У складу са одредбама чланова 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«,
бр.51/09) и члана 16. важећег Статута, на ванредној Скупштини удружења «Европски
покрет у Србији – Лесковац» одржаној дана 19.05.2018. године у ПКС-Регионална
привредна комора Јабланичког и Пчињског управног округа Лесковац, Стојана Љубића
12, Лесковац, усвојен је - у пречишћеном тексту - следећи измењени и допуњени

СТАТУТ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење „Европски покрет у Србији - Лесковац” (у даљем тексту: Удружење) је
самостално и добровољно удружење грађана основано на неодређено време као
непрофитна, невладина и нестраначка организација.
Члан 2.
Назив Удружења је: Европски покрет у Србији - Лесковац.
Скраћени назив Удружења је: ЕпуС-Лесковац
Члан 3.
Удружење има седиште у Лесковцу, улица Стојана Љубића 12/6.
Члан 4.
Удружење остварује своје циљеве у области локалног одрживог развоја и делује на
територији Србије.
Члан 5.
Удружење има печат округлог облика и на њему по ободу ћирилицом пише
«ЕВРОПСКИ ПОКРЕТ У СРБИЈИ – ЛЕСКОВАЦ», а у средишњем делу печата, такође
ћирилицом, по дијагонали пише «ЕПуС».

II ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ И ДЕЛОВАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 6.
Чланове Удружења окупља заједничка визија заснована на индивидуалности, личној
слободи, проактивности, иновативности и узајамности, као темељним вредностима на
којима они обликују друштво у коме су животни изгледи било кога велики онолико
колико је то могуће.
Кључни изазови на које чланови Удружења одговарају су:
1. Ослободити потенцијал појединца у условима системске транзиције.
2. Изградити глобално конкурентно локално окружење.
3. Изградити локалне капацитете који обезбеђују корист од приступних преговора
и чланства земље у ЕУ.

Члан 7.
Мисија удружења је да буде најбоља подршка друштвеним актерима у ослобађању,
унапређењу и остваривању развојног потенцијала појединца на локалном нивоу.
Чланови удружења усмерени су ка
компетенцијама, повезивањем и забавом.

задовољавању

потребе

за

слободом,

Чланови удружења стварају вредност за своје кориснике развијајући и остварујући сет:
а) примарних активности – дизајнирање услуга, управљање знањем, управљање
испоруком, евалуација и дисеминација и кластеризација; и б) помоћних активности –
инфраструктура, људски ресурси, информисање и пројектовање.
Члан 8.
Циљеви удружења су:
1. Утицати да се потенцијал младих, тј. долазећих генерација, схвата, унапређује и
остварује као највећа снага локалног развојног динамизма заснованог на
развојном приступу младима, посебно омладинском предузетништву.
2. Допринети да се постојеће склоности људи за упражњавање универзалних
правила понашања (поштовање туђег, слобода одлучивања, одговорност за
преузете обавезе), тржишна координација, демократизација, отвореност
заједнице и развој културе различитости ефектуирају у глобално привлачан
локални живот.
3. Допринети најширој афирмацији и доследној примени универзалних,
хуманистичких принципа слободе, правде, правичности, основних људских
права, укључујући родну равноправност и недискриминацију, морала и
демократије, и на тој основи успостављању демократске правне државе и
владавине права и пуној заштити људских права и права националних мањина у
Србији.
4. Промовисати животну снагу европског вредносног оквира кроз допринос процесу
приступања Србије ЕУ, идентификовање и максимизирање локалних користи од
тог процеса, посебно са аспекта децентрализације и регионализације,
успостављање локалног власништва над релевантним концептима, приступима,
садржајима и праксама у ЕУ, као и кроз представљање развојних домета
Лесковца из времена његове европеизације као „Српског Манчестера“.
5. Уградити могућности савремених, глобалних развојних трендова (`предузетничко
друштво`, `друштво знања`, `информационо друштво`, `креативна економија`,
`зелена економија` итд) у локални живот и остварити их.
6. Динамизирати инклузивни развој, посебно кроз заговарање развоја социјалне
економије, унапређење релевантних јавних политика и практично деловање у
области женског предузетништва и запошљавања дугорочно незапослених,
особа са инвалидитетом и Рома, те унапређење квалитета живота рањивих и
маргинализованих група, укључујући оболеле од најтежих болести, старе и
изнемогле.
7. Допринети унапређењу система образовања у Србији, посебно кроз развој
неформалног образовања.

