
У складу са одредбама чл. 13. став 4 тачка 2) Статута Удружења за арбитражно право, 

на седници скупштине одржаној 12. јула 2017. године у Београду усвојен је следећи 

пречишћени текст: 

 

СТАТУТА 

Удружења за арбитражно право 

 

Одељак I 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Област остваривања циљева 

 

(1) Удружење за арбитражно право (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, 

невладино, нестраначко, неполитичко и непрофитно удружење грађана, основано 

на неодређено време ради остваривања циљева у области арбитражног права, 

арбитражне праксе и правне едукације. 

(2) Удружење има својство правног лица и у правном промету иступа у своје име и 

за свој рачун. 

(3) Чланство у Удружењу је добровољно. 

 

Члан 2. 

Циљеви Удружења 

 

Циљ Удружења је промоција арбитраже као начина решавања спорова, подршка 

развоју арбитражног права и праксе у Србији, едукација и подизање јавне свести о 

значају арбитраже и мирног решавања спорова. 

 

Члан 3. 

Активности Удружења 

 

Ради остваривања свог циља Удружење нарочито: 

1) организује обуке и тренинге, трибине, курсеве, семинаре и радионице; 

2) издаје билтене, приручнике и публикације; 

3) бави се едукацијом и професионалним развојем чланова; 

4) оснива сталну арбитражну институцију (Београдски арбитражни центар); 

5) оснива Фондацију за алтернативно решавање спорова; 

6) пружа консултативне услуге (консалтинг). 



 

Члан 4. 

Назив и седиште 

 

(1) Пун назив Удружења је: Удружење за арбитражно право. 

(2) Назив Удружења на енглеском језику је: Arbitration Association. 

(3) Седиште Удружења је у Београду, Улица Kнез Михаилoва број 30. 

(4) Своју делатност Удружење остварује на територији Републике Србије. 

(5) Одлуку о промени седишта Удружења доноси Управни одбор Удружења и о 

одлуци обавештава чланове на пригодан начин и на првој наредној седници 

скупштине Удружења. 

 

Члан 5. 

Печат 

 

Удружење има печат округлог облика уобичајене величине, на коме су исписани 

назив Удружења (Удружење за арбитражно право) и реч „Београд“, као место 

седишта Удружења, ћириличним писмом на српском језику. 

 

Члан 6. 

Правни субјективитет 

 

Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које 

произлазе из Устава, Закона и овог Статута. 

 

 

Одељак II 

Чланство 

 

Члан 7. 

Пријем у чланство Удружења 

 

(1)  Члан Удружења може бити дипломирани правник или арбитражни практичар 

који прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном 

одбору Удружења. 

(2) На основу пријаве за учлањење и препоруке најмање два активна члана 

Удружења, Управни одбор Удружења доноси одлуку о пријему у придружено чланство. 

(3) Изузетно од горе наведеног , Управни одбор  може одлучити  и  да  донесе 

одлуку о директном пријему у пуноправно чланство. 



(4) Управни одбор без одлагања обавештава подносиоца пријаве о пријему. 

(5) Поступак пријема у чланство је јединствен, без обзира на врсту чланства. 

(6) Чланство се доказује чланском картом. 

(7) Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. 

 

Члан 8. 

Пуноправни чланови 

 

(1) Статус   пуноправног   члана   стиче   се   пријемом   или   истеком   три   године   

у   статусу придруженог члана. 

(2) Пуноправни члан 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; 

5) да даје предлоге, примедбе и мишљења на рад органа Удружења. 

(3) Чланарина за пуноправне чланове је у динарској противвредности 100 ЕУР на 

годишњем нивоу. Обавеза уплате чланарине доспева 1. јануара за наступајућу 

годину. 

 

Члан 9. 

Придружени чланови 

 

(1) Придружени члан има право да: 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

2) присуствује и учествује у раду Скупштине, без права гласа; 

3) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

4) да даје предлоге, примедбе и мишљења на рад органа Удружења. 

(2) Чланарина за придружене чланове је у динарској противвредности 50 ЕУР на 

годишњем нивоу. Обавеза уплате чланарине доспева 1. јануара за наступајућу 

годину. 

 

Члан 10. 

Обавезе чланова 

 

Члан је дужан да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 



2) учествује у обављању активности Удружења; 

3) плаћа чланарину; 

4) да савесно обавља послове које му Удружење повери, односно да одговорно 

врши своју функцију у оквиру органа Удружења, уколико је на исту изабран; 

5) да се придржава Статута Удружења као и других одлука и аката донетих на основу 

Статута; 

6) да избегава било какву врсту колизије сопствених активности и интереса са 

активностима и интересима Удружења. 

