У складу са одредбама члана 44. Статута удружења и у складу са Законом о удружењима(„Службени
гласник Републике Србије“ бр. 51/09), на скупштини Удружења „Европски парламент младих Србије“
одржаној 06.07.2017. године у Београду, донет је следећи

СТАТУТ
ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА МЛАДИХ СРБИЈЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом оснивачи, односно чланови, уређују назив и седиште Удружења, јавне ознаке,
унутрашњу организацију, област остваривања циљева, задатке и делатности, начин остваривања права,
дужности и одговорности чланова, заступање Удружења, изворе материјалних средстава, органе
Удружења, њихов избор и опозив, начин остваривања јавности рада, поступак измене статута као и друга
питања од значаја за рад Удружења.
Члан 2.
Назив Удружења је „Европски парламент младих Србије“. Скраћени назив Удружења је „ЕПМС“.
Назив Удружења на енглеском језику је „European Youth Parliament Serbia“. Скраћени назив на
енглеском језику је „ЕYP RS”.
Седиште Удружења је у Београду.
Лого Удружења је заједнички лого међународног савеза Европски парламент младих испод кога је
исписан назив Удружења на енглеском језику.
Члан 3.
У Европски парламент младих Србије се грађани добровољно и слободно учлањују, без обзира на било
какве полне, расне, етничке, националне, верске, визуелне, духовне и све друге разлике и афинитете, а
који у доброј вери прихватају принципе, критеријуме, вредности и регулативе које се успостављају у
Удружењу, а своје извориште налазе у програмским опредељењима невладиног непрофитног
Удружења ЕПМС.
Рад у Удружењу је волонтерски.
Члан 4.
ЕПМС делује на територији Републике Србије, а успоставља и развија сарадњу са
сродним организацијама у земљи и иностранству.
Рад Удружења је јаван. О јавности рада стара се Управни одбор на начин и под условима
предвиђеним овим Статутом.
Члан5.
Европски парламент младих Србије има свој деловодни печат
и штамбиљ.
Штамбиљ је округлог облика и у његовој средини се налази скраћени назив Удружења, око чега је у
спољњем кругу исписан текст „Европски парламент младих Србије“ док је у унутрашњости уз доњу

хоризонталну линију исписан текст „Београд“.
Деловодни печат је четвртастог облика са исписаним називом Удружења и остављеним простором за
број и датум.

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
Члан 6.
Европски парламент младих Србије је непрофитно, невладино и добровољно удружење грађана,
основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења омладинске
партиципације, неформалног образовања и умрежавања.
Удружење има за циљ подстицање омладинског учешћа у друштвеном одлучивању те унапређење
положаја младих, промовисање креативног и волонтерског рада међу младима, ширење идеја
демократије, људских права и толеранције и развијање еколошке свести.
Удружење врши делатност под шифром 9499- остале организације на бази учлањења – омладинске
организације. Привредна делатност коју врши удружење је 8559 - остало образовање.
Члан 7.
У обављању своје делатности ЕПМС поштује темељне демократске институције и правне принципе
Србије као и људска права и слободе одређене Уставом Републике Србије.
У обављању своје делатности ЕПМС поштује вредности, циљеве и мисију Европског парламента
младих, који су дефинисани у статуту Европског парламента младих.
Удружење реализује програме од јавног интереса, којима промовише заштиту људских права,
унапређује и подстиче образовни, научни и културни развој, положај младих у друштву и омладинско
учешће у друштвеном одлучивању.
Посебну пажњу у обављању своје делатности ЕПМС посвећује јачању међународне сарадње и
подстицању и омогућавању слободног протока људи и идеја у оквиру граница Србије али и ван њених
граница.

