ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ЕФЕКТИМА НАГРАДНЕ ИГРЕ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“
Наградну игру са фискалним рачунима и слиповима „Узми рачун и победи“ и пратеће такмичење општина и
градова организовали су Министарство државне управе и локалне самоуправе (приређивач), Министарство
финансија и НАЛЕД у сарадњи са Пореском управом, Републичким секретаријатом за јавне политике,
Државном лутријом Србије и Поштом Србије, у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017.
Подршку Влади Србије у организацији наградне игре и сузбијању сиве економије пружиле су друштвено
одговорне компаније окупљене у НАЛЕД-у, међу којима су највећи послодавци и порески обвезници у Србији
– Мастеркард, Телеком Србија, Мој Киоск група, Техноманија, Дунав осигурање, Бамби, БAT, Кока Кола, ДИС,
Гомекс, Горење, Хајнекен, Филип Морис, Нелт, Societe Generale Banka, CRH, Fly Fly Travel, JTI.
Учешће грађана
Наградна игра „Узми рачун и победи“
организована је током фебруара и марта
2017. и у том периоду грађани су послали
8.565.070 коверата односно 85.650.070
фискалних рачуна и слипова. Минимална
вредност послатих рачуна процењује се на
6,8 милијарди динара, а припадајућег ПДВа на 1,13 милијарди динара односно 9,19
милиона евра.
На основу истраживања ставова грађана о
сивој економији, које је спровео НАЛЕД у
септембру 2017, више од трећине грађанa
Србије (37%) је учествовало у наградној
игри Узми рачун и победи, што је готово
четири пута већи одзив него у Словачкој
која је један од примера најбоље праксе у
организацији фискалних лутрија. Такође,
истраживање је показало да 90% грађана
Србије подржава борбу против сиве
економије, што се уз истраживање из
фебруара 2017. сврстава у највећу подршку
у последње три године.

Извор: НАЛЕД, Истраживање ставова грађана о сивој економији, септембар 2017.

Извор: НАЛЕД, Истраживање ставова грађана о сивој економији, септембар 2017

Награде
Наградни фонд је обухватао 742 награде укупне вредности од 135.344.181,46 динара (са урачунатим ПДВ-ом)
или 1,09 милиона евра. 690 награда мале и средње вредности је обезбедила друштвено одговорна привреда
окупљена у НАЛЕД-у, док су највредније награде укључујући и 6 станова у Београду обезбеђене из буџета
Републике Србије.

У четири јавна извлачења на РТС-у, извучена су 742 потенцијална добитника. Након завршетка наградне игре
издате су 692 потврде о добитку, 32 нису преузете док 18 грађана није испуњавало правила наградне игре с
обзиром на то да је реч о малолетним лицима.
Такмичење општина и градова
Фискални рачуни и слипови послати су из 187 градова и општина (укључујући Косово и Метохију). Највећи
број коверата пристигао је из највећих градова: Београда – 2.457.420 (највише Нови Београд – 375.988), Новог
Сада – 438.350, Ниша – 288.026, Крагујевца – 226.290 и Панчева – 171.655.
У 109 градова и општина сваки становник је у просеку послао најмање једну коверту, а у појединим и готово
две - Савски венац (1,97), Бела Паланка (1,84), Бела Црква (1,81), Димитровград (1,78) и Нови Београд (1,75).
Дневни рекорд у броју послатих коверата постављен је 30. марта – 421.405.
Најактивније општине (број коверата по глави становника у односу на куповну моћ) биле су Бела Паланка,
Димитровград, Пландиште, Бела Црква, Голубац, Сечањ, Житиште, Раковица, Сврљиг, Бачки Петровац,
Прокупље и Тител, које су као победнице такмичења освојиле „WiFi“ зоне са бесплатним интернетом. Првих
пет поделило је фонд од 100.000 евра за улагања у инфраструктуру по избору грађана.
„WiFi“ зоне постављене су у свих 12 победничких локалних самоуправа, а током лета организовано је и
њихово свечано отварање. У периоду од 12. до 26. јуна 2017, у пет најактивнијих локалних заједница
организовано је и гласање за избор пројекта од јавног значаја који ће бити финансирани из наградног фонда.
Грађани Беле Паланке највише гласова дали су за уређење археолошког налазишта „Ремисиана“ које
подразумева реконструкцију трга са фонтаном и споменика Септимију Северу. У општини Димитровград,
победнички пројекат је формирање Туристичког инфо центра. Грађани општине Пландиште су изабрали да се
Дому здравља “1. октобар” набави беби вага и ултразвучни апарат са одговарајућим сондама и пакетима
мерења. У општини Бела Црква одлучено је да се средства из наградног фонда утроше на изградњу игралишта
у градском парку, док су становници општине Голубац новац усмерили за изградњу извдојеног одељења
Основне школе “Бранко Радичевић” у насељу Кривача.
Фискални ефекти наградне игре
У првом кварталу 2017. забележен је раст укупног промета евидентираног преко фискалних каса од 7,64% у
односу на исти период прошле године. Највећи скок од чак 33,84% забележен је код тзв. малих обвезника
фискализације код којих је сива економија најзаступљенија, као и у циљним секторима у којима се остварује
највећи промет. У истом периоду, за чак 18,5% порастао је број плаћања путем картица и готово 17,5 %
повећана је вредност безготовинских трансакција.
Промет преко фискалних каса код свих обвезника
Сектор
Јан-Мар 2016
Јан-Мар 2017
Раст
86.269.813.110
92.772.409.481
7,54%
Трговина
7.021.180.232
7.475.730.755
6,47%
Угоститељство
423.245.932
550.966.205
30,18%
Некретнине
226.822.168
276.957.643
22,10%
Комуникације
729.481.237
825.846.556
13,21%
Саобраћај
97.188.041.978
104.610.463.744
7,64%
УКУПНО
*Износи у динарима
Извор: Пореска управа Србије

