
 У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, 
бр.51/09, 99/2011, 44/2018- др. закон), на оснивачкој скупштини одржаној дана 
20.10.2020. године у Нишу усвојен је: 
 

СТАТУТ 
Удружења „Правило” - PraviLaw 

 
 

Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
 

Удружење „Правило” - PraviLaw (у даљем тексту: Удружење) је невладино и 
непрофитно удружење, заснованo на слободи удруживања, као и ради остваривања 
и унапређивања одређених друштвених циљева, основано на неодређено време 
ради остваривања циљева у области: Права, економије, професионализма, одрживог 
развоја и екологије, образовања, социологије, филозофије, историје. 
 
 

Циљеви Удружења 
 

Члан 2. 
 

Циљеви Удружења су:  
1. Развијање правне свести; 
2. Заговарање и унапређење професионалне етике и ширење духа 

професионализма; 
3. Заговарање, инсистирање и јачање владавине права и правне државе; 
4. Заштита и унапређење људских права и слобода; 
5. Јачање грађанске иницијативе, заговарање и промовисање вредности 

демократског друштва; 
6. Залагање и промоција поштовања принципа поделе власти;  
7. Заговарање образовних политика, промоција образовања и науке; 
8. Организовање обука, курсева, радионица, образовних пројеката и других врста 

едукације и образовања; 
9. Подршка развоју тржишне економије, тумачење и заговарање друштвених, 

економских и других јавних политика; 
10. Међународна сарадња; 
11. Пружање интелектуалних услуга; 
12. Очување и ширење духа различитости и толеранције; 
13. Заговарање и промоција одрживог развоја и еколошке свести; 
14. Очување и промоција културног и историјског наслеђа; 
15. Заговарање и промоција посредовања - мирног решавања спорова; 
16. Праћење и тумачење друштва, друштвених норми и друштвених промена; 
17. Организовање, учествовање и спровођење пројеката; 

 



Члан 3. 
 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 
1. Организовање стручних и научних саветовања, семинара, предавања, јавних 

расправа и друге облике едукације и образовања; 
2. Повремено издавање стручних публикација из области права, економије, 

професионализма, одрживог развоја и екологије, образовања, друштва и 
друштвених промена; 

3. Организовање волонтерских акција; 
4. Сарадња са образовним и другим званичним институцијама Републике Србије; 

 
 

Назив и седиште 
 

Члан 4. 
 

Назив Удружења је: Удружење  „Правило” - PraviLaw 
 
Скраћени назив је: PraviLaw 
 
Удружење има седиште: Кнегиње Љубице 4а/16, 18000 Ниш, Србија; 
 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 

Изглед и садржина печата и лого удружења 
 

Члан 5. 
 
Удружење има печат правоугаоног облика на којем је исписано: назив удружења и 
место седишта, а садржи и лого Удружења. 
 
Облик и дизајн лого Удружења одређен је посебним актом скупштине удружења. 
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 
 

Члан 6. 
 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и 
поднесе пријаву за учлањење Скупштини Удружења.  
 
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз 
прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. 
 
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски 
заступник. 
 



Члан 7. 
 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава 
подносиоца пријаве.   
 
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 
 
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана (више од 60 
дана), непоштовања одредаба овог статута и циљева удружења или због 
нарушавања угледа Удружења. 
 
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина већином гласова, на образложени 
предлог најмање 1/3 чланова скупштине. 
 
Члану се може омогућити, на његов захтев да се изјасни о разлозима због којих је 
поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 
 
Чланови Удружења јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Удружењу у складу 
са овим Статутом. 
 
Удружење ће посебним правилником који доноси Скупштине Удружења предвидети 
врсте (категорије) чланова и одредити обим њихових права и подробније регулисати 
поступак учлањења и престанак чланства у Удружењу. 
 

Права обавезе и одговорност оснивача и чланства 
 

Члан 8. 
 

Оснивач Удружења има право да: 
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 
3) бира и буде биран у органе Удружења; 
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 
 
Оснивач је дужан да: 
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 
3) плаћа чланарину; 
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 
 
Права и обавезе чланова, сходно врсти (категорији) детаљније уређује правилник 
који доноси Скупштина Удружења. 
 
 
 
 



Унутрашња организација 
 

Члан 9. 
 
Органи Удружења су Председник Удружења и Скупштину Удружења. Функцију 
застуника врши Председник Удружења. 
 

