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На основу чланова 14.,19.,22.,25. и 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС” 

бр. 88/2011 и 93/2012-др. закон), чланова. 2.  и 3. Правилника о врстама игара на срећу (Каталог 

игара на срећу) („Сл.гласник РС“, бр. 75/2013), чланова. 2. и 4. Правилника о ближим условима 

односно садржини правила игара на срећу („Сл. гласник РС“, бр.129/2004), члана 17. став 1. 

тачка 11) Одлуке о изменама оснивачког акта Државне лутрије Србије („Службени гласник РС” бр. 

55/2012), са седиштем у Београду, ул. Ускочка бр. 4-6, и Одлуке вршиоца дужности директора 

„Државне лутрије Србије“ д.о.о. Београд о приређивању класичне игре на срећу инстант лутрије 

преко средстава електронске комуникације „ИКС ОКС“ бр. 4184/1 од 04.10.2016. године, вршилац 

дужности директора „Државне лутрије Србије“ д.о.о. Београд дана 04.10.2016. године утврђује: 

 

 

П Р А В И Л А 

Класичне игре на срећу Инстант лутрије преко средстава електронске комуникације 

„ИКС ОКС“ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

  

[1.1.] Овим Правилима се утврђују услови за приређивање класичне игре на срећу Инстант 

лутрије преко средстава електронске комуникације „ИКС ОКС“, (у даљем тексту: е-срећка ИКС-

ОКС), коју приређује „Државна лутрија Србије“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Приређивач).  

 

Члан 2. 

 

[2.1.] Ова Правила су искључиви законски и правни основ за закључивање уговора о 

учествовању у игри е-срећка ИКС-ОКС. 

 

[2.2.] Уговор из става 2.1. овог члана Правила закључује се између Приређивача и Учесника на 

основу прихватања општих услова прописаних и садржаних у овим Правилима, по слободно 

израженој вољи Учесника, чином куповине е-срећке ИКС-ОКС, преко средстава електронске 

комуникације ( у даљем тексту: преко интернета), на начин предвиђен овим Правилима. 

 

[2.3.] Ова Правила обавезују уговорне стране и друга лица која ступају у међусобне односе 

поводом приређивања игре е-срећке ИКС-ОКС. 

  

Члан 3. 

 

[3.1.] За обавезе према учесницима Приређивач одговара свим својим средствима, ако су 

испуњени услови утврђени овим Правилима. 

 

[3.2.] За исплату добитака е-срећке ИКС-ОКС јемчи Приређивач. 

 

Члан 4. 

 

[4.1.] Уплата за е-срећку ИКС-ОКС прима се преко интернета, на интернет страници 

Приређивача-www.lutrija.rs, путем које Учесник може у интеракцији са централним рачунарским 

системом Приређивача одиграти игру, самостално, без непосредног представника Приређивача. 

Интернет страници Приређивача се може приступити и преко мобилне апликације. 

http://www.lutrija.rs/
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[4.2.] За уплату е-срећке ИКС-ОКС Учесник мора извршити двоструку потврду жељене 

трансакције. Једном извршена трансакција уплате не може се поништити. 

 

  

II НАЗИВ, ОПИС И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ИГРЕ 

 

Члан 5. 

 

[5.1.] Е-срећка ИКС-ОКС  је класична игра на срећу инстант лутрије код које је унапред одређен 

исход (резултат), односно за сваку појединачну е-срећку ИКС-ОКС одређено је да ли је добитна 

или није, као и број, врста и износ сваког појединачног добитка. 

 

[5.2.] Исход је одређен у тренутку одабира поједине е-срећке ИКС-ОКС, непосредно након 

потврде уплате. 

 

Члан 6. 

 

[6.1.] Учесник може одабрати стварну или пробну игру. У стварној игри Учесник може остварити 

наведени добитак, док у пробној игри наведени добитак Учесник не осваја. Одигравање пробне 

игре не сматра се учествовањем у овој игри на срећу. 