8. Допринети унапређењу здравља као мултидимензионалног феномена који
подразумева успостављање динамичке равнотеже у физичкој, менталној и
социјалној интеграцији појединца и његове околине.
9. Допринети одрживом просторном развоју, као концепту чија примена усклађује
како социјалне, тако и економске захтеве у оквиру једне територије са њеним
еколошким и културним функцијама, јача локалну и регионалну демократију и
повећава социјалну и територијалну кохезију.
10. Допринети очувању биолошке равнотеже кроз спречавање угрожавања животне
средине, тј. обезбеђење здраве животне средине као основа за очување људске
егзистенције, здравог развоја друштва и битног фактора квалитета живота
сваког појединца.
11. Развити и активирати потенцијале кластера «Активатор».
Члан 9.
Ради остваривања утврђених циљева Удружење ће остваривати следеће активности:
Изградња капацитета - људских, организационих и институционалних.
Јавно заговарање релевантних концепата, приступа, садржаја, модела.
Активности неформалног образовања.
Истраживачке активности.
Информативне активности, укључујући е-информисање јавности.
Промотивне активности.
Активности психо-социјалне подршке рањивим и маргинализованим групама.
Израда и имплементација програма предузетничке обуке, стручне праксе и
менторинга/коучинга, као и других потребних програма неформалног
образовања.
9. Трансфер знања, посебно у оквиру интерактивног начина рада (радионице,
интерактивна предавања, дебатне групе и сл.), непосредно и у електронској
форми
10. Организовање јавних догађаја – конференција за новинаре, састанака, инфосесија, трибина, панела, округлих столова, дебата, промоција, саветовања,
семинара, конференција и других облика информисања и укључивања
друштвених актера у процес јавног одлучивања.
11. Штампање и публиковање релевантних (стручних, ’policy’, информативних,
афирмативних, промотивних) садржаја, укључујући и е-продукцију.
12. Лобирање у процесу иновирања јавних политика.
13. Медијација у трансформисању релевантних потреба у тражњу (за услугама
предузетничке подршке, мониторинга над реформским променама и сл).
14. Повезивање и умрежавање појединаца, група и институција, у земљи и
иностранству.
15. Организовање културних и уметничких догађаја.
16. Осмишљавање, развој и учешће у функционисању
иновативних
организационих
механизама
у
форми
мултисекторских
стратешких
партнерстава, конзорцијума, савеза, покрета, кластера, сарадничких група,
мрежа, укључујући деловање у оквиру `МЕПУС`-а.
17. Управљање кластером «Активатор» у својству менаџмент организације.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 10.
Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у
земљи и иностранству, а посебно са Европским покретом у Србији.
Удружење може приступити међународним удружењима са сличним циљевима, о чему
одлуку доноси Скупштина, а уз претходну писану сагласност Европског покрета у
Србији.

III ЧЛАНСТВО
Члан 11.
Чланови Удружења могу бити домаћа и страна правна и физичка лица, која прихвате
циљеве и Статут удружења.
Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор у оквиру препоруке два члана
Удружења.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан 12.
Удружење чине:





Појединачни чланови,
Колективни чланови – организација, предузеће или установа,
Придружени чланови – организација, предузеће или установа без права гласа у
Скупштини,
Почасни чланови – појединци и удружења који су дали допринос остваривању
циљева Удружења.
Члан 13.

Члан Удружења може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Члан може бити искључен из Удружења уколико својим деловањем крши одредбе
Статута и других општих аката, услед дуже неактивности или неплаћања чланарине.
О искључењу из чланства одлучује Извршни одборУдружења и образложену одлуку у
писаној форми доставља искљученом члану.
На одлуку о искључењу члан се може жалитиСкупштини Удружењау року од 15 дана по
пријему Одлуке Извршног одбора.
Коначну одлуку Скупштина доноси на првој наредној седници.
Члан 14.
Члан Удружења има право да:


Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;









Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини Удружења као и преко органа
Удружења;
Бира и буде биран у органе Удружења;
Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;
Активно доприноси циљевима Удружења;
Учествује у складу са интересовањем у активностима Удружења;
Обавља друге послове које му повери Извршни одбор;
Плаћа чланарину.

IV. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 15.
Органи Удружења су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скупштина
Председник
Потпредседник
Генерални секретар
Извршни одбор
Надзорни одбор
Члан 16.

Скупштину Удружења чине сви њени чланови.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна скупштина се састаје једном годишње.
Ванредна скупштина се састаје по потреби, а на образложени писани захтев једне
трећине чланова, Председника или Извршног одбора.
Члан 17.
Скупштина:











Доноси Статут;
Усваја и мења Статут;
Усваја годишњи план и програм рада Удружења;
Бира и разрешава Председника, Потпредседника, Генералног секретара,
чланове Извршног одбора и чланове Надзорног одбора;
Разматра и усваја Извештај о раду Председника и Извршног одбора;
Разматра и усваја финансијски план, завршни рачун и извештај Надзорног
одбора;
Одлучује о предлозима органа или чланова Удружења;
Одлучује о приступању Удружења ширим облицима организација грађана и
међународним организацијама;
Одлучује о жалбама на одлуке Извршног одбора;
Доноси одлуке о висини чланарине.