СВРХА И ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА
Члан 8.
Ради остваривања својих циљева ЕПМС нарочито:
1. 1.
Залаже се јавно за унапређење друштвеног статуса младих;
1. 2.
Ангажује се на пољу унапређења и промовисања демократије и људских права, те јачању
елемената, органа и принципа цивилног друштва;
1. 3.
Залаже се за активирање и повезивање младих у циљу повећања могућности њиховог
утицаја на доношење стратешких и других одлука важних за омладину;
1. 4.
Организује, самостално или у заједници са другим организацијама креативне радионице
саветовања, семинаре, тренинге, конференције и води друге акције у циљу општег унапређења положаја
младих и њиховог образовање;
1. 5.
Настоји да успостави и унапреди комуникацију међу људима, посебно младима, са
различитих друштвених, религијских и политичких подручја;
1. 6.
Објављује у складу са законом часописе, новине, билтене и друге публикације о горе
наведеним делатностима;

1. 7.

Прикупља и обрађује научну и стручну литературу о горе наведеним областима;

1. 8.
Сарађује са другим сличним организацијама и удружењима у земљи и
иностранству које промовишу сличне или исте вредности и залажу се за исте циљеве, као и
са средњим школама, универзитетима, стручним удружењима и задужбинама;

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА У УДРУЖЕЊЕ
ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА, ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 9.
Европски парламент младих Србије чини његово чланство:
1. Чланови
2. Активни чланови
3. Алумни
Члан 10.
Услов за чланство Удружења је пребивалиште на територији Републике Србије и/или држављанство
Републике Србије, биолошка старост изнад 14 година, учешће на догађају националног или
интернационалног карактера организованог од стране Удружења и прихватање Правилника о понашању.
Малолетна лица су у обавези да приликом учешћа на догађајима националног или интернационалног
карактера организованим од стране Удружења поднесу сагласност законског старатеља као и Правилник
о понашању потписан од стране законског старатеља.
Члан 11.
Заинтересовано лице за које је донета одлука о примању у чланство Удружења, формално постаје
члан испуњавањем приступног формулара Удружењу.
Активни чланови Удружења су сви чланови који су платили чланарину за текућу годину и који
су били активно ангажовани у пословима Удружења у претходне две године.
Алумни удружења су некадашњи активни чланови, који нису учествовали у пословима удружења дуже
од две године, а показали су интересовање да наставе да прате активности организације.
Управни одбор на сваких 12 месеци ажурира списак активних чланова.
Члан 12.
Чланови су дужни да се опходе по друштвено прихватљивим нормама понашања у шта спада свако
понашање које другом лицу (члану) не ремети ред и мир или не наноси физичку, психичку или
материјалну штету.
Члану који поступа супротно Статуту и осталим актима Удружења могу се изрећи мере опомене
и суспензије и може бити подвргнут поступку пред Дисциплинском комисијом.
Поступак за изрицање мера из става 1. може бити покренут од стране једног или више
чланова Управног одбора или натполовичне већине Скупштине чланова, а спроводи га
Дисциплинска комисија.
Члан 13.
Чланство у Удружењу престаје: cмрћу члана, jедностраним писменим захтевом за иступање из
Удружења или одлуком Управног одбора на решење дисциплинске комисије о искључењу члан

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 14.
Удружењем управљају чланови Удружења путем лица изабраних у органе Удружења.
Члан 15.
Органи Европског парламента младих Србије су:
1. 1.
Скупштина чланова
1. 2.
Председник Удружења
1. 3.
Управни одбор
1. 4.
Надзорни одбор
1. 5.
Регионалне канцеларије

Члан 16.
За реализацију конкретних задатака, Управни одбор може формирати радне групе чији делокруг, време и
начин рада утврђују одлуком о формирању.

СКУПШТИНА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА
Члан 17.
Скупштина чланова удружења је највиши орган одлучивања.
Скупштину чине сви активни чланови Удружења.
Евиденцију активних чланова води један члан Управног одбора у складу са Правилником о раду
Управног одбора.
Члан18.
У оквиру свог делокруга Скупштина чланова усваја:
1. 1.
1. 2.
1. 3.
1. 4.

