
 

У складу са одредбама члана 10.и 11. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11), 

Одлуком донетом  на Оснивачкој скупштини Удружења грађана одржаној дана ___/___/2016. године, 

усвојен је     

С  Т  А  Т  У  Т 

УДРУЖЕЊА  ”ПОСРЕДНИЦИ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА” 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Удружење „ПОСРЕДНИЦИ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, 

невладино, нестраначко, недобитно и професионално (струковно) удружење грађана, основано на 

неодређено време ради остваривања циљева у области посредовања у решавању спорова (медијације).  

Сви појмови који су у овом статуту употребљени у мушком граматичком роду односе се и на лица женског 

пола.   

Члан 2. 

Овим Статутом  се утврђују циљеви, права, обавезе и одговорност чланова и органа Удружења, као и 

друга питања од значаја за рад Удружења. 

Члан 3. 

Назив Удружења гласи: ПОСРЕДНИЦИ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА.  

Скраћени назив Удружења гласи: ПУРС.  

Седиште Удружења је у Београду, Ул. Јурија Гагарина 127/81.   

Члан 4. 

Удружење има печат округлог облика промера 3 цм, који садржи пун текст назива, скраћено име 

Удружења и седиште Удружења: ПОСРЕДНИЦИ У РЕШАВАЊУ СПОРОВА, ПУРС, БЕОГРАД.  

 

О чувању и употреби печата одлуку доноси Председник Удружења. 

Удружење може да има, у случају потребе, посебан, мањи печат, за потребе пријема поште, 

рачуноводство и слично, о чијем ће изгледу, чувању и употреби, одлуку донети Колегијум Удружења. 

Удружење има свој штамбиљ и меморандум чији ће се изглед, чување и употреба одредити Одлуком 

Колегијума.   

Удружење има свој визуелни идентитет (логотип) сачињен од силуете голуба раширених крила са 

маслиновом граном у кљуну и ваге која не претеже ни на једну страну у његовој позадини. Испод постоља 

ваге ћириличним словима пише ПУРС.  

II. ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 5. 

Циљеви Удружења су:  

1) Едукација и промоција медијације као алтернативног начина решавања сукоба и спорова у свим 

областима друштвеног живота;  

2) унапређење услова за примену медијације, и подизање свести грађана и других корисника о 

предностима медијације;  

3) образовање, професионални развој, унапређење знања и вештина чланова Удружења ради 

пружања високо стручних услуга медијације;  
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4) омогућавање приступа грађанима и другим корисницима високостручним услугама медијације;  

5) праћење достигнућа у развоју медијације и повезивање Удружења са сличним организацијама у 

региону и свету ради размене искустава и унапређивања медијаторске праксе.   

III. ЧЛАНСТВО 

 

Члан 6. 

Чланови Удружења могу бити посредници (медијатори) у решавању спорова уписани у Регистар 

надлежног органа Републике Србије (лиценцирани), који прихватају Статут и преузимају обавезу да ће 

доприносити остваривању циљева Удружења.  

Чланови могу бити редовни и придружени. 

Редовни чланови су оснивачи Удружења или лица која имају стручни углед у домену рада Удружења. 

Придружени чланови су лица која која испуњавају услове из става 1, овог члана.  

Чланови који су примљени у Удружење са лиценцом, њеним губитком не губе статус члана Удружења. 

Изузетно, Скупштина може донети одлуку двотрећинском већином да се у чланство Удружења прими и 

лице које не испуњава наведене услове у ставу 1 овог члана, уколико то може да допринесе остваривању 

циљева, или подизању угледа Удружења. 

 

Члан 7. 

Пријем нових чланова се врши одлуком Скупштине Удружења, на основу писмене препоруке једног од 

редовних чланова и доказа о лиценци за посредника у решавању спорова. 

Пријем нових чланова се увек врши избором у придружено чланство.  

Промена статуса придружених чланова у редовне врши се након процене Колегијума о доприносу 

кандидата раду Удружења, у року не краћем од 5 ни дужем од 10 година, а потом, на основу процене, 

одлучује  Скупштина Удружења. 

Члан има право и обавезу да учествује у раду Удружења, води рачуна о личном  и угледу Удружења, и 

поштује одлуке Скупштине и Колегијума. 

Члану Удружења који својим понашањем, деловањем и јавним наступом доводи у питање углед 

Удружења или не поштује правила и одлуке органа Удружења, одлуком Колегијума престаје чланство у 

Удружењу.  

Чланство престаје смрћу, иступањем или одлуком Колегијума.  

Удружење води евиденцију својих чланова.  

IV. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 8. 

Сви чланови Удружења чине Скупштину.  

