У складу са одредбама чл.11. и чл.12. Закона о Удружењима ( “ Службени лист РС “,
бр.51/09, 99/2011 - др.закони И 44/2018 - др.закон ), на оснивачкој скупштини одржаној
дана 01.02.2020, у Београду, усвојен је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ
СЛОБОДНА СРБИЈА - ЗАМИСЛИ СРБИЈУ

I део
Уводне одредбе
Члан 1
Област остваривања циљева
Удружење Социјалдемократски Покрет Слободна Србија - Замисли Србију (у даљем
тексту - Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време
ради остваривања циљева у области државе и друштва.
Члан 2
Циљеви Удружења
Основни циљеви Удружења су стварање демократске и социјално одговорне државе,
засноване на владавини права и друштвеној одговорности.
У функцији остварења основног циља, залажемо се за остварење следећих циљева:
демократизација и децентрализација друштва; децентрализација финансијског система;
развој социјално - тржишне привреде; унапређење и системско подстицање развоја
пољопривреде; изградња ефикасног правосудног система; искорењивање корупције;
јачање државних институција; заштита животне средине; подизање свести о еколошким
проблемима; развој ефикасног и функционалног образовног система; ресавање проблема
одласка младих; уводјење система лустрације; оснивање института памћења; реформа и
јачање војске Србије; системско ресавање статуса ратних војних ветерана; унапређење
културе и унапређења физичког васпитања деце и рекреације одраслих у Републици
Србији.
Посебно наглашавамо активности на достизању стандарда ЕУ и унапређења процеса
приступања ЕУ.
Члан 3
Делатности Удружења
Удружење циљеве остварује свим дозвољеним активностима у складу са законом и
одлукама надлежних органа Удружења.
Ради остваривања претходно наведених циљева, Удружење обавља и следеће
делатности :
 организује самостално, или са другим субјектима, семинаре, тренинге, радионице,
предавања, презентације, округле столове, дебате, трибине, изложбе, концерате,
фестивале и остале културне и хуманитарне догађаје, ради остваривања циљева
Удружења,













промовише и објављује докумената, стручне радове, брошуре, књиге, билтене,
интернет странице и портале који користе остварењу циљева Удружења, у складу
са законом и важећим прописима,
учествује у пројектима планирања активности и развоја цивилног сектора и јачања
сарадње са удружењима грађана и организацијама која деле сличне циљеве и
вредности,
израђује и имплементира пројекте који су од општег значаја за друштво и грађане,
окупља и информише грађане о актуелним политичким питањима и проблемима у
друштву,
подржава развој иновативних и креативних вештина кроз учешће у пројектима из
различитих грана науке и уметности,
учествује и подржава спровођење програма који су од општег интереса свих
грађана,
сарађује са међународним организацијама и институцијама ради остваривања
циљева Удружења,
оснива групе грађана за учешће на изборима, у складу са посебним законом,
обавља, у складу са законом, и све остале дозвољене активности ради стицања
финансијских средстава потребних за реализовање циљева Удружења

Члан 4
Назив и седиште
Пун назив Удружења је : „Социјалдемократски Покрет Слободна Србија - Замисли Србију“
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 5
Заступање и представљање
Удружење је правно лице уписано у регистар, који се води у надлежном органу.
Удружење у правном промету делује као једно правно лице.
Удружење представљају и заступају Заступници (један или више њих) које одреди
Скупштина Удружења.
Члан 6
Изглед и садржина знака и печата Удружења
Удружење има свој знак.
Печат Удружења је округлог облика, пречника 30 мм, у чијем се средишту налази знак
Удружења, а по ободу назив и седиште Удружења.
О чувању и употреби печата стара се председништво Удружења.
Члан 7
Јавност рада
Рад и деловање Удружења је јаван.
Јавност рада и деловање органа и чланова Удружења остварује се на јавним скуповима,
трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних интернет
презентација Удружења и на друге начине.
Чланови Удружења морају бити редовно информисани о раду Удружења.

