У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (''Службени лист РС'', бр.51/09) скупштина
Удружења грађана "ЕЛСА - Европско удружење студената права и младих правника, Локална група
Београд", на седници одржаној 15.04.2011. у Београду, усвојила је СТАТУТ Удружења грађана, "ЕЛСА Европско удружење студената права и младих правника, Локална група Београд".

Статут ЕЛСА - Европско удружење студената права и младих
правника, Локална група Београд

Члан 1.
ЕЛСА - Европско удружење студената права и младих правника, Локална група Београд је
удружење грађана. То је самостално, неполитичко и непрофитабилно удружење - студената
права и младих правника. Област остваривања циљева је успостављање, развијање и
унапређење међународног разумевања, сарадње, правне етике и личних контаката између
студената права различитих земаља и правних система ради припремања за будући
професионални рад правника по међународним стандардима . ЕЛСА - Европско удружење
студената права и младих правника, Локална група Београд је правно лице, са правима и
обавезама које произилазе из Устава Републике Србије, Закона, Статута ЕЛСА Србија и овог
Статута.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив удружења: "ЕЛСА - Европско удружење студената права и младих правника, Локална
група Београд".
Скраћени назив удружења је "ЕЛСА Београд".
На енглеском језику "The European Law Students’ Association Belgrade - ELSA Belgrade".
Члан 3.
Седиште удружења је на Правном факултету у Београду, Булевар краља Александра 67.
Подручје деловања је град Београд.

Члан 4.
Удружење има печат округлог облика на којем је исписан текст ћириличким писмом "ЕЛСА Европско удружење студената права, Локална група Београд", а у централном делу стоји лого
удружења.
Члан 5.
С обзиром да је ЕЛСА Београд део међународне организације лого је предвиђен актима
ELSA International. Лого представља скраћеницу која се састоји од четири мала латинична
слова елса где је уместо слова с уметнут симбол који се користи за параграф.

ЦИЉЕВИ, ФИЛОЗОФИЈА И ПОЉЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
Циљеви ЕЛСА Београд су:
-

Развијање сазнања о другим културама и правним системима код студената права, у
духу критичког дијалога и научне сарадње;

-

Унапређење професионалне обучености студената права и размишљање у
међународном духу;

- Развијање и јачање професионалне етике и одговорности будућих правника и давање
подстрека студентима права да се понашају и раде за добробит друштва;
-

Унапређивање и развијање других активности ради остварења циљева удружења.
Члан 7.

Област остваривања циљева ЕЛСА Београд је размена студената права и међусобна
интеракција посебно ради упознавања различитих правних система, култура, као и обављања
стручне праксе и стицања радног искуства у међународним правним системима.

Члан 8.
Са пуним поштовањем у реализацији својих циљева, ЕЛСА се руководи следећим
филозофским начелима:
ВИЗИЈА: Праведан свет у којем се поштује људско достојанство и културна различитост.
СВРХА: Да допринесе правничком образовању, неговању обостраног разумевања између
студената права и младих правника, као и да промовише њихову друштвену одговорност.
ЗНАЧЕЊЕ: Да обезбеди могућности за студенте права и младе правнике да уче о другим
културама и правним системима, да им помогне да буду међународно и професионално
обучени за будуће професионално ангажовање.

АКТИВНОСТИ
Члан 9.
Активности ЕЛСА Београд су:
У складу са поменутим циљевима наведеним у члану 6. Статута ЕЛСА Београд, удружење
може заснивати своју активност на било ком пољу које промовише поменуте циљеве.
Главни

циљеви организације постижу се у следећим кључним областима:

-

Програм размене студентских пракси (на енглеском језику – Student Trainee Exchange
Programme) - у даљем тексту STEP, обухвата размену и обучавање студената, односно
обезбеђује им радно искуство у страном правном систему;

-

Семинари и конференције (на енглеском језику – Seminars and Conferences) - у даљем
тексту S&C, садрже широк спектар активности као на пример промоцију правних
школа, радних посета, семинара и Скупштина, о актуелним правним питањима у
различитим правним системима;

-

Академске активности (на енглеском језику – Academic Activities) - у даљем тексту АА,
садрже широк спектар активности као на пример објављивање правних часописа,
публикација,промовисање правно-истраживачких програма и банке информација о
студирању у иностранству, организовање трибина, предавања, панел дискусија и
јавних дебата са правничком тематиком.

