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На основу члана 11. став 1. и члана 12. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", број 

51/2009 и 99/2011-др. закон), на Oснивачкој скупштини Шумадијског равногорског покрета, 

одржаној дана 19.04.2015. године, донет је: 

 

С Т А Т У Т 

ШУМАДИЈСКОГ РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Статутом Шумадијског равногорског покрет се уређује назив и седиште удружења; 

област остваривања циљева, циљеви ради којих се оснива; унутрашња организација, органи, 

њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; 

поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката 

удружења, ако их доноси; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин 

учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања 

средстава за остваривање циљева и располагање средствима, начин одлучивања о статусним 

променама и престанку рада; поступање са имовином удружења у случају престанка 

удружења; поступак усвајања финансијских и других извештаја; изглед и садржина печата; 

друга питања утврђена законом. 

Члан 2. 

 Шумадијски равногорски покрет је добровољна и невладина недобитна организација, 

заснована на слободи удруживања више физичких лица, који делује на територији Шумадије 

ради остваривања својих циљева, у складу са својим Статутом и условима утврђеним законом. 

 Шумадијски равногорски покрет је утемељен на Равногорском покрету, који је настао 

када је пуковник Драгољуб Дража Михаиловић, са групом официра, на Марковдан 08.05.1941. 

године, на Равној Гори, подигао устанак против фашистичког окупатора. 

 

Члан 3. 

Шумадијски равногорски покрет је правно лице уписано у Регистар који се води код  

Агенције за привредне регистре. 

 

1. Назив и седиште  

Члан  4. 

 Назив удружења је: Шумадијски равногорски покрет (у даљем тексту:Покрет). 

 Седиште удружења је у Рачи.   

 

2. Симболи визуелног идентитета, химна и слава 

 

Члан 5. 

Покрет има свој грб и барјак. 

  Грб Покрета јесте бели двоглави орао жутих ногу, кљунова и језика, на црвеној 

позадин округлог облика, уоквиреној жутом бојом, са црвеним штитом на грудима, на којем је 

бели крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста, са 

круном изнад глава. У полукругу, на црвеној позадини, око горње половине двоглавог орла 

исписане су речи на српском језику, ћирилицом, великим словима жуте боје „С ВЕРОМ У 

БОГА“, а око доње половине двоглавог орла, такође у полукругу, исписане су речи на српском 

језику, ћирилицом, великим словима жуте боје „ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ“ . С` леве и десне 

стране двоглавог орла, по средини на црвеној позадини, исписан текст је раздвојен љиљанима 

жуте боје. 
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 Барјак јесте хоризонтална тробојка величине 90х150 центиметара, са пољима истих 

висина, одозго на доле: црвена, плава и бела. У центру барјака je грб Покрета који захвата по 

1/4 црвеног и белог поља и исписаним речима у црвеном пољу изнад грба, по средини, на 

српском језику, ћирилицом, великим словима беле боје "ШУМАДИЈСКИ РАВНОГОРСКИ 

ПОКРЕТ". 

 

Члан 6. 

 Химна Покрета је: Спремте се спремте четници. 

 

Члан 7. 

 Крсна слава Покрета је: Свети Пророк Илија, која се слави сваке године 02. августа.  

 

3. Изглед и садржина печата и штамбиља 

  

Члан  8. 

 Печат Покрета је округлог облика, пречника 30 милиметара, оивичен кругом. По 

облику унутрашњег круга, у врху, уписан је назив Покрета, ћирилицом, великим словима, на 

српском језику  и грбом покрета у средини печата.   

 Штамбиљ Покрета за завођење аката је правоугаоног облика, величине 65x25мм, са 

грбом покрета у горњем левом углу и са водоравно исписаним текстом ћирилицом, на српском 

језику, који гласи:  

-у првом реду десно од грба:" Шумадијски равногорски покрет"", 

-у другом реду испод грба: "Број_______________"  

- у трећем реду испод грба: "Датум _____________године"  

  

4.  Циљеви  

Члан 9. 

