
 
 

 

 

  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

 
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/339-768, 051/339-179; факс: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net 

  
Број: 06.05/152-242/18 
Датум: 09.09.2019. године 
 
На основу чл. 76. ст. 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
115/18), члана 95. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19)  и 
тачке 3. и 8. Закључка Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-1313/19 од 24.05.2019. године, 
министар финансија доноси 
 

ДОПУНА ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ  
„10 рачуна изброји и стан освоји“ 

 
 

Члан 1. 
У Правилима Наградне игре „10 рачуна изброји и стан освоји“, број 06.05/152-242/18 од 
09.07.2019. године (у даљем тексту: Правила) члан 6. мијења се и гласи: 
 

„Наградни фонд 
Члан 6. 

Наградни фонд чине сљедеће награде: 
 
1. Стан број 55, површине 53,15 м², по структури двособан, на шестом спрату у улици Карађорђева 

79, Бања Лука по купопродајној цијени од 110.552 КМ, 
2. Стан број 49, површине 60,14 м², по структури двособан, на петом спрату у улици Карађорђева 

79, Бања Лука по купопродајној цијени од  125.091,20 КМ, 
3. Стан број 37, површине 64,95 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици 

Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  135.096 КМ, 
4. Стан број 38, површине 67,60 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици 

Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  140.608 КМ, 
5. 20 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла 

у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 10.000 КМ,   
6. 20 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања 

Лука у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 10.000 КМ,  
7. 4 робна ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука 

у појединачној вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 4.000 КМ,  
8. 4 робна ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука 

у појединачној вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом, односно укупној вриједности 8.000 КМ. 
 

Укупна вриједност наградног фонда износи 543.347,20 КМ. 
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Укупну вриједност наградног фонда чине појединачне вриједности свих награда са порезом на 
додату вриједност обрачунатим у складу са одредбама Закона о порезу на додату вриједност 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 9/05, 35/05 и 100/08). 
 
Награде из става 1. овог члана не могу се замијенити за новац.“ 
 

Члан 2. 
У члану 10. Правила став 5. мијења се и гласи: 
 
„Извлачење награда се обавља кроз четири извлачења и то: 
 
1. ПРВО ИЗВЛАЧЕЊЕ 22. септембра 2019. године: 
- Стан број 55, површине 53,15 м², по структури двособан, на шестом спрату у улици Карађорђева 
79, Бања Лука по купопродајној цијени од 110.552 КМ; 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у 
појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука 
у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом. 
 
2. ДРУГО ИЗВЛАЧЕЊЕ 29. септембра 2019. године: 
- Стан број 49, површине 60,14 м², по структури двособан, на петом спрату у улици Карађорђева 
79, Бања Лука по купопродајној цијени од  125.091,20 КМ; 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у 
појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука 
у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом. 
 
3. ТРЕЋЕ ИЗВЛАЧЕЊЕ 06. октобра 2019. године: 
- Стан број 37, површине 64,95 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 
79, Бања Лука по купопродајној цијени од  135.096 КМ; 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у 
појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука 
у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом. 
 
4. ЧЕТВРТО ИЗВЛАЧЕЊЕ 13. oктобра 2019. године: 
- Стан број 38, површине 67,60 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 
79, Бања Лука по купопродајној цијени од  140.608 КМ. 



 

 

- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „Бинго” д.о.о. Тузла у 
појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 5 робних ваучера који се могу замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука 
у појединачној вриједности од 500 КМ са ПДВ-ом, 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 1.000 КМ са ПДВ-ом 
- 1 робни ваучер који се може замијенити за робу у продајним објектима „МТЕЛ” а.д. Бања Лука у 
вриједности од 2.000 КМ са ПДВ-ом.“ 
 
 

Члан 3. 
У члану 11. Правила послије става 3. додаје се став 4. који гласи: 
 
Награде - робне ваучере Приређивач ће уручити добитницима лично у просторијама 
Министарства финансија или путем поште у року од 60 дана од дана објављивања имена 
добитника у дневном листу „Глас Српске“. Уручење награде вршиће се лично добитнику уз 
претходно потписану потврду о пријему, осим ако је добитник малољетно лице, у ком случају ће 
се награда уручути лицу које је по закону или одлуци државног органа дужно да се стара о њему 
(родитељ или старатељ), а након увида у исправе које доказују однос родитељества или 
старатељства. 
 
 

Члан 4. 
Допуна Правила Наградне игре биће објављена у складу са Законом о играма на срећу, односно 
најкасније 7 дана прије отпочињања Наградне игре у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет 
страници Наградне игре www.10racuna.com. 
 
          М И Н И С Т А Р  
 
                                 Зора Видовић 

http://www.10racunaizbroji.com/