-

Такмичења у симулацијама суђења (на енглеском језику – Moot Court Competitions) – у
даљeм тексту MCC, обухвата промоцију и организовање такмичења у симулацијама
суђења, као и информисање и обучавање потенцијалних учесника за EMC 2 (ELSA
Moot Court Competition), које организује ELSA International.

Задаци ЕЛСА Београд
Члан 10.
Основни задаци које ЕЛСА Београд кроз своје постојање и деловање треба остварити су:
Омогућавање својим члановима да учествују на семинарима, конференцијама, правним
школама и студентским посетама, студентским праксама, симулацијама суђења, као и
организовање таквих скупова; Организовање трибина, предавања, округлих столова и
дискусија на теме важне за студентско образовање;
Формирање базе података о правним студијама у другим земљама;

ПРОЈЕКТИ
Члан 11.
ЕЛСА Београд своје циљеве остварује и путем пројеката. Пројекти могу бити стални или
привремени. Посебну одлуку о сваком пројекту и руководиоцу пројекта доноси Извршни
Одбор (ИО), а на предлог члана ИО. Одлука мора садржати основну пројектну
документацију (циљ, сарадници, средства, рокови и сл). ИО одобрава спровођење неког
пројекта. За прихваћене пројекте средства се одређују наменски. Одлуку о коришћењу
средстава пројекта доноси Извршни Одбор ЕЛСА Београд.

УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗЕ
Члан 12.
ЕЛСА Београд је члан организације ЕЛСА Србија са седиштем у Београду, Србија. ЕЛСА
Београд делује у складу са принципима, циљевима и одлукама ЕЛСА Србија, који нису у
супротности са законима који важе на територији Србије. ЕЛСА Београд се може удруживати
у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству.
ЕЛСА Београд може сарађивати са сродним организацијама у земљи и свету на принципима
самосталности, равноправности, креативности, хуманости и солидарности. ЕЛСА Београд
може своје циљеве и активности остварити и повезивањем са организацијама и институцијама
младих и за младе и другим сродним организацијама и појединцима који желе да у складу са
основним начелима израженим у Члану 6. овог Статута помажу развој овог удружења.

ЧЛАНСТВО
Члан 13.
Чланови ЕЛСА Београд могу постати студенти, постдипломци Правног факултета у
Београду, као и млади правници до 30 година старости, који својеручно потпишу
приступницу. Чланство у ЕЛСА Београд престаје иступањем или искључењем. Члан може
бити искључен уколико није платио годишњу чланарину, ако у дужем временском периоду
није исказао одређену активност и ако се утврди да је радио против циљева и интереса
организације. Одлуку о искључењу доноси Скупштина на предлог ИО.
Члан 14.
Чланови остварују своја права и дужности ангажовањем на остваривању циљева и учешћем у
раду и активностима ЕЛСА Београд. Право и дужност члана је да бира и да буде биран у
органе удружења, да даје иницијативе и предлоге у вези са остваривањем циљева и радом
ЕЛСА Београд, да доприноси реализацији циљева и унапређења рада, да учествује у раду и
пројектима удружења, да плаћа чланарину, као и да поставља питања о активностима
организације.
Члан 15.
Почасни чланови су чланови ЕЛСА Београд који су својим радом допринели реализацији и
остваривању циљева ЕЛСА-е Београд. За свој допринос организацији почасни чланови
добијају захвалницу ЕЛСА Београд.
Почасни чланови не улазе у број чланова ЕЛСА Београд, ни у кворум, и немају право да
бирају или буду бирани у органе ЕЛСА Београд.

ОРГАНИ ЕЛСА Београд
Члан 16.
Органи ЕЛСА Београд су:
- Скупштина;
- Извршни одбор (ИО);
- Председник;
- Надзорни одбор (НО).