 Област остваривања циљева Покрета  је васпостављања парламентарне монархије у 

Србији. 

Члан 10. 

 Покрет се оснива ради остваривања следећих циљева: 

-  Васпостављање парламентарне монархије у Србији, засноване на демократским принципима, 

на челу са династијом Карађорђевић; 

-  Пружање правне помоћи борцима Равногорског покрета- борцима Краљеве војске у 

отаџбини и њиховим потомцима, да остваре право које им је загарантовано законом, 

Уставом Србије и  међународним правом; 

-  Очување Србије, Српског бића, обичаја, традиције, духовних и материјалних вредности 

користећи сва правна средства у складу са Уставом Србије и међународним правом; 

-   Очување тековине и идеје Равногорског покрета; 

-  Организовање трибина и манифестација ради очувања религије, историје и традиције Србије 

и српскога народа и истине о догађајима који су се догодили у прошлости и скоријој 

историји; 

-  Промовисање традиционалних вредности живота (рада, поштења, човекољубља и др.). 

-  Промовисање и истицање породице као основе државе и  друштва; 

-  Промовисање и ширење  православне вере; 

-  Организовање спортски, музичких и других манифестација хуманитарног карактера. 
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5. Заступање 

 

Члан 11. 

Покрет заступа и представља Председник Покрета. 

Председник може овластити друга лица да заступају и представљају Покрет у складу са 

овим Статутом. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ, УНУТРАШЊА 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, САСТАВ, НАЧИН 

ИЗБОРА И РАЗРЕШЕЊА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 

 

Члан 12. 

 Органи Покрета који делују на целокупној територији Шумадије су: 

1. Скупштина; 

2. Централна шумадијска управа; 

3. Председник; 

4. Заменик председника; 

5. Секретаријат; 

6. Надзорни одбор; 

7. Суд части. 

 

Члан 13. 

 Органи Покрета који делују на подручију  општина у Шумадији за коју су основани су: 

1. Одбори. 

 

1. Скупштина 

 

Члан 14. 

Скупштина  је највиши орган Покрета. 

Скупштину чине по функцији председник Покрета, заменик Председника, Генерални 

секретар, председници одбора, као и  по три представника сваког од одбора, изабранa од 

стране одбора.  

Скупштина може бити редовна, изборна и ванредна.  

Редовна Скупштина се одржава најмање једанпут годишње, а изборна сваке четврте 

године.  

Скупштину сазива и њоме председава Председник Покрета.   

Ванредна Скупштина се мора сазвати на писани захтев најмање једне трећине чланова 

Покрета, на захтев једне трећине чланова Скупштине или на захтев две трећине чланова 

Централне шумадијске управе. 

Ванредна седница Скупштина се мора одржати најкасније у року од 30 дана од дана 

подношења захтева за њено сазивање. 

  

Члан 15.  

Скупштина:  

1.   доноси Статут  Покрета,врши његове измене и допуне и врши његово тумачење;     

2.  бира и разрешава Председника Покрета и заменика Председника;  

3. бира и разрешева чланове Централне шумадијске управе који нису чланови Управе по 

функцији;  

4.   бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора; 
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5. бира и разрешава председника и чланове Суда части;  

6.   одређује основне правце деловања Покрета   

7.   одлучује о удруживању у савезе; 

8.   усваја годишњи финансијски извештај Покрета; 

9.   доноси план и програм рада Покрета; 

10.  одлучује о статусним променама у складу са Законом; 

11.  одлучује о  престанку рада Покрета и имовини у случају престанка рада; 

12.  доноси Пословник о свом раду; 

13.  одлучује о другим питањима утврђеним Статутом Покрета.   

 

Члан 16.  

Скупштина може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја 

чланова Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних, јавним гласањем, осим у 

случајевима када је то другачије предвиђено.  