Промет преко фискалних каса код „малих“ обвезника
Сектор
Јан-Мар 2016
Јан-Мар 2017

Раст

Када посматрамо промет код ПДВ
обвезника, њихов обрт у првом
кварталу у трговини на велико и
мало повећан је 7,8%, у
грађевинарству
20,9%
и
угоститељству 11,85%.

7.021.180.232
7.475.730.755
6,47%
Угоститељство
*Износи у динарима
Извор: Пореска
423.245.932
550.966.205
30,18%
Некретнине
226.822.168
276.957.643
22,10%
Комуникације
729.481.237
825.846.556
13,21%
Саобраћај
97.188.041.978
104.610.463.744
7,64%
УКУПНО
*Износи у динарима
Извор: Пореска управа Србије

У шест сектора које је посматрала
Пореска управа остварен је раст
промета од 91 милијарде динара што
би, ако бисмо на ту основицу
обрачунали само нижу стопу ПДВ-а од
10%,
значило
додатних
девет
милијарди динара прихода за буџет
односно 73 милиона евра.

Промет преко фискалних каса код „малих“ обвезника
Сектор
Јан-Мар 2016
Јан-Мар 2017
Трговина
5.413.941.056
7.975.263.077
Угоститељство
1.933.769.583
2.212.704.164
Промет преко фискалних
каса код „малих“
обвезника
Некретнине
100.785.816
197.372.135
Сектор
Јан-Мар
2016
Јан-Мар
2017
Раст
Грађевинарство
38.089.383
65.743.103
Трговина
5.413.941.056
7.975.263.077
47,31%
Комуникације
56.573.478
76.868.599
Угоститељство
1.933.769.583
2.212.704.164
14,42%
УКУПНО
9.372.571.180
12.543.844.281
Некретнине
100.785.816
197.372.135
95,83%
*Износи у динарима
Извор: Пореска
Грађевинарство
38.089.383
Комуникације
56.573.478
УКУПНО
9.372.571.180
*Износи у динарима

65.743.103
72,60%
76.868.599
35,87%
12.543.844.281
33,84%
Извор: Пореска управа Србије

Јачање пореске дисциплине
Током трајања наградне игре уочена је већа спремност Пријаве грађана за неиздавање рачуна
Период
2016
2017
Раст
грађана да укажу на случајеве пословања мимо
Јануар
233
248
6,44%
прописа. Подаци Пореског аларма показују да су
Пријаве
грађана
Фебруар рачуна
299
442
47,83%
грађани током прва три месеца ове године
поднели
чак за неиздавање
Период
2016
2017
Раст
Март
227
428
88,55%
47,3% пријава за неиздавање рачуна више него у
Јануар раст 233УКУПНО248 7596,44% 1.118
47,3%
првом кварталу 2016. од чега је највећи
Фебруар
299
442
47,83%
Извор: Пореска управа Србије
забележен у марту од невероватних 88,55%.
Март
227
428
88,55%
УКУПНО које759
Наградна игра утицала је на смањење прекршаја
су уочили1.118
порески 47,3%
инспектори током теренских
Извор:
Пореска
управа
Србије
контрола. У првом кварталу 2017. евидентирано је 709 неправилности у издавању фискалних рачуна што је
за 24,33% мање у односу на исто тромесечје 2016. када је утврђено 937 неправилности. Смањено је и
изрицање мера забране обављања делатности због неиздавања рачуна. У првом кварталу 2016. затворена су
532 објекта док је у истом тромесечју ове године привремена забрана рада изречена власницима 494 радњи
односно 7,14% мање у односу на исти период лане.
Осим пријава за неевидентирање промета преко фискалне касе у првом кварталу 2017. примљене и 82
пријаве за обављање нерегистроване делатности.