 

[6.2.] Графички приказ е-срећке ИКС-ОКС садржи квадрат са девет прекривених поља испод 

којих се налазе симболи „X“ и „О“, те одвојено прекривено поље „Moгући добитак“. Учесник 

сазнаје исход игре по откривању поља на е-срећки ИКС-ОКС. Уколико се на пољима налазе три 

истоветна симбола (три симбола „Х“ или три симбола „О“) који чине хоризонталну, вертикалну или 

дијагоналну линију, Учесник остварује добитак у износу приказаном у пољу “Могући добитак”. 

 

[6.3.] Свака појединачна е-срећка ИКС-ОКС поседује серијски број. Серијски број приказује се у 

тренутку уплате игре. 

 

Члан 7. 

 

[7.1.] Продаја е-срећке ИКС-ОКС почиње са даном објављивања ових Правила, а приређиваће се 

до доношења Одлуке Приређивача о престанку приређивања игре, у складу са Законом о играма 

на срећу.  

 

 

III ПРИЈЕМ УПЛАТЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА И РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА 

Члан 8. 

[8.1.] За учествовање у игри е-срећка ИКС-ОКС преко интернета, Учесник мора бити регистрован 

на интернет страници Приређивача-.www.lutrija.rs. 

[8.2.] Учесник региструје Кориснички налог приступом модулу „РЕГИСТРУЈ СЕ“ на Интернет 

страници Приређивача, депоновањем својих личних података и прихватањем ових Правила 

избором опције „Прихватам све одредбе и услове играња“.   

[8.3.] Учесник може регистровати само један Кориснички налог на Интернет страници 

Приређивача, те Приређивач задржава право да у случају препознавања више Корисничких 

налога са идентичним депонованим  личним подацима, све хронолошки млађе Корисничке налоге 

тренутно угаси и поништи све трансакције извршене са истих Корисничких налога.  

http://www.lutrija.rs/
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[8.4.] Регистрација  Учесника  је процес преузимања и депоновања података о Учеснику у играма 

на срећу преко интернета у  рачунарски систем Приређивача. 

[8.5.] Током поступка регистрације Учесник је обавезан да тачно попуни задати образац за 

регистрацију који садржи следеће корисничке податке:  

     1.     ЛИЧНИ ПОДАЦИ:Титула, Име,и презиме, Пол, Држава, Адреса, Насеље, поштански број, 

Датум рођења, е-маил, потврда е-маила, Број телефона; 

     2.     ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА: ЈМБГ, Број банковног рачуна; 

 3. ПОДАЦИ ЗА ПРИЈАВУ: Корисничко име, Лозинка, Потврда лозинке, Сигурносно питање, 

Сигурносни одговор; 

 4.  ПОДЕШАВАЊА: Валута налога, Жељени начин комуникације, Како сте чули за нас.   

Учесник је обавезан да попуни поља обележена са „Обавезно“ у задатом обрасцу за регистрацију. 

[8.6.] Након уноса личних података Учесника, Приређивач утврђује да ли је лице пунолетно, 

провером ЈМБГ-а и датума рођења.   

 [8.7.] Кориснику који не означи опцију „Прихватам све одредбе и услове играња у започетом 

поступку регистрације Корисничког налога на Интернет страници Приређивача, Кориснички налог 

неће бити регистрован, те исто лице неће стећи својство Учесника у играма на срећу преко 

интернета. 

[8.8.] За приступ систему Приређивача мора се активирати налог на уплатном месту 

Приређивача, где се преко личних докумената, која се дају на увид лицу које прима уплату, 

утврђује пунолетство и додељује број лутријске картице са штампаном потврдом. Тек након 

активирања Корисничког налога на уплатном месту Приређивача, могућа је пријава на систем, и 

то путем потврде на линк из активационог е-маила који Приређивач шаље Учеснику.  

[8.9.] По успешној регистрацији Корисничког налога, Учесник је дужан да редовно ажурира своје 

личне податке.  

[8.10.]  Учесник, приликом регистрације Корисничког налога у избору Корисничког имена и 

лозинке, не може користити термине који се могу сматрати увредљивим и дискриминишућим по 

било ком основу, а у случају да исте користи, Приређивач може одбити регистрацију налога, 

односно исти угасити без обавезе образлагања. 