II део
Утврђивање политике Удружења
Члан 8
Удружење у циљу дефинисања политике доноси следеће документе :
1. Програмске циљеве Удружења,
2. Статут Удружења
III део
Чланство
Члан 9
Члан Удружења
Члан Удружења може бити сваки пунолетан држављанин Републике Србије који
добровољно потпише приступницу и прихвати Статут Удружења.
Члан 10
Учлањење
О пријему у чланство одлучује Председништво, које је дужно да приступницу верификује
или да одбије пријем у чланство у року од 7 дана од дана пријема.
Датумом учлањења сматра се дан који је наведен у приступници.
Одлука о одбијању пријема у чланство лицу чији је пријем у чланство одбијен мора бити
достављена у року од 7 дана од дана доношења.
Чланови Удружења могу постати и удружења грађана и друге организације, а одлуку о
томе доноси Скупштина Удружења.
Члан 11
Права чланова
Члан Удружења има право да :
1. бира и буде биран у све органе Удружења,
2. равноправно учествује у активностима и слободно изражава мишљење у оквиру
Удружења,
3. даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и
програмским циљевима Удружења,
4. буде редовно информисан о активностима и резултатима рада Удружења,
5. добије заштиту Удружења уколико буде угрожен због обављања политичких
активности које су у складу са Статутом И програмским циљевима Удружења,
6. извршава послове и обавезе поверене од стране органа Удружења.
Члан 12
Обавезе чланова
Члан Удружења има обавезу да :
1. савесно и одговорно заступа програмске циљеве и одлуке Удружења у јавности,
2. поштује и придржава се одредаба овог Статута,
3. плаћа чланарину,
4. испуњава остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Удружења.

Члан 13
Чланарина
Одлуку о висини годишње чланарине доноси Председништво.
Члан који из објективних разлога није у могућности да плаћа чланарину, може се писаним
путем обратити Председништву са захтевом за ослобађање од плаћања чланарине.
Члан 14
Престанак чланства
Чланство у Удружењу престаје :
1. даном подношења изјаве о иступању из удружења, писаним или електронским
путем,
2. даном доношења одлуке о искључењу из чланства,
Члан 15
Одговорност чланова
За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Удружења, члан одговара
дисциплински.
Начин спровођења дисциплинског поступка и мере које се могу изрећи ближе уређује
Правилник о дисциплинској одговорности који доноси Скупштина Удружења.
IV део
Органи и тела Удружења
Члан 16
Органи Удружења
Органи Удружења су :
1. Скупштина,
2. Председништво.
Члан 17
Скупштина
Скупштина је највиши орган одлучивања у Удружењу.
Скупштина може бити редовна, ванредна и свечана.
Редовна Скупштина се сазива најмање једном годишње и сазива је Председник
Скупштине, најкасније 20 дана пре њеног одржавања.
Ванредна Скупштина сазива се услед околности које утичу на остваривање виталних
интереса Удружења, а изузетно и у случају непредвиђених тешкоћа у раду, поремећаја
међуљудских односа у организацији или других разлога.
Ванредну Скупштину сазива Председник Скупштине на захтев Председништва или
најмање једне десетине чланова Удружења, најкасније 15 дана пре њеног одржавања.
Изборна скупштина сазива се и у року од 60 до 90 дана након парламентарних избора у
којима је Покрет учествовао.
Свечана Скупштина се сазива ради обележавања прилика од посебног значаја за рад
Удружења.
Начин рада Скупштине ближе се утврђује Пословником о раду који усваја Скупштина
Удружења.

Члан 18
Скупштина :
1. доноси програм Удружења, план и програм рада и утврђује стратешке правце
деловања Удружења,
2. доноси Статут Удружења, као и измене и допуне Статута,
3. доноси Пословник о раду Скупштине и друге опште акте Удружења,
4. усваја декларације и ставове,
5. доноси одлуку о статусним променама и престанку рада Удружења,
6. разматра и усваја извештај о раду Председништва Удружења у периоду између
две Скупштине,
7. разматра и усваја годишњи финансијски план и извештај,
8. бира Председника Скупштине и чланове Председништва,
9. одлучује о искључењу из чланства,
10. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству, као и
о учешћу на изборима на свим нивоима.
11. утврђује листу кандидата за посланике на републичком нивоу, одређује кандидате
за носиоце највиших државних функција на републичком нивоу, потврђује листу
кандидата за посланике и носиоце функција на покрајинском и београдском нивоу,.
Члан 19
Скупштину чине чланови Удружења.
Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Присутним чланом се сматра и члан који за учешће и одлучивање на скупштини овласти
другог присутног члана.
Члан 20
Председник Скупштине
Председник Скупштине сазива и руководи радом Скупштине. У случају његовог одсуства
радом Скупштине руководи члан Скупштине којег одреди Председник Скупштине.
Председник Скупштине :
1. сазива Скупштину,
2. организује и води рад Скупштине,
3. предлаже дневни ред Скупштине,
4. потписује акте донесене на Скупштини,
5. стара се о извршењу одлука, закључака и других аката Скупштине,
6. врши и друге послове које му повери Скупштина у складу са Законом и овим
Статутом.
Председник Скупштине именује организациони одбор за припрему Скупштине.
Мандат Председника Скупштине траје годину дана, уз могућност реизбора.
Председнику Скупштине функција престаје и писменом оставком или престанком
чланства у Удружењу.
Члан 21
Председништво
Председништво Удружења чине пет чланова које бира Скупштина Удружења.
Мандат Председништва траје годину дана, уз могућност реизбора.