Скупштина ЕЛСА Београд може својом одлуком образовати и друге органе и радна тела
удружења.
СКУПШТИНА ЕЛСА БЕОГРАД
Члан 17.
Скупштина ЕЛСА Београд је највиши орган удружења. Скупштину чине сви пуноправни
чланови. Скупштину сазива и њоме председава Председник ЕЛСА Београд, а заседања
припрема Извршни одбор.
Редовна заседања Скупштине одржавају се два пута годишње и то: пролећна (изборна) током
месеца априла или маја и јесења током месеца новембра или децембра, а термине одређује
Извршни одбор. Кворум за одлучивање представља присуство више од половине укупног
броја чланова Скупштине. Мандат новоизабраном ИО траје од 01.08. текуће до 31.07. наредне
године.
Ванредна заседања Скупштине се одржавају на предлог ИО, НО или на предлог најмање
половине пуноправних чланова ЕЛСА Београд. Одлуке се доносе простом већином гласова
присутних пуноправних чланова, а гласање може бити јавно или тајно.

ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ
Члан 18.
Доноси Статут и одлучује о изменама и допунама Статута. Доноси Правилник о раду и
одлучује о изменама и допунама Правилника о раду. Именује заступника удружења, усваја
финансијски план и годишњи финансијски извештај удружења. Скупштина одлучује о
удруживању у савезе и о статусним променама удружења Разматра и одлучује о општим
питањима у вези са остваривањем циљева ЕЛСА Београд. Бира Председника, Извршни
одбор, Надзорни одбор и оснива друге органе и тела ЕЛСА Београд. Разрешава дужности
Председника, Извршни одбор, Надзорни одбор и друге органе и тела ЕЛСА Београд.
Разматра и усваја извештај о раду Извршног одбора. Доноси одлуку о искључивању чланова
ЕЛСА Београд. Доноси одлуку о престанку рада ЕЛСА-е Београд.Обавља друге послове од
интереса за остваривање циљева ЕЛСА-е Београд.

Члан 19.
Кворум за одлучивање представља присуство најмање половине од укупног броја
пуноправних чланова на Скупштини ЕЛСА Београд.
Одлуке се доносе простом већином гласова пуноправних чланова осим за следеће одлуке:
-

О промени Статута и ПОР-а,

-

Учлањивања у међународне организације, савез организација и друге облике
удруживања,

-

Смени чланова ИО и

-

О престанку рада удружења.

За ове одлуке потребна је двотрећинска већина присутних пуноправних чланова.
Гласање може да буде тајно или јавно.

ИЗВРШНИ ОДБОР ЕЛСА БЕОГРАД
Члан 20.
Извршни одбор ЕЛСА Београд је највиши Извршни орган ЕЛСА Београд. Чланове
Извршног одбора бира и разрешава Скупштина из свог састава тајним гласањем на начин
утврђеним у ПОР ЕЛСА Београд. Извршни одбор има осам чланова. Чланови Извршног
одбора бирају се на период од годину дана с тиме да исто лице има право једног реизбора
на истој функцији. Извршни одбор сматра се конституисаним избором најмање пет
чланова. ИО одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова Извршног
одбора, већином гласова присутних чланова. У случају једнаког броја гласова, коначну
одлуку доноси Председник ЕЛСА-е Београд. Члан Извршног одбора је Председник
ЕЛСА-е Београд који има функцију председавајућег Извршног одбора.
САСТАВ ИО
Члан 21.
-

Председник (President);

-

Генерални секретар (Secretary General);

-

Потпредседник за академске активности (VP Academic Activities - VP АА);

Потпредседник за семинаре и конференције (VP Seminars and Conferences - VP
S&C);

-

Потпредседник за СТЕП (VP STEP);

-

Потпредседник за маркетинг (VP Marketing);

-

Потпредседник за симулације суђења (VP Moot Court Competitions – VP MCC);

-

Потпредседник за финансијски менаџмент (VP Financial Menagement - VP FМ).

ЗАДАЦИ ИО
Члан 22.
Извршава ставове и одлуке Скупштине, руководи радом Скупштине и стара се о
остваривању циљева ЕЛСА Београд. Предлаже руководице пројеката, предлаже
Скупштини измене и допуне Статута и ПОР-a, припрема финансијски план и завршни
рачун ЕЛСА Београд. Обавља друге послове од интереса за ЕЛСА-у Београд.