[8.11.] Учесник се обавезује да чува у тајности своју лозинку која је позната само њему (она није 

позната нити доступна Приређивачу), те сам сноси ризик евентуалне  злоупотребе лозинке. 

[8.12.] Учесник се обавезује да чува у тајности одговор на сигурносно питање, које се користи као 

додатна сигурносна провера приликом појединих поступака утврђивања идентитета. 

[8.13.] Све трансакције извршене са Корисничког налога са важећим Корисничким именом и 

лозинком сматраће се важећим, а под условом да на Рачуну корисничког налога Учесник 

располаже са довољно средстава да изврши уплату за игру коју жели да одигра преко интернета.  

[8.14.] За истинитост депонованих личних података у поступку регистрације Корисничког налога  

одговара у целости Учесник који је отворио Кориснички налог, а у свему у складу са законом.  

[8.15.] Регистрацијом Корисничког налога Учесник даје изричит пристанак за прикупљање 

података из става 8.5. овог члана Правила и њихову обраду у сврху учествовања у играма на 
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срећу преко интернета и овлашћује Приређивача да може извршити проверу валидности 

депонованих личних података у поступку регистрације Корисничког налога. 

[8.16.]   У случају невалидности депонованих личних података или података о текућем рачуну 

Учесника, а коју Приређивач утврди у поступку провере података у смислу претходног става, 

односно, у случају да иста провера резултира утврђивањем да Учесник не испуњава услове за 

учествовање у играма на срећу преко интернета предвиђене овим Правилима и законом, Учеснику 

неће бити одобрена регистрација Корисничког налога све док Учесник не конвалидира свој 

Кориснички налог депоновањем исправних података.  

[8.17.]  Лични подаци Учесника, подаци о текућем рачуну и други подаци о Учеснику депоновани 

у Корисничком налогу представљају податке које је Приређивач дужан да штити у свему у складу 

са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 

68/2012 - одлука УС и 107/2012).  

[8.18.] Приређивач задржава право да открије личне информације и податке са одређеног 

Корисничког налога уколико то захтева закон, државни органи, институције или други 

регулаторни орган.  

[8.19.]   У поступку регистрације Корисничког налога на истом се аутоматски креира Рачун 

корисничког налога на коме се воде и евидентирају сва полагања депозита, све уплате, сви 

остварени добици и све исплате извршене за предметни Кориснички налог. 

[8.20.] Учесник може извршити полагање депозита на Рачун корисничког налога трансфером 

средстава са свог текућег рачуна код пословне банке са седиштем на територији Републике 

Србије са позивом на број који једнозначно одређује Рачун корисничког налога Учесника, на коју 

се врши уплата; уплатницом на шалтеру поште или банке на територији Републике Србије са 

јединственим позивом на број за сваког Учесника који једнозначно одређује Рачун корисничког 

налога Учесника; коришћењем платне картице за електронско плаћање прихватљиве за 

Приређивача; уплатом готовине до висине износа одређеног одлуком Приређивача, на било ком 

уплатном месту Приређивача уз помоћ лутријске картице коју издаје Приређивач, а која је везана 

за Рачун корисничког налога Учесника.   

[8.21.] Учесник је дужан да проверава стање Рачуна корисничког налога приликом сваког 

пријављивања. У случају било какве неусаглашености стања Рачуна корисничког налога са 

евиденцијом Учесника о трансакцијама, Учесник је дужан да без одлагања о томе обавести 

Приређивача ради усаглашавања и предузимања евентуално потребних заштитних мера. 

[8.22.]  У случају измене корисничких података Учесник је дужан одмах обавестити Приређивача 

тако што ће преко интернета на свом Корисничком налогу сам изменити корисничке податке 

(осим: датум рођења, ЈМБГ, Е-маил, држава, валута, корисничко име). У супротном одговара за 

све пропусте или штету која је настала услед необавештавања Приређивача о насталим 

променама. 

[8.23.]  У случају да Учесник заборави лозинку, те затражи промену исте,  Приређивач ће послати 

е-маил са одговарајућом адресом на којој се налази образац за промену лозинке.   