Члану Председништва функција престаје и писменом оставком или престанком чланства
у Удружењу.
Члан 22
Председништво Удружења :
 утврђује и води политику Удружења између два редовна заседања Скупштине,
 именује и разрешава председнике Ресорних тимова,
 именује и разрешава извршне и друге органе и тела,
 располаже имовином Удружења,
 стара се о информисању унутар Удружења,
 доноси Пословник о раду Председништва,
 обавља и друге послове које му повери Скупштина.
Председништво заседа најмање једном месечно.
Радом Председништва руководи и седницама председава члан Председништва којег
одреди Председништво.
Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине
чланова Председништва.
Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.
Седнице Председништва су јавне и могу им присуствовати заинтересовани чланови
Удружења.
Друга питања од значаја за рад Председништва уређују се Пословником о раду
Председништва.

Члан 23
Ресорни тимови
Председнике Ресорних тимова за поједине области именује Председништво Удружења на
предлог Координатора Ресорних тимова, а из реда чланова Удружења.
Чланови Ресорних тимова не морају бити само чланови Удружења.
Обавеза Ресорних тимова је да :
 предлажу програмска документа Удружења из различитих области, пружају научна
и стручна знања, информације и сугестије за активности Удружења,
 подносе извештаје о раду Председништву Удружења,
 помажу посланицима, одборницима и функционерима Удружења у њиховом раду,
 координирају и пружају помоћ у активностима Удружења на локалном нивоу.
Координатора Ресорних тимова поставља Председништво Удружења.

Члан 24
Извршни и други органи и тела
За спровођење одлука Склупштине и Председништва, као и за спровођење унутрашње
организације Удружења и друге задатке и питања, Скупштина или Председништво
Удружења могу образовати Изврсни одбор, Етицку комисију и друге сталне или
привремене извршне и друге одборе, органе и тела.

Члан 25
Комисије и савети
Ради свестраног разматрања и одлучивања о појединим питањима из делокруга
делатности Удружења, Скупштина и Председништво Удружења могу образовати сталне
или привремене комисије и савете.
V део
Материјално пословање
Члан 26
Извори прихода Удружења су :
 приватни извори – чланарине, прилози правних и физичких лица, легати, приходи
од имовине Удружења, задуживање код банака и других финансијских
организација у Републици Србији,
 јавни извори – новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија,
међународне организације и фондови, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.
Остваривање, коришћење и располагање средствима Удружења утврђује се годишњим
финансијским планом које Председништво предлаже Скупштини Удружења.
Надзор над коришћењем средстава врши Скупштина Удружења.
Удружење води своје финансијско – материјално пословање преко текућег рачуна у
складу са Законом.
VI део
Општи акти Удружења
Члан 27
Општи акти Удружења су:
 статут
 правилници
 пословници
 други општи акти
Пословнике доноси онај орган чији се рад тим пословником регулише.
Правилнике и Статут доноси Скупштина Удружења.
Општи акти Удружења, уколико није другачије прописано Законом, ступају на снагу у року
од у року од пет дана од дана објављивања на интернет страни Удружења, с тим да могу
ступити на снагу и раније ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени
приликом њиховог доношења.
VII део
Престанак рада Удружења
Члан 28
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, као и у другим случајевима
предвиђеним законом.
Одлуку о добровољном престанку рада, Скупштина доноси двотрећинском већином свих
чланова Скупштине Удружења.

Скупштина доноси план ликвидације Удружења, којим се утврђује распоред имовине,
права и обавезе Удружења у складу са законом , с тим што је претходно обавезно
измирити законске и уговорне обавезе.
Преостала имовина, након подмирења обавеза из претходног става, доделиће се другом
удружењу које обавља исту или сличну делатност , а на основу одлуке Скупштине
Удружења.
VIII део
Завршне одредбе
Члан 29
Тумачење одредби овог Статута даје Скупштина Удружења.
Члан 30
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана уписа у регистар
Агенције за привредне регистре.
Председавајући оснивачке Скупштине Удружења
______________________________________
Београд 01.02.2020.

