
На основу одредби чл. 229-233. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 

39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна 

повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020) директор привредног друштва MMS COMMUNICATIONS 

d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 144, матични број 17303040, ПИБ 100221068, донео је 

следећа: 

 
ПРАВИЛА НАГРАДНОГ КОНКУРСА 

 
Наградни конкурс за нај Орео колач 

 
Сврха ових правила је осигурати једнакост за све учеснике наградног конкурса те једнаке 

могућности за освајање награде након испуњавања услова наведених у овим правилима. 

I Приређивач 

Приређивач Наградног конкурса је привредно друштво: 

MMS COMMUNICATIONS d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 144, матични број 17303040, 

ПИБ 100221068 (Приређивач). Приређивач је истовремено и руковалац у смислу прописа који 

уређују заштиту података о личности. 

Наградни конкурс организује се под називом: Наградни конкурс за нај Орео колач. 
 

Сврха Наградног конкурса је промоција бренда Oreo који је у власништву Mondelez international 

групе компанија. 

II Територија 

Наградни конкурс организује се за територију Републике Србије (без територије Косова и 

Метохије). 

III Трајање наградног конкурса 

Наградни конкурс почиње 06.12.2021. године, у 00:01h, и завршава се 26.12.2021. године у 

23:59h. 

IV Учесници наградног конкурса 

Учесници Наградног конкурса (у наставку "Учесник") могу бити сва физичка лица старија од 18 

година с адресом пребивалишта у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) који 

испуњавају услове за учешће. 

У Наградном конкурсу не могу учествовати запослени, власници и управа Приређивача, или у 

компанијама повезаним са Приређивачем, ни запослени у групи компанија у власништву 



Mondelez international, као ни њихови рођаци (супружници, деца, родитељи и рођена браћа и 

сестре уколико с њима живе у заједници). 

V Процедура, услови учешћа у наградном конкурсу 

Да би учествовао у наградном конкурсу потребно је да Учесник: 

1. припреми колач или торту уз употребу Oreo Powder (млевени) и/или Crumbs (мрвљени) 

(у даљем тексту "Десерт"), 

2. направи фотографију на којој ће се видети Десерт ("Фотографија"), 

3. постави Фотографију у коментару испод пост-а на Oreo FACEBOOK  налогу. 

Сваки учесник током трајања Конкурса може да постави колико жели фотографија, али може да 

освоји награду само 2 пута са две различите фотографије (1 фотографија-1 дезерт). 

VI Ограничења у начину учествовања 

Учествовање је лично и неће се прихватити треће стране и/или аутоматске пријаве/уноси. 

Идентитети створени искључиво ради измене, фалсификовања или манипулисања 

параметрима релевантним за Наградни конкурс, као и непоштено учествовање у било којем 

другом облику, забрањено је и неће се прихватити.  

Приређивач не прихвата одговорност за закаснеле, непотпуне, неисправно предате, неисправне 

или неисправно упућене пријаве, захтеве или кореспонденцију због грешке, пропуста, измене, 

неовлашћеног руковања, брисања, крађе, уништавања, прекида преноса, грешке у 

комуникацији или на неки други начин. Исто важи за податке о адреси које наведе учесник, који 

су нетачни, неисправни или на неки други начин погрешни. 

Приређивач ће уложити све напоре како би омогућио да Наградни конкурс тече без техничких 

проблема. Приређивач није одговоран за прекид услуге због техничких проблема, квара 

система или софтвера, кашњења или других проблема који могу утицати на способност учесника 

за учешће у наградном конкурсу или приступ мрежној страници. Приређивач ће одмах преузети 

све потребне мере како би омогућио да се разлог грешке пронађе и реши што је пре могуће. 

Приређивач искључује своју одговорност за све тзв. SQL нападе на мрежну страницу или особа 

који управљају мрежном страницом. Приређивач није одговоран ако корисник његове или неке 

друге укључене мрежне странице претрпе кибернетички напад због којег учесници добију 

непримерене поруке било које врсте. 

Ако учесник затвори прозор претраживача при уношењу података или ако се (из неког разлога) 

прекине веза с корисницима/мрежом странице, Приређивач није одговоран за губитак 

података. 