[8.24.] Учесник може поднети Захтев за затварање Рачуна корисничког налога без навођења 

разлога у било ком тренутку искључиво у писаном облику препорученом пошиљком или 

непосредном предајом у радном времену у седишту Приређивача, као и е-маилом на адресу: 

kontakt.centar@lutrija.rs.  

[8.25.] Једном затворен Рачун корисничког налога Учесник може се поново отворити искључиво 

на писани захтев препорученом пошиљком или непосредном предајом у радном времену у 
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седишту Приређивача, као и е-маилом на адресу: kontakt.centar@lutrija.rs. 

[8.26.] Приређивач задржава право да затвори Рачун корисничког налога Учесника уколико исти 

не испуњава услове прописане овим Правилима, те законским и подзаконским прописима којима 

се уређује подручје приређивања игара на срећу. 

[8.27.] Рачун корисничког налога може се затворити тек по истеку рока за исплату већ уплаћених 

листића игара на срећу које Приређивач приређује преко интернета. У поступку затварања Рачуна 

корисничког налога, Учеснику се исплаћују средства расположива за исплату и уплаћена средства 

у складу са овим Правилима. 

[8.28.] Пре уплате е-срећке преко интернета, Учесник у игри мора имати евидентирано довољно 

средстава на свом Рачуну корисничког налога.  

[8.29.] За уплату у игри Учесник мора да изврши двоструку потврду жељене трансакције уплате 

игре. Једном извршена трансакција уплате игре не може се поништити. 

[8.30.] Уколико Учесник у игри на срећу преко интернета располаже средствима за игру из 

различитих извора (уплате које је извршио на Рачун корисничког налога, добици и бонуси), 

систем приређивања прво ће користити бонусе, затим уплаћена средства и средства од добитака. 

Бонус представља средства за промоцију игара које додељује Приређивач на Рачун корисничког 

налога Учесника на начин дефинисан посебном Одлуком Приређивача, која ће бити доступна на 

интернет страници Приређивача. Бонуси се могу користити само за уплату игара и не могу бити 

исплаћени са Рачуна корисничког налога. 

[8.31.]  Остварени добици преносе се на Рачун корисничког налога Учесника након што 

Приређивач потврди исплату добитака у свом централном рачунарском систему.                

[8.32.] Са Рачуна корисничког налога могу се исплатити само средства расположива за исплату. У 

средства расположива за исплату евидентирају се добици. 

[8.33.] Исплата са Рачуна корисничког налога обавља се на текући рачун Учесника евидентиран 

код  Приређивача или исплатом у готовини до висине износа одређеног одлуком Приређивача, на 

уплатним местима Приређивача, која су посебно означена за вршење ове услуге, по захтеву 

Учесника. 

[8.34.] Учесник може да затражи повлачење новчаних средстава која је уплатио на свој Рачун 

корисничког налога (депозит) на начин предвиђен овим Правилима, укључујући и остварене 

добитке, а Приређивач је дужан да му тражена новчана средства  исплати у року од 72 сата од 

иницирања повлачења новчаних средстава.  

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ИГРИ 

 

Члан 9. 

 

[9.1.] Учесником у игри е-срећка ИКС-ОКС сматра се физичко пунолентно лице које је са 

Приређивачем закључило уговор из става 2.1. ових Правила. 

 

V ПОДРУЧЈЕ ПРИРЕЋИВАЊА ИГРЕ 

 

Члан 10. 

 

[10.1.]  Игра е-срећка ИКС-ОКС приређује се на подручју Републике Србије.  
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VI НАЧИН ОДИГРАВАЊА 

 

Члан 11. 

 

[11.1.]  Систем Приређивача случајним одабиром Учеснику додељује поједину е-срећку ИКС-ОКС.  

 

[11.2.] Учесник има могућност куповине е-срећке ИКС-ОКС у складу са одредбама члана 13. ових 

Правила. Одабиром опције „Играј“ Учесник потврђује одабир. Трансакцију уплате игре потребно је 

додатно потврдити.  

 

[11.3.] Учесник сазнаје исход игре самосталним откривањем поља или аутоматским откривањем 

поља одабиром опције „ОГРЕБИ СВЕ“. 