Рад Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине. 

 

2. Централна шумадијска управа 

 

Члан 17. 

Централна шумадијска управа (у даљем тексту: Управа) је највиши орган Покрета 

између два заседања Скупштине.  

Управу чине по функцији Председник Покрета, заменик председника покрета, 

Генерални секретар Покрета, председници одбора и осам чланова које бира Скупштина 

Покрета.  

 Кандидате за чланове Управе, које бира Скупштина Покрета, предлажу одбори 

Покрета, а изабрана су она осам кандидата која добију највећи број гласова. 

Чланове Управе бира и разрешава Скупштина, тајним гласањем. Скупштина може да 

одлучи да се избор, односно разрешење обави и јавним гласањем. 

 Један одбор може да предложи највише два кандидата. 

 Чланови Управе се бирају на мандатни период од четири године. 

 Чланове Управе које бира Скупштина, разрешава Скупштина,  на образложени предлог 

Председника Покрета. 

Члан Управе, које бира Скупштина, сматра се разрешеним уколико се за његово 

разрешење изјасни  више од половина чланова Скупштине који су гласали. 

 

Члан 18. 

 Управу сазива и њоме председава председник Покрета. 

Председник је дужан да сазове седницу Управе на писани захтев најмање једне трећине 

чланова Управе. Седница се мора одтржати у року од 7 дана од дана подношења захтева за 

њено сазивање. 

Седницама Управе могу да присуствују и учествују у раду председник Надзорног 

одбора и председник Суда части, без права одлучивања. 

 

Члан 19. 

Централна шумадијска управа:  

1.  предлаже Статута Покрета, као и његове измене и допуне; 

2.  доноси опште акте Покрета у скалду са Статутом; 

3.  располаже покретном и непокретном имовином Покрета;  

4.   одлучује о прикупљању и намени средстава Покрета; 

5.   предлаже план и програм рада Покрета; 

6.   одлучује о распуштању Одбора и постављању повереника распуштеног Одбора; 
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7.   поставља Генералног секретара и благајника на предлог Председника Покрета;  

8.   расписује изборе за органе покрета; 

9.  доноси одлуку о висини годишње чланарине за чланове Покрета; 

10. доноси  Пословник о свом раду;  

11. обавља и друге послове утврђене овим Статутом и општим актима Покрета.  

Управа може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја чланова 

Управе, а одлуке доноси већином гласова присутних, јавним гласањем, осим у случајевима 

када је то другачије предвиђено.  

 

Члан 20.  

У изузетним случајевима, Управа је овлашћена да донесе одлуку из надлежности 

Скупштине, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање 

или спречава наступање штетних последица по Покрет.  

Све одлуке донете у овим случајевима упућује Скупштини на верификацију на првом 

наредном заседању.  

Управа одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног броја 

чланова  Управе.  

 

3. Председник 

 

Члан 21.  

Председника бира и разрешава Скупштина, тајним гласањем. Скупштина може да 

одлучи да се избор обави и јавним гласањем. 

Кандидата за Председника може предложити најмање 3 Одбора или најмање 20 

чланова Покрета, без обзира ком Одбору припадају. 

Кандидатуре се могу поднети најкасније седам дана пре дана за када је сазвана изборна 

Скупштина. 

Тајно гласање за избор Председника Покрета се спроводи на следећи начин:  

• на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи 

кандидата, по азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена;  

• гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата;  

• тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања комисија изабрана од стране 

Скупштине;  

• за Председника Покрета изабран онај кандидат који је добио више од половине 

гласова од чланова Скупштине који су гласали;  

• ако ниједан од кандидата не добије потребан број гласова, гласање се понавља за она 

два кандидата која су добила највећи број гласова. 

 у поновљеном гласању за Председника Покрета изабран је онај кандидат који је 

добио већи број гласова чланова Скупштине који су гласали. 