Извршни орган Удружења је Колегијум. 

За вршење одређених активности Удружење може образовати стална или привремена тела (одборе, 

комисије, групе и слично), оснивати клубове, подружнице и друге организационе облике, у земљи или у 

иностранству у складу са домицилним законима.  

Удружење се може ради остваривања својих циљева учланити или остварити сарадњу са домаћим и 

међународним организацијама, у складу са законом.  

 

Члан 9. 

Скупштина Удружења: 

1) Доноси план и програм рада;  

2) Усваја Статут, као и одлуке о изменама и допунама Статута;  

3) Усваја и друге опште акте Удружења, 

4) Бира и разрешава Председника Удружења и чланове Колегијума, 
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5) Разматра и усваја финансијске планове и извештаје о раду Удружења;  

6) Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;  

7) Одлучује о удруживању у сваезе и друге организације у земљи и иностранству;  

8) Одлучује и о другим важним питањима Удружења по одлуци Колегијума.  

Члан 10. 

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутна већина чланова, а пуноважно одлучује 

већином присутних чланова, осим уколико за поједина питања није предвиђено другачије. 

У случају потребе за кворумом ради одржавања Скупштине, ако се тај кворум не може обезбедити, 

Колегијум може донети одлуку о избору заступника за недостајући број чланова Удружења и тако 

формирани скуп са члановима Колегијума пуноправно одлучује као Скупштина. 

Скупштина Удружења се одржава једном годишње, а сазива је Председник Удружења који одређује 

дневни ред и управља током седнице. У случају његове спречености, ове обавезе преузима Колегијум 

односно члан Колегијума кога он одреди.  

Чланови се обавештавају 15 дана пре одржавања Скупштине. 

Скупштина може да овласти Колегијум да доноси одлуке из њене надлежности, осим одлука о статусним 

променама и престанку рада Удружења. 

Скупштина Удружења може да разреши Председника Удружења пре истека мандата, двотрећинском 

већином. 

Члан 11. 

Колегијум  Удружења чини Председник и два члана, са мандатима од 5 година, и могу се поново бирати 

на ту функцију. 

Председник Удружења је по функцији председник  Колегијума. У Колегијум могу бити бирани само 

редовни чланови са неспорним стручним референцама и минималним чланством од 5 година. 

Колегијум може бити проширен за још два члана. 

Колегијум креира политику Удружења, кооптира недостајуће чланове, замењује и разрешава постојеће, 

доноси општа акта, организује активности и доноси одлуке од значаја за рад Удружења у складу са 

Одлуком Скупштине. 

Правна тумачења Статута даје Колегијум. 

Форму препоруке прописује Колегијум посебном Одлуком.  

Колегијум пуноважно одлучује већином гласова својих чланова. 

 

V. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 12. 

Рад Удружења је јаван.  

Чланови се лично или преко заступника изјашњавају и обавештавају на Скупштини, у органима и телима, 

организационим јединицама, усмено или писаним путем. 

Удружење може да постави сајт, издаје писане информативне извештаје, као и гласило, за објављивање 

резултата истраживања, стручних радова и информација из домена рада Удружења. 

 

VII. ЗАСТУПАЊЕ 

 

Члан 13. 

Председник Удружења представља Удружење и заступа га. 

Заступање се односи и на обављање делатности, заступање у правном промету и има права и дужности 

финансијског налогодавца. 

Председник Удружења, може да овласти и друго лице да га замењује или заступа интересе Удружења у 

појединим питањима или за стално.   
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VII. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 14. 

Удружење може да се издржава од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, субвенција, као  

и на други дозвољен начин. 

Удружење може непосредно да обавља и привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са 

законом, а у вези са циљевима и активностима Удружења и у обиму потребном за остваривање тих 

циљева и активности. 

Удружење може прибављати средства од котизација за семинаре и других облика образовања из домена 

своје делатности, као и активности  проистеклим из циљева Удружења. 

Зависно од потреба и могућности Удружење може давати накнаду за уложен рад, ангажовати извршиоце 

и користити добит за остваривање циљева Удружења, укључујући трошкове рада и учешће у 

финансирању одређених пројеката. 

Колегијум својим одлукама располаже финансијским средствима Удружења. 

У случају потпуног престанка рада Удружења, евентуална имовина припада Српској православној цркви. 

 

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Сва питања која нису решена Статутом решава Скупштина, односно Колегијум Удружења својим 

одлукама или општим актима. 

 

 

У Београду, ___/___/2016. године                                                                                   Председник Удружења    

                                                                                                                                

                                                                                                                                     _______________________  

Горазд Ђуровић  


