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 На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, члана 17. став 1. и члана 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 
УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 3. тачка 4) и чланом 6. став 1. тач. 
14), 17), 29) и 30) Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 
6/20), 

Влада je донела 

УРЕДБУ 

о понуди важења купљених улазница за културно-уметничке манифестације које су отказане 
услед пандемије заразне болести COVID-19 

"Службени гласник РС", број 106 од 07.08.2020. 

те у складу са тим компанија “CINEPLEXX SRB doo”, (у даљем тексту организатор) дана 
14.9.2020. доноси следећу понуду за неискоришћене улазнице у периоду од 11.03.2020-31.08.2020. 

 

1. Неискоришћена улазница се може искористити по заказивању неког од нових термина 
отказане пројекције, у термину по избору уколико их буде више.  

2. Неискоришћена улазница се може заменити за улазницу за неку другу пројекцију са 
редовног програма биоскопа. 

3. Купац може да замени улазнице за ваучер – CINEPLEXX поклон картицу у вредности 
неискоришћене улазнице. Средства на поклон картици ће бити доступна у року од 
једног радног дана.   

4. Ако се купац одлучи за повраћај новца, потребно је попунити формулар, а организатор 
ће извршити повраћај плаћених средстава до 14.01.2022, у складу са Уредбом.  

 

Неискоришћену купљену улазницу из периода од 12.03-31.08.2020, а у складу са горе 

наведеном понудом, купац може да пријави у року од једне године од дана објављивања понуде, 

а најкасније до 31.12.2021. 

Више информација о протоколу замене неискоришћених улазница можете потражити на 

благајни биоскопа, као и путем нашег  веб сајта: www.cineplexx.rs и телефона : 011/2203 400.   
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