СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА СРЕЋУ

Београд, август 2011.године

У складу са одредбама члана 22 Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09), на
Скупштини одржаној 12.08..2011. године, усвојен je следећи:
СТАТУТ
„УДРУЖЕЊА ПРИРЕЂИВАЧA ИГАРА НА СРЕЋУ“
- пречишћен текст ПРЕАМБУЛА:
„Удружење приређивача игара на срећу“ (у даљем тексту: „Удружење“) се оснива ради
промовисања и унапређивања индустрије игара на срећу, на демократски начин, а ради
заштите општег друштвеног интереса и слободне конкуренције на предметном тржишту
као и забране било какве врсте нелојалног удруживања противног важећим законима
Републике Србије.
Такође, циљ Удружења јесте промовисање модела легалног приређивања посебних игара
на срећу како би се унапредио квалитет и побољшао имиџ ове индустрије у јавности као и
унапређење сарадње са државним органима у циљу спровођења важећег законодавства у
области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије.
Удружење се даље стара о заштити интереса потрошача односно учесника у играма на
срећу и такође настоји да подиже квалитет услуга и ниво друштвене одговорности међу
приређивачима игара на срећу.
Циљ Удружења јесте и заштита интереса свих приређивача игара на срећу у Републици
Србији па, стога, Удружење настоји да буде представљено од стране лидера на тржишту.
Обзиром да је у Републици Србији најзаступљеније приређивање посебних игара на срећу
на аутоматима и приређивање посебних игара на срећу – клађење, Удружење је увело
дистинкцију између сталних и придружених чланова Удружења, управо из разлога да би о
најосетљивијим темама из индустрије одлучивали лидери на тржишту игара на срећу,
односно, приређивачи са обе поменуте лиценце/одобрења и најмање 30 локација тј.
објеката у којима игре на срећу приређују.

Члан 1.
Удружење је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено
време ради остваривања циљева из области приређивања посебних игара на срећу у
Републици Србији.
Члан 2.

Циљеви Удружења су, поред оних предвиђених у преамбули, такође и: унапређивање
приређивања посебних игара на срећу, едукација грађана кроз организовање различитих
активности о неопходности стриктног спровођења закона, као и јавно залагање за
побољшавање важећих законских одредби у циљу ефикаснијег спровођења.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) посебно брине о едукацији других приређивача посебних игара на срећу, учесника
посебних игара на срећу и јавности у правцу одговорног и законитог приређивања
као и у циљу повећавања степена друштвене одговорности свих учесника посебних
игара на срећу;
2) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области приређивања
посебних игара на срећу;
3) организује, индивидуално или у заједници са другим организацијама, стручне
скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области приређивања
посебних игара на срећу;
4) бави се упоређивањем законодавстава земаља са развијеном индустријом
приређивања посебних игара на срећу и унапређивањем односно препорукама
унапређивања домаћег законодавства;
5) сарађује са другим организацијама у земљи и иностранству које се баве
приређивањем посебних игара на срећу.
Члан 4.
Назив Удружења је: Удружење приређивача игара на срећу.
Назив Удружења на енглеском језику је: Association of Gambling Providers.
Удружење има седиште у Београду, на адреси: Булевар Михаила Пупина 10з/115.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 5.
Члан Удружења може бити сваки приређивач посебних игара на срећу на територији
Републике Србије који прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за
учлањење директору Удружења.

Да би приређивач постао члан Удружења, неопходно је да поднесе захтев за пријем у
чланство у форми прописаној од стране Удружења.
Члан 6.
Када директор Удружења констатује да су сва документа предвиђена у претходном члану
уредно достављена, прослеђује захтев за чланство у Удружењу Скупштини Удружења која
ће одлучити о пријему у чланство.
Члан 7.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава
подносиоца пријаве.
Члан Удружења, било стални било придружени, постаје се уколико Скупштина Удружења
једногласно позитивно одлучи о захтеву претендента за пријем у чланство.
Одлуку о престанку чланства такође доноси Скупштина, на образложени предлог
директора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан 8.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати и због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Дужа неактивност члана постоји уколико:
-

не учествује у активностима Удружења;
не долази на заседања Скупштине и то три пута узастопно или годишње више од
половине од укупног броја заседања Скупштине;
уколико не плаћа чланарину.

