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На основу чланa 21 Статута Европског покрета у Србији и члана 22 Закона о 

удружењима, дана 9. фебруара 2021. године, Скупштина Европског покрета у Србији 

је донела 

 

ОДЛУКУ 

о укључивању Европског покрета у Србији у Кровну организацију младих 

Србије 

 

Члан 1. 

 

Европски покрет у Србији се укључује у рад Кровне организације младих Србије 

(КОМС), највишег независног представничког тела младих у Републици Србији, које 

заговара унапређење положаја младих у Србији и чије организације чланице деле 

исте циљеве и вредности као и Европски покрет. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука се доноси на основу предлога председника, генералног секретара и 

председника Форума младих Европског покрета у Србији и привремене одлуке 

Главног одбора бр. 06-01-2021 донете 5. фебруара 2021. године. 

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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Образложење 

 

КОМС је заговарачка платформа за унапређење положаја младих и делује као спона 

између младих, својих организација чланица и доносиоца одлука и пружаоца 

програма и услуга за младе, а пре свега државних институција.  

 

Европски покрет у Србији је од свог оснивања, а нарочито од успостављања Форума 

младих 2014. године, програмски опредељен за рад са младима. Форум младих 

Европског покрета у Србији је програмско тело ЕПуС основано у циљу јачања 

активизма младих, укључивања у актуелне токове омладинске политике и 

промоције европских вредности и тековина у оквиру европске интеграције 

Републике Србије. Циљ активности које Форум младих Европског покрета у Србији 

спроводи унапређење положаја младих, подстицање њихове мобилности и 

оснаживање омладинске партиципације. Укључивање Европског покрета у Србији 

у Кровну организацију младих Србије побољшало би положај Форума младих и 

даљи рад у области омладинске политике.  

 

У складу са члановима 8 и 25 Статута Европског покрета у Србији, Главни одбор је 5. 

фебруара 2021. године донео привремену одлуку бр. 06-01-2021 о укључивању у рад 

Кровне организације младих Србије и упутио предлог Скупштини на одлучивање.  

 

У складу са чланом 21 Статута Европског покрета у Србији и поменутом одлуком 

Главног одбора, Скупштина Европског покрета у Србији је већином гласова донела 

одлуку о укључивању Европског покрета у Србији у Кровну организацију младих 

Србије. 

 

Београд, 9. фебруар 2021. године  

______________________________________________ 

Јелица Минић 

председница 

Европски покрет у Србији 