Члан 18.
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
Члан 19.
Председника Удружења бира Скупштина.
Председник:




Представља и заступа Удружење у земљи и иностранству;
Председава Скупштином Удружења;
Председава радом Извршног одбора.

Мандат председника траје две године.
У случају спречености председника Удружења, или у договору с њим, радом удружења
руководи Потпредседник.
Члан 20.
Извршни одбор је извршни орган Удружења.
Извршни одбор се стара о спровођењу циљева утврђених Статутом и одлукама
Скупштине.
Извршни одбор чине Председник, Потпредседник, Генерални секретар и чланови (два
члана), које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Извршног одбора траје две године.
Извршни одбор:









Доноси пословник о раду;
Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева Удружења;
Организује редовно обављање делатности Удружења;
Предлаже Скупштини приступање ширим облицима удруживања грађана и
међународним организацијама;
Доноси одлуке и поверава одређене послове појединим члановима;
Доноси одлуке о располагању средствима Удружења;
Предлаже покретање поступка за измену и допуну Статута;
Доноси одлуку о именовању чланова Савета у складу са одредбом 23. овог
Статута.

Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова. У случају једнаког броја гласова
одлучује глас Председника.

Члан 21.
Генерални секретар заступа Удружење у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца.
Генерални секретар се стара о ваљаном одвијању рада Удружења, посебно о
остваривању одлука његових органа, као и о реализацији програмских начела и
циљева.
Генерални секретар руководи радом канцеларије, води материјално и финансијско
пословање, закључује уговоре и предузима правне и друге радње везане за
реализацију утврђених финансијских обавеза Удружења.
Генерални секретар осигурава да се воде записници о раду свих органа Удружења.
Мандат генералног секретара траје две године.
Члан 22.
Надзорни одбор врши надзор над финансијским пословањем Удружења и подноси
извештај Скупштини.
Надзорни одбор има три члана.
Чланове надзорног одбора бира Скупштина.
Чланови Извршног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.
Мандат чланова Надзорног одбора траје две године.
Члан 23.
Извршни одбор може основати Савет Удружења као консултативно тело које чине
угледне личности и стручњаци у различитим областима друштвеног живота.
Чланови Савета прате рад и активности Удружења и дају сугестије ради њиховог
унапређења и постизања циљева удружења.
V. ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 24.
Делатност Удружења се финансира:





Чланарином;
Донацијама и поклонима;
Конкурисањем за пројекте код државних органа или других фондација и
организација;
Из других извора у складу са законом.
Члан 25.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност:



70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,

при чему ће се удружење бавити и другим делатностима у обиму
остваривање циљева удружења, као што су:



















потребном за

Веб портали;
Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте;
Правни послови;
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови;
Делатност рекламних агенција;
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
Превођење и услуге тумача;
Делатност комуникација и односа с јавношћу;
Специјализоване дизајнерске активности;
Делатност агенције за привремено запошљавање;
Комбиноване канцеларијско-административне услуге;
Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
Остало образовање;
Помоћне образовне делатности;
Извођачка уметност;
Уметничко образовање;
Уметничко стваралаштво;
Остала непоменута социјална заштита без смештаја.

Удружење може да обавља и друге привредне делатности којима се стиче добит и које
су у складу са његовим циљевима. Добит остварену на тај начин, Удружење ће
користити искључиво за остваривање својих циљева, укључујући и трошкове редовног
рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Делатност из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката и тек
након уписа се могу обављати.
Члан 26.
За своје обавезе Удружење одговара искључиво својом имовином.
Члан 27.
Средства Удружења се могу користити само на основу финансијских планова одлуком
Извршног одбора.
Средства се налазе на текућем динарском и девизном рачуну Удружења.
Надзорни одбор контролише коришћење и располагање средствима Удружења.
Члан 28.
Рад удружења је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима Удружења, непосредно или путем медија.

Члан 29.
Одлуку о престанку постојања Удружења доноси Скупштина.
У случају престанка рада Удружења Скупштина доноси одлуку о располагању
имовином и то само домаћем недобитном правном лицу које је основано ради
оснивања истих или сличних циљева као Удружење. Уколико се та одлука не донесе,
имовина Удружења припада Скупштини Града Лесковца која је може користити за
подршку сродних организација на њеној територији.
Члан 30.
Одлуку о статусним променама у складу са Законом о удружењима доноси Скупштина.
Члан 31.
Предлог за измене и допуне Статута Удружења може дати једна трећина чланова,
Извршни одбор и Председник.
Одлуку о измени и допуни статута доноси Скупштина.
Члан 32.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења а
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.
Члан 33.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се одредбе Закона о
удружењима.

У Лесковцу
19.05.2018.
Председавајући Скупштине
Срђан Димитријевић

