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На основу  члана 12. Закона о Удржењима („Службени гласник РС“, бр. 
51/09) и члана 15. Статута правника у привреди Републике Србије  
Скупштина Удружења правника у привреди Републике Србије одржана 22. 
децембра 2009. године   у с в а ј а 
 

                                       С Т А Т У Т  
    УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

(пречишћен текст) 
 
Пречишћен текст Статута Удружења правника у привреди Републике Србије 
обухвата: 
 

 Статут Удружења правника у привреди Републике Србије од 27. јуна 
2006. године 

 Одлуку о изменама и допунама Статута Удружења правника у 
привреди Републике Србије од 22. децембра 2009. године 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Удружење правника у привреди Републике Србије је стручно 
професионална недобитна организација у коју су се добровољно повезали 
и удружили правници запослени у привредним друштвима, јавним 
предузећима, банкама и другим привредним субјектима, правници који раде 
на привредно правним пословима на факултетима, привредним коморама, 
привредним судовима, институтима и другим организацијама на територији 
Републике Србије. 

Члан 2. 
 

Назив Удружења је:  
 

„УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 
 

Назив Удружења на енглеском језику је: 
 
            „АSSOCIATION OF BUSINESS LAWYERS OF SERBIA“ 
 
Седиште Удружења је у Београду,Трг Николе Пашића брoj 1/II. 
 

Члан 3. 
 

Удружење делује на територији Републике Србије. 
 
Удружење се оснива на неодређено време. 
 

Члан 4. 
 

Удружење има статус правног лица. 



 

 

 
Члан 5. 

 
Удружење има печат округлог облика са натписом: „УДРУЖЕЊЕ 
ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Београд“, исписан 
ћириличним писмом. 
 
Удружење може да  има штамбиљ који је правоугаоног  облика по коме су 
ћириличним писмом исписани назив и седиште Удружења, са простором за 
уношење броја и датума. 

Члан 6. 
 

Рад Удружења и његових органа је јаван. 
 
О раду Удружења јавност се упознаје прекo саопштења, информација, 
правничких публикација и дргугих средстава јавног информисања. 
 
Удружење има свој сајт: www.pravniciuprivredi.org.rs. и e-mail 
udruzpip@eunet.rs. 
 
Удружење издаје часопис „ПРАВО И ПРИВРЕДА“ четири пута годишње. 
 

Члан 7. 
 
Удружење правника у привреди Републике Србије уписује се у Регистар 
Удружења који води Агенција за привредне регистре.  
 
II  ЦИЉЕВИ УДРУЖИВАЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА 
 

Члан 8. 
 

Циљеви Удружења су: 
 

- окупљање и организовање правника у привреди и усмеравање 
њиховог рада у циљу што успешнијег извршавањa задатака на 
радним местима, директно или основањем регионалних 
удружења; 

- организовање помоћи правницима у привреди на стручном усавр- 
шавању и јачању правничке етике; 

- унапређење правне службе, улоге и задатака правника у 
привредним субјектима, афирмација и заштита правничке 
професије; 

- сарадња са државним органима, факултетима, привредним 
коморама и другим институцијама при изради прописа из 
привредно правне области, изради пословних кодекса, као и при 
спровођењу тих прописа у пракси; 

- успостављање и одржавање сарадње са правницима и и сличним 
организацијама у другим земљама и са међународним 
организацијама правника ; 
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- сарадња са научним установама и институтима на развијању и 
унапређењу правних дисциплина које су од интереса за привреду; 

- залагање за успостављање новог привредно правног система, за 
хармонизацију са правом Европске уније, за развијање пословног 
морала у привреди, и неговање добрих пословних односа; 

- залагање за осавремењавање наставних планова на Правним 
факултетима увођењем нових наставних дисциплина привредно-
правне струке и  

- остваривање других заједничких циљева са другим струковним 
удружењима 

Члан 9. 
 
Своје циљеве Удружење остварује: 
 

1. организовањем стручних скупова, симпозијума, предавања. 
2. издавањем  повремених публикација у којима се објављују чланци и 

расправе о стручним питањима и проблемима у вези са задацима 
Удружења, написи о активностима Удружења и др. 

3. организовањем пружања правне помоћи привредним субјектима  
      и својим члановима; 
4. покретањем иницијативе за доношење прописа из области привреде 
      и за успешно решавање привредно-правних проблема у пракси ; 
5. сарадњом са другим удружењима правника на решавању привредно- 
      правних питања, дилема и проблема и 
6. издавањем сталног часописа. 
 

III  ЧЛАНСТВО  У  УДРУЖЕЊУ 
Члан 10. 

 
Чланови Удружења могу да буду: правници, дипломирани правници, 
магистри, мастери и доктори правних наука који раде у привредним 
субјектима, банкама, привредним коморама, привредним судовима, јавним 
предузећима, као и правници који раде на пословима привредно-правног 
карактера изван наведених организација и институција, под условом да 
прихватају циљеве Удружења и Статут Удружења. 
 