Чланство у Удружењу такође престаје уколико се поједини чланови унутар Удружења на
било који начин удружују и/или договарају у смислу било каквог облика нелојалне
конкуренције.
Није дозвољено да се на састанцима Скупштине дискутује о темама из претходног става.

Уколико се утврди да постоји случај из става 2, таквом члану ће бити изречене мере
предвиђене Статутом.
Члан 9.
Сваки члан се стриктно мора придржавати важећих закона којима се уређује приређивање
посебних игара на срећу у Републици Србији.
У случају да je правоснажном одлуком суда или другог државног органа утврђено да неко
од чланова поступа супротно одредбама важећих закона којима се уређује риређивање
посебних игара на срећу у Републици Србији, том члану ће бити изречене мере
предвиђене Статутом.
Сваки члан, без обзира да ли је стални или придружени, је дужан да редовно плаћа
чланарину на месечном нивоу у висини која ће бити утврђена одлуком Скупштине
Удружења.
Чланарина се плаћа до петог у месецу за текући месец.
Члан 10
У зависности од обима учешћа на тржишту игара на срећу Републике Србије, чланство у
Удружењу може бити стално или придружено.
Члан 11
Стални члан може постати приређивач игара на срећу на територији Републике Србије
који има минимум одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и
одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење.
Приређивач игара на срећу у Републици Србији који не испуњава услове из претходног
члана, може постати придружени члан Удружења.
Члан 12.
Стални члан Удружења, поред права која има придружени члан, има право да:
1)
2)
3)
4)

равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
бира и буде биран у органе Удружења;
буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Придружени члан Удружења има право да:

1) присуствује састанцима Удружења о којима мора бити благовремено обавештен;
2) износи своја мишљења и ставове у вези са тачкама дневног реда на седницама
Скупштина Удружења;
3) тражи да се његово мишљење унесе у записник;
4) тражи да се директор Удружења у року од 7 дана изјасни на сваки његов захтев
(овим се установљава и обавеза директора да поступи по захтеву придруженог
члана);
5) примењује све одлуке органа Удружења;
6) учествује у свим активностима Удружења;
7) користи све ресурсе Удружења, посебно, без ограничења, правне савете,
публикације и истраживања.
Придружени члан Удружења нема право гласа у одлучивању на Скупштини или преко
органа Удружења и не може у јавности заступати ставове супротне од ставова
усаглашених на састанцима и Скупштини Удружења.
Члан 13.
Сваки члан је дужан да, поред обавеза до сада предвиђених овим статутом:
1)
2)
3)
4)
5)

активно доприноси остваривању циљева Удружења;
учествује у активностима Удружења;
плаћа чланарину;
спроводи одлуке Скупштине Удружења без одлагања;
обавља друге послове који су му поверени од стране органа Удружења.
Члан 14.

Сваки члан се стриктно мора придржавати важећих закона којима се уређује приређивање
посебних игара на срећу у Републици Србији.
У случају да je правоснажном одлуком суда или другог државног органа утврђено да неко
од чланова поступа супротно одредбама важећих закона којима се уређује риређивање
посебних игара на срећу у Републици Србији, том члану ће бити изречене мере
предвиђене Статутом.
Сваки члан је дужан да редовно плаћа чланарину на месечном нивоу у висини која ће бити
утврђена одлуком Удружења.
Чланарина се плаћа до петог у месецу за текући месец.
Члан 15.
Органи Удружења су Скупштина, директор, секретар и по потреби одбори.

