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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 приступању Форума младих Европског покрета у Србији европском 

кровном савезу Млади европски федералисти (Young European Federalists – 

JEF Europe) у својству националне секције овог савеза за Србију  

 

Члан 1. 

 

Европски покрет у Србији се укључује у рад Младих европских федералиста,  кровни 

савез који окупља проевропске организације широм Европе у циљу залагања за 

продубљивање европске интеграције и проширење Европске уније и који дели 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. 05-01-2021 донете 5. фебруара 2021. године. 

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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Образложење 

 

Млади европски федералисти је кровни савез који окупља проевропске 

организације широм Европе у циљу залагања за продубљивање европске 

интеграције и проширење Европске уније. Основан 1972. године, представља 

најстарији европски омладински кровни савез, док је се у свом деловању ослања на 

исте принципе рада и вредности као Европски покрет у Србији. Кроз своје 

активности овај кровни савез подстиче умрежавање младих стручњака/киња у 

области европских интеграција из свих крајева Европе. Деловање Младих европских 

федералиста усмерено на приближавање европских вредности свим категоријама 

младих, што је у овом тренутку један од приоритета када је реч о младима у Србији. 

Додатно, велики број омладинских форума и секција Европских покрета у осталим 

европским државама већ је укључено у рад овог кровног савеза.  Постоји потреба 

да се осигура већа умреженост Форума младих са организацијама на европском 

нивоу које деле исте вредности и принципе рада. Новоизрађена Стратегија Форума 

младих Европског покрета у Србији за период 2021-2022. такође наводи 

умрежавање на националном, регионалном и европском нивоу као један од 

циљева деловања у наредном периоду. На тај начин повећала би се видљивост 

Форума младих и Европског покрета у Србији, помогло узајамно преношење знања 

и искуства у раду са младима, али и олакшало успостављање партнерске сарадње 

на новим пројектима, те самим тим и побољшале шансе за аплицирање и добијање 

нових европских грантова.  

 

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

фебруара 2021. године донео привремену одлуку бр. 05-01-2021 о приступању 

Форума младих Европског покрета у Србији европском кровном савезу Млади 

европски федералисти 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 приступању Форума младих Европског покрета у Србији европском 

кровном савезу Млади европски федералисти.  
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Београд, 9. фебруар 2021. године  

______________________________________________ 

Јелица Минић 

председница 

Европски покрет у Србији 