Ако, из неког разлога, било који аспект овог наградног конкурса не може тећи како је планирано, 

укључујући разлоге као што су зараза електронским вирусом, квар мреже, незгода са 

злонамерним софтвером, програмске грешке, неовлашћено руковање и неовлашћене 

интервенције, превара, технички кварови или било који разлог изван контроле Приређивача 

који нарушава или утиче на администрацију, сигурност, поштење, интегритет или правилно 



спровођење овог наградног конкурса, Приређивач може, према сопственом нахођењу, 

отказати, укинути, променити или обуставити цели наградни конкурс или његов део, у било 

којем тренутку без претходне најаве или поништити све уносе на које је то утицало. 

Приређивач  и његове повезане агенције и компаније нису одговорни за било какав губитак 

(укључујући, без ограничења, индиректни, посебни или последични губитак или губитак 

добити), трошкове или штету која је претрпљена или настала (без обзира на то је ли произашла 

из нечије непажње или није) у вези с овим наградним конкурсом или прихватањем или 

коришћењем награде (укључујући све учеснике приликом реализације награде) осим 

одговорности која се не може искључити законом (укључујући личну повреду, смрт и превару), 

у којем је случају та одговорност ограничена на минимално допуштену законом.  

Фејсбук није одговоран за промоцију нити има везе с истом па се ослобађа сваке одговорности 

наспрам сваког појединог учесника.  

Фејсбук овде служи као платформа за спровођење конкурса па има приступ вашим личним 

подацима у мерама описаним у правилима приватности која можете пронаћи на: 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy . 

Приређивач не преузима одговорности за:  

• било које последице које су настале као резултат злоупотребе садржаја од стране 

учесника и злоупотребе сиситема при функционисању конкурса на штету учесника или 

треће особе;  

• (не)функционисање Интернета, Facebook-a и последице (не)функционисања без обзира 

на разлог (не)функционисања;  

• ако садржај креиран од стране учесника крши права, патенте или заштићене ознаке 

трећих особа Приређивач има право такве садржаје уклонити без образложења;  

• Приређивач такође има право без образложења уклонити све садржаје који 

представљају дискриминацију, погрдни садржај и вређање на расној, верској или било 

којој другој основи по властитој процени. 

VII Објава добитника 

По истеку сваке недеље трајања наградног конкурса (конкретно, 13.12, 20.12. и 27.12.2021. 

године) стручни жири Приређивача који ће чинити  Бранислава Марковић и Јована Крстић 

одабраће између Фотографија постављених током претходне недеље, 20 најбољих Фотографија 

руководећи се критеријумима иновативности, креативности и општег естетског доживљаја, у 

складу са задатом темом. Приређивач ће непосредно после тога, у року од 3 радна дана, на Oreo 

FACEBOOK  налогу објавити ко су учесници чије Фотографије су одабране као најбоље (у даљем 

тексту "Добитници") и позвати их да директно мејлом контактирају Приређивача ради уручења 

награда. 

VIII Награде 

Приређивач ће наградити Добитнике TEHNOMANIJA поклон ваучерима у вредности од 5.000,00 

динара. Један Учесник може да освоји максимално две награде са две различите фотографије 

два различита дезерта (1 фотографија-1 дезерт) и у случају да више његових Фотографија буде 
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одабрано међу најбољим. Награде нису преносиве на трећа лица и не могу се заменити за 

новац.  

Како би могли да преузму награду, Добитници ће контактирати Приређивача на е-маил адресу 

oreo.nagradnikonkurs@gmail.comу року од седам дана од објављивања Добитника и доставити 

му следеће податке: име и презиме, адресу и број телефона. Лични подаци који су послати од 

стране Добитника на овај начин ће се користити само у сврхе идентификације Добитника и 

уручења награде.   

IX Достављање награда 

Награда ће бити достављена курирском службом, о трошку Приређивача, у року од 14 дана од 

дана када Добитник достави Приређивачу податке у складу са чланом VIII ових правила. У 

случају да курирска служба не нађе Добитника на назначеној адреси, награда ће бити враћена 

Приређивачу. У том случају, Приређивач ће поново послати награду курирском службом у року 

од седам дана од дана када се награда вратила.  