Члан 16.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје најмање једном месечно.
Ванредна седница Скупштине може се заказати у било које време на oбразложени предлог
директора, као и на захтев било којег члана Скупштине уз достављен предлог дневног
реда.
Захтев се подноси директору Удружења који је дужан да сазове ванредну седницу
Скупштине најкасније у року од 7 дана од дана подношења захтева са јасно дефинисаним
дневним редом.
Седницу Скупштине сазива директор Удружења, писаним обавештењем или обавештењем
у електронској форми о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом председава директор.
Изузетно, уколико је на дневном реду одлучивање о разрешењу директора, седницу
Скупштине сазива и њом председава секретар удружења или представник члана удружења
кога одреде остали чланови.
Члан 17.
Скупштина има следеће надлежности:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

доноси план и програм рада;
усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
усваја друге опште акте Удружења;
бира и разрешава директора и секретара Удружења;
разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду Удружења;
разматра и усваја финансијски план и извештај;
одлучује о висини чланарине;
одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.
одлучује о пријему у чланство и искључењу из чланства у складу са Статутом и
законом;
10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
11) изриче мере члановима Удружења у складу са Статуом;
12) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени
други органи Удружења.
Сваки стални члан Удружења има право на један глас.
Члана Удружења у Скупштини представља и заступа законски заступник или лице које

он овласти писменим путем.
За пуноважно одлучивaње Скупштине потребно је да седници Скупштине присуствује
најмање две трећине сталних чланова Удружења.
Одлуке у Скупштини се доносе једногласно од стране присутних сталних чланова на
седници Скупштине.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама, и престанку рада
удружења потребна је двотрећинска већина од укупног броја сталних чланова Удружења.
Изузетно, уколико се на седници Скупштине одлучује о изрицању мере према сталном
члану Удружења у смислу члана 18. Статута, стални члан Удружења према коме се
одлучује о изрицању мере, нема право гласа.
Члан 18.
Директор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који
су утврђени овим Статутом.
Директор се бира одлуком Скупштине.
За директора може бити постављено само личност беспрекорних личних и моралних
квалитета.
Директор не може бити запослен у било којем од чланова Удружења нити може имати
било какве приходе или власнички удео у земљи или иностранству из области индустрије
игара на срећу.
Директор има право на накнаду за свој рад која ће бити одређена одлуком Скупштине.
Члан 19.
Директор заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског
налогодавца.
У случају одсуства директор може овластити секретара Удружења да обавља послове из
претходног става.

Члан 20.

Директор има следеће надлежности:
1) представља Удружење пред свим надлежним органима у вези остваривања циљева
Удружења;
2) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке из
своје надлежности ради остваривања циљева Удружења;
3) организује редовно обављање делатности Удружења;
4) поверава посебне послове секретару и одборима;
5) доноси финансијске одлуке;
6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог неког од чланова Удружења и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
7) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2.
Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај
поступак;
Члан 21.
Секретар је такође, поред директора, извршни орган Удружења и обавља послове које
му делегира Скупштина и директор Удружења.
За секретара може бити постављено само личност беспрекорних личних и моралних
квалитета.
Секретар не може бити запослен у било којем од чланова Удружења нити може имати
било какве приходе или власнички удео у земљи или иностранству из области индустрије
игара на срећу.
Секретар има право на накнаду за свој рад која ће бити одређена одлуком Скупштине.
Члан 22.
Према члану Удружења за кога се утврди да поступа супротно одредбама важећих закона
(члан 8. став 2 Статута), или супротно одредбама овог Статута, или да је дуже неактиван у
Удружењу, или да нарушава углед Удружења (члан 9. став 2 Статута), Скупштина
Удружења може изрећи меру опомене или меру искључења члана из Удружења.
Члан 23.
Рад Удружења је јаван.

Директор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за
јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на
седници Скупштине Удружења.
Поступак усвајања финансијских и других извештаја се спроводи у складу са чланом 17.
Статута.
Члан 24.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству као и свим органима управе
Републике Србије, посебно, без ограничења, са Управом за игре на срећу или другим
органом који буде надлежан за контролу законитости приређивања посебних игара на
срећу у Републици Србији као и органима управе задуженим за област унутрашњих
послова.
Члан 25.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Члан 26.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из предметне области.
Добит остварена на законом дозвољен начин може се користити искључиво за
остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 27.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање
циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 28.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно лице које
се бави истим или сличним циљевима које ће бити одређено одлуком Скупштине.
Члан 29.
Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано:
„Удружење приређивача игара на срећу“, у доњој половини: Association of Gambling
Providers, а у средини Београд.
Члан 30.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА
Снежана Божовић, ср