 

Члан 11. 

Престанак чланства 

 

(1) Чланство у Удружењу престаје: 

1)  смрћу члана; 

2) добровољним иступањем, на дан кад Удружење прими писмену изјаву о иступању; 

3) искључењем из чланства, и то у следећим случајевима: 

- ако члан својим деловањем прекрши одредбе Статута; 

- ако својим поступцима и владањем наруши углед Удружења, нашкоди 

његовим интересима или делује против његових циљева; 

- ако члан не плати чланарину у периоду дужем од годину дана; 

- услед дуже неактивности члана. 

(2) Предлог за искључење може поднети било који члан Удружења. 

(3) Пре доношења одлуке о искључењу, члану се мора омогућити да се изјасни о 

разлозима наведеним у предлогу за искључење из његовог чланства у Удружењу. 

(4) Одлуку о искључењу из чланства доноси Управни одбор. По доношењу ове 

одлуке сва права и обавезе члана се суспендују док одлука не постане коначна, а 

писмени отправак одлуке се доставља искљученом члану. 

(5) На одлуку о искључењу из чланства може се у року од 8 дана од дана 

достављања одлуке Управног одбора о искључењу уложити приговор, о коме 

коначну одлуку доноси Скупштина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одељак III 

Унутрашња организација 

 

Члан 12. 

Органи Удружења 

 

(1) Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. 

(2) Удружење може имати једног или више Почасних председника. 

 

Члан 13. 

Скупштина 

 

(1) Скупштину Удружења чине сви пуноправни чланови Удружења. 

(2) Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине 

може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу 

најмање једне трећине пуноправних чланова Удружења. Иницијатива се подноси 

Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се 

разматрање предлаже. 

(3) Седницу скупштине сазива Управни одбор, писаним обавештењем о месту и 

времену одржавања седнице и предлогу дневног реда. Писаним обавештењем 

сматра се и обавештење послато електронском поштом на адресу коју је прималац 

навео као адресу за пријем електронске поште. Обавештење се шаље и пуноправним 

и придруженим члановима. Седницом председава председник Управног одбора, а 

ако је председник спречен, члан Управног одбора којег он овласти. 

(4) Скупштина: 

1) усваја план и програм рада; 

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

3) усваја друге опште акте Удружења; 

4) доноси коначну одлуку о пријему у чланство и решава о приговору члана на 

одлуку Управног одбора о његовом искључењу из чланства; 

5) бира и разрешава чланове Управног одбора; 

6) бира и разрешава Почасне председнике; 

7) одлучује о оснивању подсекција Удружења; 

8) одлучује о удруживању у савезе; 

9) разматра и усваја годишњи финансијски извештај и извештаје о раду Управног 

одбора; 

10) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења. 



(5) Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 

пуноправних чланова, а у супротном се заказује нова седница Скупштине за не мање 

од 10 и не више од 20 дана од дана када је била заказана седница на којој није 

постојао кворум за одлучивање. Ако на две узастопне седнице Скупштине не буде 

испуњен овај кворум за одлучивање, на наредној седници Скупштине одлуке се 

доносе већином гласова присутних чланова. 

(6) Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

(7) Право гласа на Скупштини имају само чланови који су измирили своје обавезе 

у погледу чланарине. 

(8) За одлуку о изменама и допунама Статута, разрешењу члана Управног одбора 

пре истека мандата, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је 

двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

 

Члан 14. 

Управни одбор 

 

(1) Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 

удружења који су утврђени овим Статутом. 

(2) Управни одбор има пет чланова, које бира и разрешава Скупштина из редова 

чланова Удружења, при чему се, по правилу, најмање двоје бира из редова правних 

практичара а најмање двоје из редова наставника на правним факултетима. 

(3) Мандат чланова Управног одбора траје четири године, односно до одржавања 

треће редовне годишње седнице Скупштине након седнице на којој је члан Управног 

одбора изабран. Чланови Управног одбора могу се поново бирати на исту функцију 

без ограничења. 

(4) Приликом првог избора Управног одбора, двоје чланова бира се на мандат од две 

године, а троје на пун мандат од четири године. Чланови са скраћеним трајањем 

мандата биће насумице одабрани међу изабраним члановима Управног одбора. 

(5) Пре истека мандата чланство у Управном одбору може престати смрћу, 

подношењем писмене оставке, којом приликом чланство престаје тренутком у коме 

Удружење оставку прими, искључењем из чланства у Удружењу, као и разрешењем. 