Статут, као и измене и допуне Статута
Одлуке о статусним променама удружења и престанку рада удружења
Годишњи финансијски извештај о пословању и годишњи извештај о раду
Друге акте из своје надлежности

Генерална скупштина Удружења :
1. 1.
Бира председника удружења
1. 2.
Изгласава поверење у Управни одбор
Члан 19.
Скупштина чланова се састаје редовно на 12 месеци. По потреби се може сазвати ванредни
састанак Скупштине који, као и редовни састанак, могу заказати:
1.1.
Председник Удружења
1.2.
Натполовична већина чланова Управног одбора
1.3.
Натполовична већина Скупштине чланова
1.4.
Надзорни одбор
Члан 20.
Радом Скупштине чланова руководи председник Удружења.

Скупштина чланова пуноправно одлучује ако јој присуствује најмање једна трећина чланова
скупштине.
Целокупно чланство има право да присуствује и учествује у дискусији Скупштине чланова.
Присуство Скупштини чланова може бити у форми физичког присуства или учешћа у раду
путем интернета.
Одлуке се доносе већином гласова активних чланова уколико пословником није предвиђено
другачије. Право гласа имају само активни чланови организације.
Детаљан рад генералне скупштине утврђује се Пословником о раду Скупштине чланова.

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је стратешки и извршни орган.

Члан 21.

Члан 22.
Управни одбор броји минимум четири(4), а максимум осам (8) чланова . Број чланова Управног одбора
може се мењати сходно потребама Удружења. Бројност чланова Управног одбора прати Правилник о
раду Управног одбора. Правилник о раду Управног одбора уређује председник Удружења. Мандат
чланова Управног одбора је 12 месеци.
Председник Удружења је председник Управног одбора.
Члан 23.
Управни одбор у оквиру свог делокруга обавља следеће
послове:
1. 1.Излаже предлоге које износи Скупштини чланова, као и предлоге програма и планове рада, и
финансијске планове
1. 2.
Сазива скупштину чланова
1. 3.
Подноси скупштини извештај о свом раду
1. 4.
Операционализује и спроводи појединачне одлуке и закључке скупштине
1. 5.
Објављује периодична обавештења о раду Удружења и обезбеђује информисање чланства о раду
1. 6.
Доноси и друге акте и одлуке којима се регулише рад Удружења
1. 7.
Обавља и друге послове који произилазе из Правилника о раду Управног одбора
Члан 24.
Управни одбор пуноправно ради и мериторно одлучује када је присутно више од половине чланова
Управног одбора, а одлуке се доносе простом већином гласова чланова. У случају једнаког броја гласова
„за“ и „против“ одлучује глас председника Управног одбора.
Члан 25.
За свој рад Управни одбор је одговоран Скупштини члано

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Члан 26.
Удружење има председника.
Председник Удружења у оквиру своје надлежности обавља следеће задатке:
1.1.
Припрема и води састанке Управног одбора и Скупштине чланова
1.2.
Сазива Скупштину чланова
1.3.
Предлаже кандидате за чланове Управног одбора
1.4.
Представља и заступа Удружење и Управни одбор и руководи њиховим радом
1.5.
Стара се о правовремености и законитости спровођења одлука Скупштине чланова и Управног
одбора Удружења
1.6.
Потписује финансијску документацију и коресподенцију из надлежности Управног одбора
1.7.
Обавља и друге послове из делокруга рада Удружења и Управног одбора
Члан 27.
За свој рад председник Удружења је одговоран Управном одбору, Скупштини чланова и Надзорном
одбору. Мандат председника Удружења је 12 месеци и он може бити поново биран за исту или неку
другу дужност. Председник може имати највише два мандата.