 

 

VII УТВРЂИВАЊЕ ДОБИТАКА 

 

Члан 12. 

 

[12.1.] Графички приказ е-срећке ИКС-ОКС садржи квадрат са девет прекривених поља испод 

којих се налазе симболи „X“ и „О“, те одвојено прекривено поље „Moгући добитак“.  

 

[12.2.] Учесник сазнаје исход игре по откривању поља на е-срећки ИКС-ОКС.  

 

[12.3.] Уколико се на пољима налазе три истоветна симбола (три симбола „Х“ или три симбола 

„О“) који чине хоризонталну, вертикалну или дијагоналну линију Учесник остварује добитак у 

износу приказаном у пољу “Могући добитак”. 

 

 

VIII ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНЕ Е-СРЕЋКЕ  

  

Члан 13. 

 

[13.1.]  Е-срећку ИКС-ОКС могуће је купити у пет ценовних категорија односно: 

- цена 1 износи 20,00 динара, 

- цена 2 износи 40,00 динара, 

- цена 3 износи 60,00 динара, 

- цена 4 износи 80,00динара, 

- цена 5 износи 100,00 динара. 

Учесник одабиром одговарајуће опције, бира е-срећку са одговарајућом ценом.  

 

[13.2.] За сваку напред наведену ценовну категорију, сходно члану 15. ових Правила дефинисан 

је одоварајући унапред познат фонд добитака. 

 

[13.3.] Куповином срећке из одговарајуће ценовне категорије Учесник остварује добитке из фонда 

добитака дефинисаног за ту ценовну категорију.   
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IX ЕМИСИЈА И НОВЧАНА ВРЕДНОСТ Е-СРЕЋКЕ  

 

Члан 14. 

 

[14.1.] За сваку ценовну категорију из члана 13. ових Правила генерисано је 10.000.000 комада 

е-срећака ИКС-ОКС. Новчана вредност емисије срећака за све ценовне категорије износи 

3.000.000.000,00 динара. 

 

 

X ВИСИНА ФОНДА ДОБИТАКА И ВРСТЕ ДОБИТАКА 

 

Члан 15. 

  

[15.1.] Фонд добитака е-срећке ИКС-ОКС износи 77,00% од вредности емисије е-срећака ИКС-ОКС 

или 2.310.000.000,00 динара. 

 

[15.2.] Фонд добитака по ценовним категоријама распоређен је по следећем плану: 

 

 Број 
добитака 

Износ 
добитка за 
е-срећку са 
ценом 20,00 
динара 

Износ 
добитка за 
е-срећку са 
ценом 40,00 
динара 

Износ 
добитка за 
е-срећку са 
ценом 60,00 
динара 

Износ 
добитка за 
е-срећку са 
ценом 80,00 
динара 

Износ 
добитка за 
е-срећку са 
ценом 
100,00 
динара 

Укупно динара 

Добитак 
8. врсте 

2.000.000 20 40 60 80 100 600.000.000 

Добитак 
7. врсте 

700.000 40 80 120 160 200 420.000.000 

Добитак 
6. врсте 

390.000 100 200 300 400 500 585.000.000 

Добитак 
5. врсте 

173.500 200 400 600 800 1.000 520.500.000 

Добитак 
4. врсте 

13.500 400 800 1.200 1.600 2.000 81.000.000 

Добитак 
3. врсте 

2.800 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 84.000.000 

Добитак 
2. врсте 

15 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 4.500.000 

Добитак 
1. врсте 

5 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 15.000.000 

УКУПНО 3.279.820      2.310.000.000 
 

 

XI НАЧИН И РОК ИСПЛАТЕ ДОБИТАКА 

 

Члан 16. 

 

[16.1.] Добитак се исплаћује на Рачун корисничког налога Учесника по одигравању е-срећке 

ИКС-ОКС. 

 

[16.2.] У случају техничке грешке које за последицу имају остваривање добитака који бројчано 
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или износом нису у складу с распоредом истих из члана 15. ових Правила, Приређивач задржава 

право да исте не исплати уз повраћај уложених средстава Учеснику.  