Чланови Удружења могу да буду и удружења, друштва и сличне 
организације правника основане за територију Републике Србије, као 
колективни чланови. 

Члан 11. 
 

Свако ко жели да буде члан Удружења писмено се изјашњава, што се 
евидентира у Удружењу. 
 
Без писменог изјашњавања лице правне струке постаје члан Удружења ако 
присуствује и учествује у раду и на скуповима које организује Удружење, 
најмање три пута, или ако на било који начин лично или путем своје 
организације помаже Удружење у извршавању његових циљева. 
 



 

 

Лица која се нарочито истичу у извршавању задатака Удружења и 
остваривању његових циљева могу бити почасни чланови Удружења, о 
чему одлуку доноси Извршни одбор, на предлог Председника Удружења.      
                                                                

Члан 12. 
 
Удружење води евиденцију о својим члановима. 
 

Члан 13. 
 
Чланови Удружења имају право да бирају и да буду бирани у органе 
Удружења. 
 
Чланови Удружења су дужни да раде на остваривању циљева Удружења и 
да уредно извршавају преузете обавезе. 
 

Члан 14. 
 

Чланство у Удружењу престаје иступањем или искључењем. 
 
Чланови могу у свако време да иступе из Удружења. 
 
Сматра се да је члан иступио из Удружења ако је на недвосмислен начин 
ставио до знања органима Удружења да више не жели да буде члан 
Удружења. 
 
IV  ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

Члан 15. 
 

Чланови Удружења управљају Удружењем преко својих изабраних органа. 
 
Органи Удружења су: 
 

- Скупштина  
- Управни одбор  
- Извршни одбор 
- Надзорни одбор и 
- Председник, односно засупник Удружења. 

 
Сви органи Удружења  се бирају на период од 5 година. 

 
Члан 16. 

 
Скупштина је највиши орган Удружења и броји  80 чланова. 
 
Скупштину чине чланови изабрани из: редова правника који су непосредно 
запослени у привредним друштвима, јавним предузећима, привредним 
коморама, на Правним факултетима и институтима, привредним судовима, 
реда адвоката и субјектима који су донатори појединих активности 
Удружења.   



 

 

 
Скупштина расписује изборе за чланове Скупштине и одређује структуру 
чланова Скупштине при чему води рачуна о заступљености представника из 
претходног става. 
 
Скупштина расписује изборе 30 дана пре истека мандата члановима који су 
изабрани. 

Члан 17. 
 

Седнице Скупштине сазива Управни одбор по својој иницијативи, или на 
захтев најмање 30 чланова Удружења, писменим обавештењем о месту и 
времену одржавања седнице и предлогом дневног реда. 
 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна једна половина чланова 
Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
 
Радом Скупштине руководи председавајући кога на свакој седници бира 
Скупштина. 
 
О раду Скупштине води се записник. Записничар се бира на самој седници. 
 
Скупштина се одржава најмање једном годишње. 

 
Члан 18. 

 
Скупштина Удружења: 
 

- усваја Статут Удружења и одлучује о његовим изменама и 
допунама; 

- бира и разрешава чланове: Управног одбора, Извршног одбора 
Надзорног одбора;  

- бира и разрешава Председника Удружења, односно заступника; 
- одлучује о удруживању у савезе и сличне организације; 
- усваја годишњи извештај Удружења, уколико то не пренесе на 

Управни одбор; 
- одлучује о статусним променама Удружења и 
- одлучује  о престанку Удружења. 

 
Члан 19. 

 
Управни одбор Удружења састоји се од председника и 40 чланова. 
 
Генерални секретар Удружења је по функцији члан Управног одбора. 
 
Председник Удружења истовремено је  и Председник Управног одбора. 

 
Члан 20. 

 
Управни одбор Удружења: 

 



 

 

- управља радом Удружења између две седнице Скупштине; 
- припрема и сазива Скупштине Удружења; 
- разматра и усваја извештај о раду Удружења, уколико Скупштина  то 

пренесе на Управни одбор; 
- спроводи одлуке Скупштине и подноси Извештај о раду Скупштини; 
- одлучује о увођењу обавезне чланарине и утврђивање њене висине; 
- доноси годишњи План рада Удружења и предрачун прихода и 

расхода; 
- организује активности Удружења у циљу реализације утврђених 

циљева; 
- доноси одлуке о издавању гласила, стручних часописа и публикација 

и именује: главног и одговорног уредника, уредника и заменика 
главног и одговорног уредника, редакцију и Међународни издавачки 
савет. 

Члан 21. 
 

Управни одбор састаје се по потреби, између две седнице Скупштине. 
 
Седнице Управног одбора сазива Председник Удружења. 
 
Одлуке које Управни одбор донесе између две седнице из надлежности 
Скупштине достављају се Скупштини на верификацију, на првој наредној 
седници.  