НАДЗОРНИ ОДБОР И ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
Члан 28
Надзорни одбор је саветодавно и надзорно тело.
Председник Удружења бира чланове Надзорног одбора.
Надзорни одбор броји минимум два (2) а максимално четири (4) члана.
Чланови Надзорног одбора су по потреби и сазиву и чланови Дисциплинске комисије.
Члан 29.
Дисциплинска комисија се формира по потреби, и на захтев једног или више чланова Управног одбора
или натполовичне већине Скупштине чланова за потребе утврђивања дисциплинске одговорности
чланова Удружења и о томе доноси решење или препоруку о санкцијама.
Дисциплинска комисија се сазива за озбиљније прекршаје и самостално утврђује да ли је је степен
прекршаја довољан за покретање поступка.
О спровођењу решења Дисциплинске комисије стара се Управни одбор.
Дисциплинска комисија састоји се од чланова Надзорног одбора.

РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Члан 30.
Рад регионалних канцеларија води регионални
координатор.
Регионална канцеларија мора бити препозната од стране Управног одбора Удружења, као и Скупштине

чланова.
Регионалну канцеларију чине сви чланови Удружења који су пријављени на одређеном регионалном
подручју.
Регионална канцеларија:
1. 1.
Брине се о транспарентности и јавности рада Удружења на регионалном нивоу
1. 2.
Води медијске активности на регионалном нивоу
1. 3.
Извештава редовно Управни одбор о активностима и раду Удружења на регионалном нивоу
1. 4.
Даје сугестије Управном одбору у вези са годишњим планом рада
1. 5. Обавља друге задатке по Правилнику о раду регионалних канцеларија

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 31.
Удружење ЕПМС заступају и представљају председник удружења и један члан Управног одбора, као и
друга овлашћена лица која су регистрована као овлашћена лица, а имају функцију унутар Удружења.
Они могу писменим пуномоћјем овластити и друге чланове Управног одбора за заступање у одређеним
случајевима или им дати генералну пуномоћ.

ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА
Члан 32.
Средства потребна за рад Удружења стичу се:
1. 1.
Добровољним прилозима чланова
1. 2.
Добровољним прилозима других физичких и правних лица
1. 3.
Донаторствима или спонзорствима
1. 4.
Успешним аплицирањем на отвореним конкурсима за пројекте
1. 5.
Од котизација за семинаре и друге облике образовања и манифестација у области
омладинске партиципације, волонтеризма и европских интеграција
1. 6.
Наслеђивањем
1.7. Чланаринама
1. 8.
Из других извора у складу са законом

Члан 33.
Удружење слободно располаже финансијским средствима, а у складу са усвојеним финансијским
планом и одлукама органа Удружења.
Чланови морају добити доказ о уплати за плаћену партиципацију на догађајима ЕПМС, као и у
случају плаћања чланарина.
Средства Удружења не могу бити давана члановима Удружења, осим ради накнаде оправданих
трошкова насталих током остваривања циљева Удружења, као што су путни трошкови, трошкови
преноћишта и слично. О томе одлуку доноси Управни одбор Удружења.

ПРЕСТАНАК РАДА И НАМЕНА ИМОВИНЕ УДРУЖЕЊА ЗА СЛУЧАЈ ПРЕСТАНКА РАДА
УДРУЖЕЊА
Члан 34.
Удружење престаје са радом:
1. 1.
у случајевима предвиђеним законским прописима
1. 2.
одлуком Скупштине чланова Удружења о престанку рада
Члан 35.
У случају престанка рада Удружења, у року од 6 месеци након доношења одлуке, преостала
финансијска средства, Управни одбор пребацује Европском парламенту младих на чување.
Европски парламент младих преосталим средствима, добијеним на чување не руководи слободно,
већ новац даје покретачу иницијативе за поновно формирање Европског парламента младих Србије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Предлог за измену или допуну Статута може дати председник и чланови Управног одбора, натполовична
већина Скупштине чланова Удружења, као и Надзорни одбор. Статут је пуноважан када га усвоји
двотрећинска већина Скупштине чланова Удружења.
Статут ступа на снагу даном уписа промене у РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА.

Председавајући Скупштине чланова Удружења
06.07.2017. у Београду
________________________________
Председавајући Скупштином