Ако је за Председника Покрета предложен само један кандидат, исти је изабран за 

председника Покрета уколико добије више од половине гласова чланова Скупштине који су 

гласали, у супротном процес кандидовања и избора се понавља.  

Мандат Председника траје четири године. 

Једно исто лице може бити бирано за председника највише два пута узастопно. 

  

Члан 22.  

Председник:  

1. представља и заступа Покрет у земљи и иностранству;  

2. одговоран је за законитост рада Покрета; 

3. налогодавац  је  за пренос новчаних средстава Покрета;  

4. одговоран је за састављање фининасијских извештаја и њихово благовремено подношење; 
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5. сазива Скупштину и Централну шумадијску управу и председава њиховим седницама; 

6. предлаже  кандидата за заменика Председника, генералног секретара и благајника 

Покрета;  

7. поставља техничког секретара; 

8. предлаже Скупштини удруживање у савезе;   

9. именује Портпарола Покрета;  

10. именује своје саветнике за одређене области;  

11. врши и друге послове у складу са Статутом и другим актима Покрета.  

 

Председника за свој рад одговара Скупштини.  

 

 

Члан 23.  

 Мандта Председника престаје оставком, разрешењем и истеком периода на који је 

биран. 

Ако Председник поднесе оставку или из било којих разлога буде трајно спречен да 

врши послове, заменик Председника врши функцију Председника до одржавања Скупштине, 

која се мора одржати у року од 90 дана.  

Поступак за разрешење Председника, пре истека мандата, може покренути најмање 

једна трећина чланова Покрета, најмање једна трећина чланова Скупштине или најмање једна 

трећина Одбора, иницијативом коју достављају Централној шумадијској управи, која одлучује 

о иницијативи.  

У том случају, Централна шумадијска управа заказује ванредни Скупштину.  

Председник се сматра разрешеним уколико се за његово разрешење изјасни  више од 

половине од укупног броја чланова Скупштине. 

Скупштина одлучује о разрешењу Председника, по правилу, тајним гласањем. 

Скупштина може да одлучи да се о разрешењу Председника одлучује јавним гласањем. 

 

4. Заменик председника 

Члан 24. 

Председник Покрета има заменика.  

Заменика Председника бира Скупштина на предлог председника Покрета. 

Заменик Председника:  

1. помаже Председнику у раду;  

2. обавља послове из надлежности Председника, за време његове одсутности или 

спречености;  

3. врши и друге послове по овлашћењу Председника.  

 

Заменик Председника је дужан да консултује Председника при вршењу овлашћења.  

Заменик Председника за свој рад одговара Председнику и Скупштини.  

 

Члан 25. 

Заменик Председника је изабран уколико добије више од половине гласова чланова 

Скупштине који су гласали, у супротном председник предлаже другог кандидата за заменика 

председника.  

Мандат заменика Председника траје четири године.  

Једно исто лице може бити бирано за заменика председника највише два пута 

узастопно. 
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Члан 26. 

Мандат заменика Председника престаје оставком, разрешењем и истеком периода на 

који је биран.  

 

Поступак за разрешење заменика Председника, пре истека мандата, може покренути 

председник Покрета,најмање једна трећина чланова Покрета, најмање једна трећина чланова 

Скупштине или најмање једна трећина Одбора, иницијативом коју достављају Централној 

шумадијској управи, која одлучује о иницијативи.  

У том случају, Централна шумадијска управа заказује ванредни Скупштину.  

Заменик Председник се сматра разрешеним уколико се за његово разрешење изјасни  

више од половине чланова Скупштине који су гласали. 

Скупштина одлучује о разрешењу заменика Председника, по правилу, тајним 

гласањем. Скупштина може да одлучи да о опозиву заменика Председника одлучује јавним 

гласањем. 

 

5. Секретаријат 

 

Члан 27.  

 Секретаријат  чине  Генерални секретар Покрета, технички секретар и благајник. 