У случају да се Добитник не јави Приређивачу у року предвиђеном чланом VIII ових правила 

како би преузео награду, као и у случају да награда не буду уручена ни из другог покушаја у 

складу са ставом 1. овог члана или да награда буде одбијена, награду ће да задржи Приређивач. 

X Објава правила наградног конкурса 

Ова правила биће објављена на oreorecepies.com један дан пре почетка Наградног конкурса. Све 

измене и допуне правила током трајања Наградног конкурса објављују се на истој веб страници 

и ступају на снагу даном објаве. 

XI Поступак у случају отказивања или прекида наградног конкурса 

Приређивач има право уз јавно обавештење једнострано отказати Наградни конкурс у било којој 

фази. 

Приређивач има право уз јавно обавештавање да прекине Наградни конкурс у целини или у 

појединим деловима уколико је наступио догађај који има карактер више силе. Вишом силом 

ће се посебно, али не и искључиво, сматрати проглашење епидемије заразне болести на 

територији Републике Србије или делом територија, проглашење ванредног стања и друге мере 

донете од стране надлежних државних органа које ограничавају спровођење наградног 

конкурса и/или доделу и преузимање односно реализацију награда. 

Уколико настане нека од горе наведених околности додела и дистрибуција награда ће бити 

одмах обустављена једностраном одлуком Приређивача, те ће Приређивач јавно објавити 

разлоге који су довели до прекида наградног конкурса и испоруке награда и када ће Наградни 

конкурс бити настављен. 
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XII Одговорност Приређивача према Учесницима 

Приређивач се обвезује да ће се приликом организовања наградног конкурса, у свему 

придржавати ових правила и законских прописа. 

Приређивач задржава право дисквалификовања Учесника који не поштују правила овог 

наградног конкурса. 

Све потребне информације у вези наградног конкурса учесник може добити слањем упита на 

маил адресу Приређивача:  oreo.nagradnikonkurs@gmail.com.   

XIV Обрада личних података 

Узимањем учешћа у наградном конкурсу Учесници изјављују да су упознати и сагласни да 

њихови лични подаци и то: име, презиме, контакт телефон и адреса пребивалишта могу да буду 

обрађивани од стране Приређивача у складу са прописима о заштити података о личности у 

мери колико је то неопходно, а у сврху уручења награда Добитницима, за време трајања 

наградног конкурса и 15 дана од завршетка његовог трајања. Учесник се може поводом обраде 

његових података о личности обратити Приређивачу на е-маил адресу 

oreo.nagradnikonkurs@gmail.com. 

Учесници имају, у погледу својих личних података и у складу са условима предвиђеним Законом 

о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), право да затраже информације о 

њиховој обради, да захтевају да им приступе, као и да траже њихову копију, исправку или 

брисање, ограничење њихове обраде, као и, уколико је применљиво, право на приговор и на 

прекид њихове обраде, као и право на њихов пријем или пренос у структурираном, уобичајено 

коришћеном и електронски читљивом формату. Учесници имају право на опозив пристанка на 

обраду у било које време, с тим да опозив пристанка не утиче на законитост обраде која је на 

основу пристанка вршена пре опозива. Обрада података након опозива није дозвољена осим 

уколико за њу постоји други правни основ. Повлачење пристанка пре доделе награде 

онемогућава даље пријем награде. Учесник има право и да поднесе притужбу Поверенику у 

случају обраде његових података супротно важећим прописима. Приређивач неће износити 

податке о личности Учесника које обрађује за потребе овог Наградног конкурса, у другу државу 

или међународну организацију. Приређивач ће предузети све техничке, кадровске и 

организационе мере у циљу заштите података о личности.  

XIV Искључење одговорности у споровима 

Сви захтеви за доделу награда које Приређивач буде примио након истека рока трајања 

наградног конкурса или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима 

неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник остваривати било каква права према 

Приређивачу. 

Учесници који учествују у наградном конкурсу немају право захтевати другачије награде или 

награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима. 
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XV Искључење одговорности 

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету 

(укључујући стварну штету и изгубљену добит), који могу настати као последица учествовања у 

Наградном конкурсу и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски 

искључити. 