(6) Скупштина може да разреши члана Управног одбора на иницијативу члана 

Управног одбора или било ког пуноправног члана Удружења, ако наступи трајнија 

спреченост обављања функције члана Управног одбора, ако оцени да је члан  

Управног одбора у сукобу интереса са Удружењем или из других оправданих 

разлога, о чему се доноси посебна одлука против које разрешени члан Управног 

одбора може подносити правна средства у складу са законом. 

(7) Чланови Управног одбора бирају између себе Председника Управног одбора, чији 



мандат траје годину дана, односно до прве седнице Управног одбора после 

наредне редовне годишње седнице Скупштине, уз могућност поновног избора без 

ограничења. 

(8) Председник Управног одбора је уједно и Заступник Удружења.  

(9) Управни одбор Удружења: 

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

ради остваривања циљева Удружења; 

2) организује редовно обављање делатности Удружења; 

3) доноси одлуку о пријему у придружено и пуноправно чланство; 

4) предлаже Скупштини кандидате за Почасног председника; 

5) поверава посебне послове појединим члановима; 

6) доноси финансијске одлуке; 

7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 

иницијативом или на предлог најмање трећине пуноправних чланова Удружења 

и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

8) 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; 

9) доноси Програм и План рада Удружења; 

10) именује Председника и чланове Председништва Београдског арбитражног 

центра; 

11) именује чланове Управног одбора Фондације за развој алтернативног 

решавања спорова; 

12) одлучује о оснивању посебних правних лица и врши оснивачка права у тим 

правним лицима, у складу са законом; 

13) подноси извештаје о свом раду Скупштини најмање једном годишње, или 

чешће уколико   извештај   о   раду   захтева   најмање   четвртина   пуноправних   

чланова Скупштине друштва; 

14) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, 

овлашћени други органи Удружења. 

(10) Управни одбор одлуке доноси ако је присутно најмање троје чланова, већином 

гласова свих чланова. Управни одбор може седнице и гласање одржати и путем 

телеконференција, електронских средстава комуникације или на други сличан 

прикладан начин, о чему је дужан да сачини записник који потписује председник 

Управног одбора и који се доставља осталим члановима Управног одбора. 

 

 

 



Члан 15. 

Заступник 

 

(1) Удружење представља и заступа Председник Управног одбора. 

(2) Овлашћења из става 1.  овог члана Председник Управног одбора може, у целини 

или делимично, у случају привремене одсутности или спречености, пренети на 

члана Управног одбора пуномоћјем које је оверено од стране јавног бележника. 

 

Члан 16. 

Почасни председник 

 

(1) Почасног председника предлаже Управни одбор, а бира Скупштина из редова 

правника који су својим дугогодишњим радом допринели афирмацији арбитражног 

права и праксе у Србији и ван ње, као и угледу Србије као земље са развијеном 

традицијом арбитражног решавања спорова. 

(2) Почасни председник избором постаје члан Удружења и ако то пре тога није 

био, а од тренутка избора нема обавезу плаћања чланарине. Почасни председник је 

овлашћен да у име Удружења наступа у јавности али нема својство Заступника 

Удружења. 

 

Члан 17. 

Јавност рада 

 

(1) Рад Удружења и његових органа је јаван и уређује се одредбама овог Статута. 

(2) Управни одбор 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. 

(3) Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима 

на седници Скупштине удружења. 

 

 

Одељак IV 

Београдски арбитражни центар 

 

Члан 18. 

Статус и организација Београдског арбитражног центра 

 

(1) При Удружењу постоји Београдски арбитражни центар (у даљем тексту: БАЦ). 



(2) БАЦ је стална арбитражна институција за администрирање решавања спорова са 

или  без иностраног елемента, пружање техничке помоћи и администрирање ad hoc 

спорова, организовање услуга мирења и пружање других услуга решавања спорова. 

(3) Седиште БАЦ је у Београду, у Улици Кнез Михаиловој број 30. 

(4) БАЦ има Председника, Председништво и Секретаријат.  БАЦ може имати и 

почасног председника. 

(5) Решавање арбитражних спорова врше арбитри појединци или трочлана 

арбитражна већа, у складу са Правилником БАЦ. 

(6) Правилник БАЦ („Београдска правила“) доноси Председништво БАЦ, након  

прибављене сагласности Управног одбора Удружења. 

(7) Председник, чланови Председништва, почасни председник, као и арбитри који 

по Правилнику БАЦ решавају спорове могу бити и лица која нису чланови Удружења. 

 

Члан 19. 