 

[16.3.] Подаци о текућем рачуну које Учесник даје служе искључиво за исплату средстава од 

добитака или поврат претходно уплаћених средстава. Приређивач нема никакву могућност 

располагања средствима на том рачуну. 

[16.4.] Пре подношења захтева за исплату на рачун, Учесник је дужан да у пољу за регистрацију 

на свом Корисничком налогу унесе број свог текућег рачуна на који жели да му се изврши 

исплата. Учесник је дужан да на захтев Приређивача достави доказ о власништву на текућем 

рачуну. 

 

[16.5.] Уколико Учесник не поступи на начин предвиђен ставом 16.4. ових Правила, Приређивач 

има право да одбије захтев за пренос средстава. Приређивач не сноси одговорност уколико је 

Учесник погрешно унео број текућег рачуна или услед грешке за коју је одговорна банка преко 

које се врши пренос средстава. 

 

[16.6.] Од тренутка подношења захтева Учесника за исплату средстава на његов текући рачун или 

у готовини, захтевана средства се резервишу на Рачун корисничког налога Учесника и овим 

средствима Учесник не може располагати до тренутка извршења преноса средстава на текући 

рачун Учесника, односно до тренутка исплате целокупних средстава у готовини. 

 

[16.7.] Пренос средстава са Рачуна корисничког налога Учесника на текући рачун Учесника се 

извршава када банка потврди да је извршен пренос средстава. Исплатом средстава на текући 

рачун Учесника сматра се тренутак резервације износа средстава на Рачуну корисничког налога 

Учесника и Приређивач не сноси одговорност за пренос средстава са Рачуна корисничког налога 

на текући рачуна Учесника, нити за трајање овог преноса средстава. 

 

[16.8.] Исплаћени добитак одмах се умањује за износ пореза на добитке, ако добитак подлеже том 

порезу.  

Члан 17. 

 

[17.1.] Резултат игре доступан је Учеснику у опцији „Историја одиграних игара“, на његовом 

Рачуну корисничког налога.  

 

Члан 18. 

 

[18.1.] Приређивач не одговара Учеснику за било који губитак или насталу штету до које је 

дошло услед квара система, комуникације или опреме на шта Приређивач не може утицати (виша 

сила). 

 

[18.2.] Приређивач није одговоран за грешке при куцању, људске грешке, софтверске или 

очигледне грешке у односу на било који производ или информацију на Интернет страници 

Приређивача. 

 

XII НАЧИН УПОЗНАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ СА ОВИМ ПРАВИЛИМА 

 

Члан 19. 

 

[19.1.] Ова Правила биће објављена у дневној штампи и на интернет страници Приређивача 

www.lutrija.rs. 

http://www.lutrija.rs/


 

 
страна 9 од 9 

____________________________________________________________________________________________ 
ДЛС/ Правила класичне игре на срећу инстант лутрије „ИКС-ОКС“ преко средстава електронске комуникације 
  

 

 

 

[19.2.] Кликом на назив е-срећке ИКС-ОКС на страници “е-срећке” Приређивача, Учеснику се 

отвара документ са Правилима игре.  

 

[19.3.] Лицима заинтересованим за учествовање у игри, Приређивач је дужан омогућити 

упознавање са овим Правилима, односно дати их на увид. 

 

Члан 20. 

 

[20.1.] Ова Правила ће бити објављена у дневној штампи по добијању сагласности министра 

надлежног за послове финансија. 

 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

[21.1.] За решавање спорова који проистекну из учешћа у игри е-срећка ИКС-ОКС надлежан је 

суд у Београду у седишту Приређивача. 

 

Члан 22. 

 

[22.1.] Ова Правила ступају на снагу даном објављивања, а примењиваће се до закључења 

продаје. 

 

 

       За Приређивача 

         „Државну лутрију Србије“ д.о.о. Београд 

Вршилац дужности директора 

        Ненад Лазаревић 

 

 

 

На ова Правила Класичне игре на срећу Инстант лутрије преко средстава електронске 

комуникације „ИКС ОКС“ дата је Сагласност Министарства финансија број 000-424-00-

00269/2016 од 11.10.2016. године 

 

 

 

 

 

 

 