Приређивач или било које предузеће ангажовано од стране Приређивача за извршење 

наградног конкурса не преузимају одговорности и не исплаћују било какву врсту одштете или 

надокнаде у вези трошкова, оштећења или губитка насталог због кашњења ради недостатка у 

спровођењу наградног конкурса, те учешћа у наградном конкурсу. 

Приређивач не преузима одговорност за губитак пошиљака посланих поштом. 

XVI Опште одредбе 

Узимањем учешћа у наградном конкурсу у складу са чланом V ових правила Учесници изјављују 

да су упознати са овим правилима и да прихватају ова правила. 

Приређивач има право отказати или прекинути наградни конкурс у случају више силе. 

Приређивач, или било које предузеће ангажовано од стране Приређивача за извршење 

наградног конкурса, не преузимају одговорности и не исплаћују било какву врсту одштете или 

надокнаде у вези трошкова, оштећења или губитка насталог због кашњења ради недостатка у 

спровођењу наградног конкурса и током учешћа у наградном конкурсу.  

Приређивач је овлашћен на темељу слободне процене у било којем тренутку и без 

образложења дисквалификовати било којег Учесника ако исти крши законске прописе који су 

на снази у Републици Србији или својим поступцима нарушава углед или штети интересима 

Приређивача. Учесници наградног конкурса, прихватањем правила учешћа, се у потпуности  

одричу било каквих потраживања од Приређивача на основи накнаде било каквог облика 

трошка или штете која би могла настати приликом испуњења задатка који је прописан овим 

правилима. 

Приређивач у сваком тренутку задржава право провере, према сопственом нахођењу, испуњава 

ли неки учесник услове учешћа (укључујући његов узраст и пребивалиште). 

Ако се за било коју од ових клаузула утврди да је незаконита, неваљана или на неки други начин 

неспроводљива, она ће се одвојити и избрисати из ових правила, а преостале ће клаузуле 

опстати и остати на снази.  

Та ће правила преовладати у случају сукоба или неусклађености с било којим другим порукама, 

укључујући рекламне или промотивне материјале. Сматра се да су све врсте уноса и упутства 

део Правила, а учешћем ће се сматрати да су сви учесници прихватили та Правила наградног 

конкурса и да их они обавезују. Сачувајте копију ради личног информисања. 

Постављањем Фотографије у складу са чланом V ових Правила Учесник изјављује да је сагласан 

да Приређивач може да користи Фотографију, у сврхе оглашавања производа робне марке 



Орео, без временских, просторних или предметних ограничења, без накнаде, као и да такво 

право коришћења може да пренесе на треће лице по свом слободном избору. 

У случају да било која трећа физичко или правно лице покрене против Приређивача било какве 

судске, управне или друге сличне поступке утемељене на наводној повреди ауторских или 

других права везано уз оглашавање, производњу, умножавање, дистрибуцију или продају 

садржаја који се појављују на Фотографијама, Учесник наградног конкурса који је пријавио 

материјал се обавезује придружити таквом поступку и потраживања из истог захтева преузети 

на себе и бранити Приређивача од сваког захтева постављеног у таквом поступку те истима 

накнадити све трошкове који би им могли настати услед таквог захтева те покретања судског 

или управног поступка. Приређивач се обавезује обавестити учесника наградног конкурса 

пријављеног материјала о покретању било којег таквог поступка одмах, а најкасније у року од 7 

(седам) радних дана од дана када прими обавештење о покретању. 

Приређивач је овлашћен сам спровести одређене измене, дораде и слично на пријављеним 

материјалима док год исте не представљају деформисање истог, и за исто није потребна 

никаква сагласност или одобрење Учесника. 

Приређивач неће поделити никакве додатне награде осим наведених у овим правилима. 

Након 30 дана од завршетка наградног конкурса, конкретно 30 дана након 26.12.2021. године, 

Приређивач неће примати никакве притужбе везане за наградни конкурс.  

У случају спора између Приређивача и учесника надлежан је Трећи основни суд у Београду. 
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