Председништво 

 

(1) Председништво БАЦ чине Председник, потпредседник и три члана без посебних 

функција. 

(2) Све чланове Председништва бира Управни одбор Удружења, на период од 

четири године, с тим што могу бити поново бирани. 

(3) Изузетно од одредаба претходног става, чланови Председништва могу бити 

именовани и на период краћи од четири године када се именовање врши како 

би се Председништво довело у пуни састав након што је члану Председништва 

функција престала пре истека периода на који је биран. 

(4) Најмање један члан Председништва по правилу се бира из редова страних 

држављана. 

(5) Председништво пуноважно одлучује ако је на седници присутно троје чланова. 

(6) Седницом Председништва председава Председник, а у његовом одсуству 

потпредседник. Ако су и Председник и потпредседник одсутни, седницом 

председава најстарији члан Председништва. 

(7) Председништво седнице може одржавати и доносити одлуке и путем 

електронских и других прикладних средстава комуникације. 

(8) Председништво остварује надзор над применом Правилника БАЦ и прати и 

разматра праксу решавања спорова. Председништво припрема годишњи извештај 

БАЦ и план рада БАЦ за наредну годину и подноси их Управном одбору.  

Председништво врши и друге послове за које је надлежно по Правилнику БАЦ. 

 

 



Члан 20. 

Председник 

 

(1) Председник БАЦ представља БАЦ и организује његов рад, сазива и председава 

седницама Председништва и врши друге послове предвиђене Правилником БАЦ. 

(2) У случају спречености председника, или када он то одреди, овлашћења 

председника врши потпредседник. 

 

Члан 21. 

Почасни председник 

 

(1) Функција почасног председника је доживотна. 

(2) Почасног председника именује Председништво БАЦ. 

(3) Почасни председник има право да присуствује седницама Председништва, без 

права гласа. 

 

Члан 22. 

Стручни и административни послови 

 

(1) Секретаријат БАЦ врши стручне и административне послове БАЦ. 

(2) Секретар БАЦ руководи Секретаријатом и потписује текућу преписку БАЦ. 

(3) Секретара именује Председник. 

(4) Обављање стручних и административних послова БАЦ може бити поверено и 

посебном правном лицу које оснује Удружење. 

 

 

Одељак V 

Фондација за развој алтернативног решавања спорова 

 

Члан 23. 

Фондација 

 

(1) Удружење је оснивач Фондације за развој алтернативног решавања спорова. 

(2) Мисија Фондације је промоција арбитраже и других алтернативних начина 

решавања спорова, подршка развоју арбитражног права и праксе у Србији, едукација 

правних лица и грађана и подизање јавне свести о значају арбитраже и мирног 

решавања спорова. 

(3) Управни одбор Удружења врши функцију оснивача Фондације у погледу избора 



органа Фондације, измена и допуна аката Фондације, као и при давању сагласности 

за најважније одлуке Фондације. 

 

Одељак VI 

Завршне одредбе 

 

Члан 24. 

Односи и сарадња Удружења са другим оранизацијама 

 

(1) Ради остваривања својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује 

с другим стручним, научним и другим сличним удружењима и организацијама у 

земљи и иностранству. 

(2) Удружење може приступити међународним удружењима сличних циљева и 

активности, о чему одлуку доноси Скупштина, на предлог Управног одбора 

Удружења. 

(3) Приступање међународним организацијама се региструје код надлежног 

државног органа у року од 30 дана. 

 

Члан 25. 

Финансирање Удружења 

 

Удружење може прибављати средства од: 

1) чланарина; 

2) добровољних прилога; 

3) донација, поклона и завештања; 

4) од котизације за семинаре и друге облике образовања; 

5) пружања консултантских услуга; 

6) преко других извора у складу са законом. 

 

Члан 26. 

Престанак рада 

 

(1) Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, када престану 

услови за остваривање његових циљева, као и у другим случајевима предвиђеним 

Законом. 

(2) У случају престанка рада Удружења, прималац имовине Удружења биће домаће 

недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних 

циљева, а о чему ће благовремено одлучити Скупштина Удружења, у складу са 



законом. 

 

Члан 27. 

Ступање на снагу 

 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења, а 

примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа. 

 

Овај пречишћен текст Статута садржи измене и допуне у Статуту извршене на 

седницама Скупштине од 12. јула 2017. године и 21. фебруара 2019. године.  

 

Члан 28. 

Примена закона 

 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

 

 

У Београду, 

21. фебруара 2019. године 

 

 

Председник Управног одбора Удружења

 

_________________________________________________ 

Проф. др Драгор Хибер 


