/или омота корнета Фрикомовог сладоледа  за учествовање у овој 
наградној игри, како би се утврдило да ли су испуњени сви предвиђени услови да би се 
учесник који је послао извучену коверту  сматрао добитником награде поводом које је та 
коверта извучена. 
 
Уколико комисија утврди да нема неправилности, прогласиће учесника добитником 
награде. 
 



 
 

Сваки учесник на завршном извлачењу може освојити само једну награду истог типа, а ако 
се коверта са истим подацима извуче више пута учесник се не сматра добитником, већ се 
приступа извлачењу друге коверте, све док не буде извучена коверта која задовољава 
прописане услове. 
 
Сваки учесник на завршном извлачењу може освојити више различитих награда.             
Уколико комисија утврди да извучена коверта не садржи потребну комбинацију штапића 
и/или омота корнета Фрикомовог сладоледа  за учествовање у овој наградној игри или да 
на коверти нису наведени тражени лични подаци на основу којих ће се неспорно утврдити 
идентитет  добитника, прогласиће такву коверту неважећом и уместо ње приступиће се 
извлачењу друге коверте, све док не буде извучена коверта која задовољава прописане 
услове. 

Члан 22. 
Приређивач се у складу са Законом о играма на срећу Републике Србије обавезује да 
неће поделити више награда од оних,  које су предвиђене у фонду из члана 15. ових 
Правила. 
Добитне комбинације подложне су провери аутентичности симбола и додатне заштите, 
депонованих у банкарском  сефу, а што утврђује комисија именована од стране 
Приређивача. 
У случају да штапић или омот корнета не одговара условима предвиђеним овим 
правилима,  Комисија ће доносиоца писмено обавестити да нема право на награду у 
складу са овим правилима. 

Члан 23. 
Доносилац недобитног штапића или недобитног омота корнета  има право писменог  
приговора на одлуку Комисије за спровођење Наградне игре као првостепеног органа. 
Приговор се подноси у  року од 3 дана од дана  писменог обавештења да доносилац 
недобитног штапића или недобитног омота корнета нема  право на награду у складу са 
Правилима  наградне игре.  
Приговор се подноси Директору Приређивача као другостепеном органу преко Комисије за 
спровођење наградне игре. 
Одлука Директора Приређивача је коначна. 
 

Члан 24. 
Приређивач ће добитнике награда обавестити у року од  7 дана од дана завршног 
извлачења  на адресу наведену на  достављеној коверти. Уколико  Приређивач не буде у 
могућности да ступи у контакт са добитником награде у наведеном року због нетачних 
података, награда остаје Приређивачу.   
Добитници награда, исте могу преузети лично у року од 15 дана од дана пријема потврде 
о добијању награде од стране комисије за спровођење наградне игре. Добитник је дужан  
да пре преузимања награде достави комисији на увид  важећу личну исправу – личну 
карту на основу које ће комисија утврдити његов идентитет.  
Уколико је добитник малолетно лице или је лице са ограниченом или одузетом пословном 
способношћу, награду може преузети искључиво у пратњи родитеља, старатеља или 
законског заступника. 
Родитељ, старатељ или законски заступник су дужни да доставе комисији на увид своја 
важећа лична документа – личну карту, као и извод из матичне књиге рођених малолетног 
лица односно особе са ограниченом или одузетом пословном способношћу. 
 
Добитници су дужни у складу са Правилима наградне игре да потпишу изјаву о 
преузимању награде, којом ће такође бити потврђено да су упознати са одговарајућим 
одредбама Закона о заштити података о личности. 



 
 

 
Потписивањем изјаве о преузимању награде сматра се да је добитник прихватио у 
потпуности Правила наградне игре  ''ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ '' . 
 
Потписивањем изјаве из става 4. овог члана добитници су сагласни и пристају да им се 
без накнаде, име, фотографија и снимљени материјал неограничено користи у 
маркетиншке и промотивне сврхе Приређивача путем свих медија. 
 
Сви лични подаци, како учесника, тако и добитника награде, биће коришћени искључиво 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 25. 
Преузимањем награде од стране добитника сматра се да је Приређивач у потпуности 
испунио обавезе према добитнику предвиђене Законом о играма на срећу и Правилима 
наградне игре ''ПАЖЉИВО ЛИЖИТЕ'' . 

Члан 26. 
Сматра се да је Приређивач испунио своје обавезе и према добитницима који нису 
преузели награду у року утврђеном овим Правилима. 
 

Члан 27. 
Приређивач може прекинути Наградну игру услед наступа више силе или околности које 
се нису могле предвидети, избећи или отклонити и на које се није могло утицати или у 
случају изражених привредних поремећаја на тржишту или код Приређивача. 
Приређивач ће о прекиду обавестити јавност путем медија . 
У случају отказивања или прекида Наградне игре у складу са овим чланом, трошкови или 
евентуална штета учесницима у Наградној игри се неће надокнађивати. 
 

Члан 28. 
Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила. 
У случају спора између учесника Наградне игре и Приређивача утврђује се надлежност 
Првог основног  суда у Београду. 

Члан 29. 
Ова Правила наградне игре биће објављена у складу са Законом о играма на срећу, 
односно најкасније 15 дана пре почетка наградне игре у дневном листу ''ВЕЧЕРЊЕ 
НОВОСТИ'' и на интернет страници Приређивача www.frikom.rs, a током Наградне игре 
путем пригодних плаката и летака на продајним местима. 

Списак свих добитника и резултате наградне игре Приређивач ће објавити у дневној 
штампи по избору Приређивача. 

Приређивач може информације о Наградној игри објављивати у свим средствима јавног 
информисања (штампа, електронски медији, ТВ спотови и др.). 

Приређивач ће у року од 15 дана по завршетку наградне игре, Пореској управи доставити 
извештај о утврђивању резултата игре. 

Члан 30. 
Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности од стране Министарства 
финансија. 
 
У Београду,  01.03.2018.године 



 
 

         
                                                                           ФРИКОМ ДОО 

Зрењанински пут бб 
11213 Београд 

 

 


