
 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I.  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 Правни основ за доношење ове Уредбе садржан је у члану 39. ст. 1. и 5. Закона о 

играма на срећу („Службени гласник РС“, бр.18/2020 у даљем тексту: Закон), према коме 

Влада Републике Србије уређује ближе услове за издавање дозволе за приређивање 

посебних игара на срећу у играчницама. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Сл. гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14, 

30/18 - др. закон), којим је прописано да Влада уредбом подробније разрађује однос 

уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 Ступањем на снагу новог Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“,  

бр.18/2020) стекли су се неопходни предуслови за доношење Уредбе о ближим 

условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на 

срећу у играчницама. 

 Предметном уредбом поред усклађивања са одредбама новог Закона о играма на 

срећу и одредбама Закона о спречавању прања новца и финанирања тероризма, 

прецизирања потребних услова  и  неопходне документације за подношење пријаве, 

извршено је поједностављење поступка за издавање дозволе, као и начин вредновања 

елемената и критеријума за утврђивање ранг листе.  

 

II. САДРЖИНА УРЕДБЕ 

 

Уредбом се ближе уређује начин, поступак и утврђују ближи услови за издавање 

дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, покретање и 

спровођење поступка јавног позива. 

Члан 1. - 4. 

Прописане су основне одредбе које обухватају: ко даје дозволу, по ком постпку и 

начин објаве јавног позива. 

Члан 5. - 24. 

 Одредбама ових чланова ближе је уређен поступак спровођења јавног позива, 

образовање Комисије и делокруг послова које обавља Комисија, припрема 

документације, садржина текста јавног позива, начин подношења пријава, потребна 

документација, садржина обрасца ПУЈП, начи отварања и вредновања пријава, начин 

бодовања, елементи записника, ранг листе и извештаја.   

Члан 25. - 26. 

 Предложеном уредбом ставља се ван снаге Уредба о ближим условима, начину и 

поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу играчницама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 77/2005, 69/2006, 104/2008 - одлука УС, 85/2008 и 7/2009).   
 Предметна уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

За спровођење ове Уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 
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