ПРЕДСЕДНИК ЕЛСА БЕОГРАД
Члан 23.
Председник ЕЛСА Београд представља ЕЛСА Београд. Председника бира Скупштина из
свог састава с тим да исто лице не може више од два пута бити изабрано на исту функцију.
Председника у случају његове одсутности или спречености замењује Генерални секретар
или члан Извршног одбора кога он одреди.
Члан 24.
Председник се стара о законитости и правилности рада ЕЛСА Београд.Председник
сазива, утврђује дневни ред и председава седницама Извршног одбора, и стара се о
извршавању одлука и обавља друге Статутом утврђене послове. Председник има
овлашћења финансијског налогодавца у односу на средства и имовину ЕЛСА Београд и
може их пренети на лице које овласти.Председник за свој рад одговара Скупштини.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 25.
Надзорни одбор је контролни орган ЕЛСА Београд. НО контролише материјално финансијско пословање организације и поштовање одредби Статута и ПОР и других
општих аката ЕЛСА Београд. НО врши друге послове утврђене Статутом, ПОР-ом, и оне
које му у складу са његовом функцијом повери Скупштина ЕЛСА Београд. У случају
уочене неправилности обавештава о истој Скупштину.
Члан 26.
НО је дужан да подноси извештај о свом раду и појединим питањима која затражи
Скупштина и то на редовним заседањима Скупштине. Ако НО, вршећи послове одређене
чланом 25. Статута ЕЛСА Београд утврди неправилности обавестиће о томе ИО и
Скупштину, ради предузимања одговарајућих мера за њихово отклањање.
Члан 27.
НО заједно са Генералним секретаром врши контролу усклађености ПОР, других општих
и посебних аката ЕЛСА Београд са Статутом ЕЛСА Београд.Надзорном одбору се
стављају на увид сви акти, документи које сачине Скупштина, ИО и друга тела ЕЛСА
Београд.
Члан 28.
НО чине три пуноправна члана локалне групе са правом једног реизбора на исту
функцију. Чланови НО могу бити чланови ЕЛСА-е Београд који су чланови организације
више од три године. Чланови НО за свој рад одговарају Скупштини. Неспојива је
функција члана НО са чланством у ИО ЕЛСА Београд.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ
Члан 29.
ЕЛСА Београд представља, потписује и заступа Председник, а у његовом одсуству
овлашћени члан Извршног одбора кога он именује.

СТИЦАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 30.
ЕЛСА Београд прибавља средства од чланарине, донација правних и физичких лица,
државног буџета, средстава Правног факултета, помоћи других организација и удружења.
Финансијски налогодавци удружења су Председник, Генерални секретар и Потпредседник
за финансије.
Финансијски план и завршни рачун доноси Извршни одбор ЕЛСА Београд.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 31.
Рад ЕЛСА Београд је јаван. Органи ЕЛСА Београд дужни су да омогуће да чланови ЕЛСА
Београд буду обавештени на одговарајући начин (медији, маилинг листе...) о раду
удружења, његових органа и другим актима.

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 32.
ЕЛСА Београд престаје са радом уколико не постоје услови за остваривање циљева ЕЛСА
Београд.
Одлуку о престанку рада ЕЛСА Београд доноси Скупштина двотрећинском већином
присутних пуноправних чланова.
Престанак рада ЕЛСА Београд пријављује се у року од 15 дана од дана престанка рада
надлежном органу код кога је ЕЛСА Београд регистрована ради брисања из регистра.
У случају престанка рада ЕЛСА Београд сва имовина припашће Правном факултету у
Београду.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Средства, права и обавезе удружења грађана ЕЛСА Београд са стањем затеченим на дан
ступања Статута из 2011. године, пренета су у целости на ЕЛСА Београд.

Члан 34.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одедбе
Закона о удружењима, одредбе других важећих прописа Републике Србије и одредбе
Статута ЕЛСА Србија.
Члан 35.
Тумачење овог Статута даје Извршни одбор ЕЛСА Београд.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници скупштине ЕЛСА Београд.
Члан 36.
Детаљније регулисање свих права и дужности чланства, извршиће се Правилником о раду.
Члан 37.
Чланови изабрани на функције Председника, чланова Извршног одбора, чланова
Надзорног одбора у току чијег мандата је извршено усклађивање Статута и ПОР вршиће
дужности до прве наредне Скупштине.

У Београду 24.05.2013.

Горан Милојевић
Председавајући скупштине ЕЛСА Београд