 

Члан 28.  

Генералног секретара на предлог Председника поставља и разрешава Централна 

шумадијска управа.  

Генерални секретар: 

1. обавља административне послове за потребе Покрета, како у самом Покрету, тако и 

пред државним и другим органима који су битни за несметан рад Покрета; 

2. организује и контролише обављање стручних послова у Покрету и предузима мере за 

унапређење тих послова; 

3. стара се о припремама седница органа Покрета и о извршавању одлука и других аката 

тих органа; 

4. обезбеђује вођење записника са седница свих органа Покртеа; 

5. припрема нацрте општих аката и предлоге одлука;  

6. обавља остале послове  по овлашћењу или налогу Председника. 

Избор и разрешење Генералног секретара уређује се Пословником о раду Централне 

шумадијске управе. 

Мандат Генералног секретара траје четири године и може бити поново постављен. 

 

Члан 29.  

 Техничког секретара поставља и разрешава Председник Покрета. 

 Технички секретар обавља  техничке послове везане за рад Покрета. 

 Технички секретар се поставља на мандатни период од четири године и може бити 

поново постављен. 

 

Члан 30. 

 Благајника поставља и разрешава Централна шумадијске управа на предлог 

Председника Покрета. 

Благајник Покрета обавља послове везане за материјално-финансијско пословања 

Покрета. 
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 Благајник покрета се поставља на мандатни период од четири године и може бити 

поново постављен. 

 

 

6. Надзорни одбор 

Члан 31. 

Надзорни одбор је контролно–надзорни орган Покрета. 

Надзорни одбор чине председник и два члана које бира и разрешава Скупштина 

Покрета. 

Члану Надзорног одбора мандат траје четири године.  

Надзорни одбор: 

1. обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Покрета контролисањем прихода 

Покрета и употребе финансијских средстава Странке; 

2. обавља унутрашњу контролу управљања имовином која је у власништву Покрета или којом 

Покрет располаже по другом основу; 

3. врши контролу рада органа Покрета;  

4. подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Скупштини; 

5. подноси извештај о свом раду Скупштини; 

6. доноси Пословник о свом раду. 

Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, уређују се Пословником 

о раду Скупштине. 

Сваки члан Покрета може да оствари увид у извештај Надзорног одбора. 

 

 

7. Суд части 

Члан 32. 

 Суд части чини председник и два члана. 

 Суд части води дисциплински поступак против чланова покрета и изриче мере; 

 Избор и разрешење председника и чланова Суда части уређује се Пословником о раду 

Скупштине. 

Мандат председнику и члановима Суда части траје четири године. 

 Рад суда части уређује се Правилником о раду Суда части.  

 

8. Одбори 

Члан 33.  

  

Одбори  су органи Покрета који се формирају ради спровођења циљева Покрета на 

територији  општине за коју су основани. 

Одбор се формира за подручје општине која се сматра заокруженом територијалном 

целином. 

Одбор чине председник Одбора, заменик председника Одбора, секретар Одбора, 

благајник,  као и сви чланови Одбора  са територије општине за коју је основан. 

Одбор може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја чланова 

Одбора, а све одлуке доноси већином гласова присутних, јавним гласањем, осим у случајевима 

када је то другачије предвиђено.  

 Председник Одбора бирају чланови Одбора већином гласова од присутног броја 

чланова, уз поштовање кворума. 
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Председнику Одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком 

чланства у Покрету, опозивом од стране Одбора или разрешењем од стране Централне 

шумадијске управе. 

На избор и престанак функције заменика председника  и секретара Одбора сходно се 

примењују правила о избору и престанку функције председника Одбора. 

Мандат председника, заменика председника  и секретара Одбора траје четири године. 

Одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова Одбора, уз поштовање 

кворума. 

Члан 34.  