Члан 22. 
 

Извршни одбор састоји се од 11 чланова. 
 
Председник Удружења и генерални секретар су по функцији чланови 
Извршног одбора. 
 
Председник Извршног одбора је председник Удружења. 
 
Извршни одбор се састаје по потреби, између седница Управног одбора, 
када неко питање захтева хитну реализацију. 
 
Извршни одбор се стара о извршавању одлука Скупштине и Управног 
одбора и у том циљу може да доноси потребне одлуке и организује 
потребне активности. 
 
О донетим одлукама Извршни одбор обавештава Управни одбор. 
 
Извршни одбор сазива Председник Удружења. 
 

Члан 23. 
 

Надзорни одбор састоји се од председника и 4 члана. 
 
Надзорни одбор бира Скупштина. 
 
 



 

 

Надзорни одбор врши надзор над Финансијским пословањем Удружења 
и о свом раду подноси извештај Скупшини Удружења. 

 
Члан 24. 

 
Председник Удружења је законски заступник Удружења. 
 
Председник Удружења представља и заступа Удружење. 

 
Члан 25. 

 
Удружење има генералног секретара кога бира Скупштина Удружења на 
период од 5 година. 
 
Генерални секретар је поред Председника, заступник Удружења, и 
представља Удружење.  
 
Генерални секретар непосредно организује припреме седница свих органа 
Удружења, спроводи одлуке и закључке органа, као и других скупова 
правника у привреди које организује Удружење. 
 
Генерални секретар одговоран је за унутрашњу организацију послова и рад 
унутар Удружења. 
 

 
V  ИМОВИНА  И  ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 26. 
 
Удружење прибавља средства од чланарине /уколико је својом одлуком 
Управни одбор уведе/, добровољних прилога, донација и поклона (у  новцу 
и натури), добит од стручног часописа, котизација од стручних саветовања, 
предавања и других услуга које Удружење пружа и организује. 
 
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењу могу бити 
ослобођени одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се 
уводи одговарајући јавни приход. 
 

Члан 27. 
 
Удружење врши оне активности којима се остварују циљеви утврђени 
Статутом. 
 
Удружење непосредно обавља и привредну делатност. 
Шифрa делатности je:22130 – издавање часописа и сличних периодичних 
издања –. 

Поред ове делатности Удружење се повремено бави издавањем 
књига,брошура и других публикација.Делатност. овог члана Удружење 
уписује се у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне 
регистре, и обавља у складу са прописима којима је уређена ова област. 



 

 

Добит остварена обављањем привредне делатности може се користити 
искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове 
редовног рада Удружења, издавања часописа и за сопствено учешће у 
финансирању одређених пројеката. 
 

Члан 28. 
 
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и 
подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о 
рачуноводству и ревизији. 

Члан 29. 
 
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином. 
 
Чланови Удружења и органа удружења могу лично одговарати за обавезе 
Удружења,ако поступају са имовином удружења као да је у питању њихова 
имовина или злоупотребе Удружење као форму за незаконите сврхе. 
 

Члан 30. 
 
Имовина Удружења може да се користи једино за остваривање његових 
статутарних циљева. 
 
Имовина Удружења не може да се дели његовим члановима, оснивачима, 
члановима органа Удружења. 
 
Имовина Удружења може да се користи: 
 

- за накнаду оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних  
      циљева Удржења; 
- за давање пригодних примерених награда истакнутим и заслужним   
      члановима Удружења; 
- за трошкове редовног рада Удружења (путни трошкови, дневнице, 

трошкови преноћишта и сл.) и  
- за исплату зараде запосленог. 

 
 
VI  НАЧИН ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА 
 

Члан 31. 
 

Предлог за измене и допуне Статута може поднети Управни и Надзорни 
одбор. 
 
Управни или Надзорни одбор утврђују Предлог за измене и допуне Статута. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Промена Статута прихваћена је када се усвоји на Скупштини Удружења, 
већином гласова присутних чланова. 
 
VII  ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 32. 
 
Удружење престаје са радом када одлуку о престанку донесе Скупштина 
Удружења. 
 
О престанку рада Удружења Председник Удружења обавештава органе код 
којих је Удружење уписано, у року прописаном законом, и спроводи 
поступак брисања из Регистра који се води код Агенције за привредне 
регистре. 
 

Члан 33. 
 
За случај престанка рада Удружења као прималац његове евентуалне 
имовине која би се у том тренутку затекла биће недобитно правно лице које 
је основано ради остваривања истих или сличних циљева. 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
 
Овај Статут ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 35. 
 
Ступањем на снагу овог Статута престаје да се примењује Статут удружења 
правника у привреди од 27.јуна 2006. године. 
 
 
У Београду, 
22. децембар 2009. године 

                                                                            
 

                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  СКУПШТИНОМ 
 
                                                                 Радивој С.Јевтић 

 
 
 

 