Члан 10. 
 
Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 
 
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може 
се заказати на образложени предлог председника Удружења, као и на иницијативу 
најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси у писаном облику 
и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже, односно предложени 
дневни ред. 
 
Седницу скупштине сазива председник Удружења, писаним обавештењем о месту и 
времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице 
које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. 
 
Скупштина: 
1) доноси план и програм рада; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Удружења; 
4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај предсеника Удружења; 
5) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
6) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 
7) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству 
 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. 
 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 
Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 
 

Члан 11. 
 

Председник Удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу 
циљева удружења који су утврђени овим Статутом.  
 
Председника Удружења бира и опозива Скупштина.  
 
Мандат Председника Удружења траје 5 година и може се поново бирати на исту 
функцију. 



 

Члан 12. 
 

Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности 
финансијског налогодавца. 
 
Ако дође до одсуства председника на одређено време, председник посебним актом 
даје овлашћења Заменику, који може бити само неко од чланова оснивача удружења 
да заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име 
Удружења. 
 

Члан 13. 
 

Председник Удружења: 
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Удружења; 
2) организује редовно обављање делатности Удружења; 
3) поверава посебне послове појединим члановима; 
4) доноси финансијске одлуке; 
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог 
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

6) 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; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени 
други органи Удружења.  

 

Дисциплинска одговорност 
 

Члан 14. 
 

Лица у ингеренцији Удружења која намерно или нехатно поступе супротно Статуту и 
другим општим актима Удружења, одлукама органа или овлашћених лица Удружења 
или повреде углед Удружења могу дисциплински одговарати и бити кажњена: 

• опоменом; 

• јавном опоменом 

• суспензијом; 

• забраном обављања дужности у Удружењу; 

• искључењем из Удружења. 
 
Удружења посебним Дисциплинским правилником који доноси Скупштина ближе 
уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у 
складу са овим Статутом. 
 
 



Члан 15. 
 

Дисциплински комисија Удружења је независна комисија која се формира по потреби 
од стране скупштине и која одлучује о прекршајима утврђеним Дисциплинским 
правилником и другим општим актима Удружења, од стране лица у надлежности 
Удружења. 
 
Дисциплински комисију чине председник Удружења и два члана, које бира и 
разрешава Скупштина, већином од укупног броја чланова. 
 
 

Општи акти 
 

Члан 16. 
 

Општа акта Удружења су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања.  
 
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине  најмање 
15 дана пре одржавања Скупштине. 
 
Амандмани на предлог Статута , односно измена и допуна Статута достављају се 
Скупштини у писаном облику најкасније три дана пре седнице Скупштине.  
 
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се двотрећинском већином од 
укупног броја својих чланова.  
 
Начин доношења Статута ближе се уређује пословником о раду Скупштине 
 
Општа акта које доноси  Удружења усвајају се већином од укупног броја чланова. 
 
Сваки члан и сваки орган Удружења може дати иницијативу за доношење, односно 
измене и допуне одређеног општег акта Удружења. 
 
Јавна расправа се води само о нацрту Статута Удружења. 
 
Сваки члан Удружења има право да добије примерак Статута Удружења. 
 
 

Члан 17. 
 

Статут и друга општа акта Удружења непосредно се примењују на сва лица која су 
обухваћена надлежностима Удружења. 
 
 
 



Члан 18. 
 

Правилници, Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у 
Удружењу морају бити у складу с Статутом Удружења и Законом, а у супротном су 
ништаве. 
 

Остваривање јавности рада 
 

Члан 19. 
 
Рад Удружења је јаван. 
 
Председник Удружења 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. 
 

Члан 20. 
 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 
удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 
 
Удружење може приступити међународним удружењима из своје области деловања, 
о чему одлуку доноси Скупштина. 
 

Члан 21. 
 
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 
 
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике 
образовања из области рада Удружења. 
 
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за 
остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и 
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  
 
                                                Престанак рада удружења 
 

Члан 22. 
 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 



остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења 
 

Члан 23. 
 
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно 
правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно 
Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са 
Законом. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 24. 
 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 
 

Члан 25. 
 

 Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини 
Удружења. 
 
 

 
Председавајући оснивачке скупштине Удружења 

                                                                                           Тадија Митић 
 

                                                                    ________________________ 
                                                                  (потпис) 

 