 

Надлежности Одбора су: 

1. организује рад Покрета на својој територији; 

2. спроводи циљеве Покрета на својој територији; 

3. спроводи одлуке виших органа Покрета; 

4. врши  пријем чланова; 

5. води евиденцију чланова са своје територије; 

6. бира чланове Скупштине Покрета, представнике одбора; 

7. предлаже кандидате за чланове Централне шумадијске управе; 

8. обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Покрета. 

 

 

 III ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА  

 

Члан 35. 

  

Рад и деловање Покрета је јаван.   

Јавност рада и деловање органа и чланства Покрета остварује се на јавним скуповима, 

трибинама, учествовањем на округлим столовима, интернет активностима и на друге начине, 

успостављајући односе и делујући на јавно мњење грађана, симпатизера и чланова Покрета.  

 

IV НАЧИН ФИНАНСИРАЊА И СТИЦАЊА ИМОВИНЕ  

 

Члан 36.  

Покрет се финансира и стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, 

дивиденди, у складу са Законом.  

Покрет је дужан  да води пословне књиге и сачињава финансијске извештаје, у складу 

са прописима о рачуноводству.  

Књиговодство се води по пореклу, висини и структури прихода и расхода, у складу са 

прописима којима се уређује рачуноводство.  

 

V ЧЛАНОВИ ПОКРЕТА  

 

1. Услови и начин учлањавања   

 

Члан 37.  

Члан Покрета може бити свако пунолетно, пословно способно физичко лице, као и 

физичко лице које је навршило 14 година живота, држављанин Србије, које прихвати циљеве 

оснивања и Статут Покрета и које потпише приступницу.  



10 

 

За малолетно физичко лице које је навршило 14. година живота, изјаву о приступању 

даје сам малолетник, уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника, у складу са 

законом. 

Да би неко лице приступило Покрету, мора да има подршку најмање три члана Покрета 

која гарантују за њега. 

Приступница је једнобразна, а њен изглед и садржину одређује Централна шумадијска 

управа, која је надлежна за штампу и дистрибуцију истих. 

Члан Покрета не може бити члан неке политичке странке.  

Учлањење се врши се у  одбору Покрета, у складу са овим Статутом.  

Одбор може одложити или одбити учлањење у Покрет.  

Члан добија следбеничку карту. Следбеничка карта је једнобразна, а њен изглед и 

садржину одређује Централна шумадијска управа, која је надлежна за штампу и дистрибуцију 

истих. 

Сви појмови који се у овом Статуту користе у мушком роду обухватају исте појмове у 

женском роду.  

Члан 38.  

Евиденцију чланова са своје територије воде Одбори.  

У седишту Покрета се води се јединствена централна  база података чланова Покрета.  

 

Члан 39.  

Чланство у Покрету престаје иступањем или искључењем.  

О иступању из Покрета члан, писaним путем, обавештава Одбор у којем је 

евидентиран.  

Ако члан то не учини, Одбор, на чијој територији је евидентиран, на основу усмене 

изјаве члана о иступању, доноси одлуку о његовом искључењу.  

Члан Покрета може бити искључен из Покрета у случајевима неиспуњења дужности и 

нарушавања угледа Покрета, као и због деловања супротног одлукама и ставовима Покрета.  

Одлуку о искључењу члана Покрета доноси Суд части. 

 

2. Права, обавезе и одговорности чланова  

 

Члан 40.  

Члан Покрета има право да:  

1. учествује у свим облицима рада Покрета;  

2. предлаже ставове, закључке и покреће иницијативе у органима Покрета;  

3. буде биран у органе и да учествује у бирању свих органа Покрета;  

4. буде информисан о раду и ставовима органа Покрета;  

5. да се упозна са приходима и расходима Покрета. 

 

Да би члан Покрета био биран у органе Покрета мора бити члан Покрета најмање једну 

годину. 

Члан 41.  

Члан Покрета  дужан је да:  

1. доприноси порасту угледа Покрета као и реализацији циљева Покрета;  

2. организовано учествује у јавном животу, заступајући погледе и ставове Покрета;  

3. за  циљеве Покрета придобија нове чланове и присталице;  

4. поштује Статут и друга правила Покрета,  

5. доследно спроводи одлуке и упутства, без обзира на ставове које је имао у процесу 

одлучивања;  

6. плаћа чланарину и материјално помаже Покрет према могућностима.  
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Понашање и дисциплинска одговорност чланова Покрета детаљније се уређују 

Правилником о понашању. 

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу. 

Одлуку о висини чланарине доноси Централна шумадијска управа. 

 

Члан 42.  

Члан Покрета не може бити позван на одговорност због изнетог мишљења у оквиру 

органа Покрета.  

Члан Покрета је дужан да, у јавности, заступа искључиво ставове и мишљења које је 

утврдила већина, без обзира на то какав је лични став или мишљење имао у поступку 

доношења одлуке.  

Чланови органа Покрета одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 

проузрукују Покрету, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета 

проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник. 

Члан, који остварује примања, која произлазе из мандата Покрета, дужан је да део тих 

примања даје Покрету.  

Члан може материјално, односно финансијски помагати Покрет у облику прилога и 

других облика помоћи утврђеним Законом.  

Због давања материјалне, односно финансијске помоћи Покрету, нико не може 

остваривати додатна или посебна права.  

 

Члан 43. 

Члан Покрета привремено губи право да бира и буде биран у органе Покрета, уколико 

му Суд части  изрекне меру суспензије и  ако у прописаном року не плати чланарину за текућу 

годину. 

Против одлуке о суспензији суспендовани члан може да поднесе приговор. 

 

3.  Престанак чланства 

 

Члан 44. 

Чланство у Покрету престаје:  

1. смрћу члана; 

2. иступањем из Покрета; 

3. искључењем из Покрета; 

4. брисањем због учлањења у  политичку странку. 

 

 

4. Почасни члан  

  

Члан 45. 

 За почасног члана Покрета може да буде именован држављанин Републике Србије или 

страни држављанин који је дао изузетан допринос у остваривању циљева Покрета. 

 Одлуку о именовању почасног члана Покрета доноси Централна шумадијска управа на 

предлог Председника Покрета. 

 

 

 

 

 



12 

 

VI ДОНОШЕЊЕ, ПРОМЕНА СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА  

 

1.  Доношење и промена Статута 

Члан 46. 

 Поступак за доношење Статута могу да покрену Скупштина и Централна шумадијска 

управа. 

 Одлука о покретању поступка доношења Статута садржи разлоге и предлог састав 

Комисије за промену Статута. 

 Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Покрета. 

 Расправа траје најмање 15 дана. 

 Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, Комисија сачињава нацрт 

Статута који доставља Централној шумадијској управи на разматрање. 

 Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Централна 

шумадијска управа утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на доношење. 

 Скупштина гласањем доноси Статут већином гласова од укупног броја чланова. 

 Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење. 

  

2. Општа акта 

Члан 47. 

 Питања која нису дефинисана овим Статутом уређују се осталим актима Покрета. 

 Остала акта Покрета доносе органи Покрета у складу са својим надлежностима. 

 

VII НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА  

 

Члан 48.  

Одлуку о престанку рада Покрета доноси Скупштина, 2/3 већином гласова укупног 

броја чланова Скупштине.  

 

VIII НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ПОКРЕТА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА  

 

Члан 49.  

Целокупна имовина Покрета је недељива и њоме располаже и управља Централна 

шумадијска управа.  

Одлуком о престанку рада Покрета, Скупштина одлучује о имовини Покрета.  

 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 50.  

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Покрета.  

 

 

 

У Доњим Јарушицама, дана 19.04.2015. године.     

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК ПОКРЕТА 

              

            ________________________________ 

                   Лазар Симић 


