У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, бр.51/09,
99/2011, 44/2018- др. закон), на оснивачкој скупштини одржаној дана 18.06.2020. у
Велетинска 013 Б 17, Београд усвојен је следећи:
ОСНИВАЧКИ АКТ

УДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ
Члан 1.
Оснивачи:
1. Биљана Живковић из Београда, ул. Велетинска бр 13/б,
2. Нада Мекић из Београда, ул. Уздинска бр. 27
3. Биљана Радовић из Ужица ул. Поточање бб,
оснивају удружење:

УДРУЖЕЊЕ ПРАВОСЛАВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ
на адреси Велентинска 013/б, 11000 Београд
Члан 2.
Седиште Удружења: Велентинска 013/б, 11000 Београд
Члан 3.
УДРУЖЕЊЕ ПРАВОСЛАВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ (у даљем тексту: удружење) је
добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време
која се јавно залаже за духовни, морални, културни и економски препород очувања и
јачања Породице, здравља нације, природних ресурса, животне средине као и
преовладавање духовне, социо-економске кризе у друштву, обједињавање идејних,
људских и организационих ресурса ради препорода у утврђивања моралних и етичких
вредности.
Циљеви Удружења:
- Подизање ауторитета Породице кроз промоцију очувања, јачања породице,
породичних вредности, биоетике и програма повећања наталитета јавног интереса;
- Промовисање улоге традиционалних православних и моралних вредности у
друштву;
- Ширење националног осећаја врлине и љубави према Породици и јачање и ширење
патриотизма, истоијског памћења и љубави према својој земљи;

-

Укључивање жена у развој и реализацију програма социјалног служења као јавног
итереса;
Подстицање поштовања у друштву традиционалне улоге жена у свакодневном
животу;
Консолидација и координација напора јавних удружења и грађана у реализацији
програма за духовним, моралним, културни, образовни, економски препород;
Подршка и заштита права многодетних породица, самохраних родитеља,
сиромашних и болесних грађана, старих лица као јавног итереса;
Промоција програма друштвене бриге о деци и младима као јавног интереса;
Унапеђење физичког, менталног, духовног здравља нације као јавног интереса;
Активно учешће у борби против свих порока, болести зависности, секти, јереси као
подстицање активости и стварање таквог друштвеног односа који доприноси
сузбијању духовно-моралних поремећаја друштва као јавног интереса;
Чување и унапређење природног, културног и етнолошког наслеђа као јавног
интереса;
Борба против материјалног и духовног сиромаштва као јавног интереса;
Активно учешће у пројектима одрживог развоја, заштите животне средине, очувања
припродних ресурса и јавних добара, развој еколошке свести и културе као јавног
интереса;
Утицај и активно учешће у креирању, развоју и реализацији стручних, културних,
спортских и едукативно еколошких и духовних програма;
Унапређење и развој стваралаштва, културе, образовања, науке, спорта,
остваривање хуманитарних и других друштвено корисних циљева као јавног
интереса;
Сарадња са образовним, здравственим, верским и хуманитарним организацијама,
институцијама и установама у складу са мисијом и циљевима Удружења;
Промовисање ближе сарадње СПЦ са институцијама, организацијама, удружењима
у циљу разматрања и решавања питања која су значајна за православно друштво и
државу;
Активна сарадња са домаћим, међународним владиним и невладиним
институцијама и организацијама, пословним сектором у складу са мисијом и
циљевима Удружења;
Подржавање осваривања привредне, научне, образовне, културне, спортске и
друштвене сарадње са пословним заједницама у складу са мисијом и циљевима
Удружења.
Члан 4.

Ради остваривања својих циљева Удружења нарочито:
1. Развој програма неговања традиционалних породичних вредности и развијање
православних хришћанских вредности у матици и расејању;
2. Промовише православни преглед на улогу и место жена у савременом друштву и
породици;
3. Развија и предлаже законе, стратегије, акционе планове у области безбедности и
сигурности Породице, Биоетике и поштовања права нерођене деце, поштовање

православних верских права и осећања и остале законе у складу са циљевима
Удружења као јавног интереса;
4. Спроводи мере за јачање здравља нације кроз развијање посебних програма где је
фокус духовности као примарна димензија здравља поред физичке, менталне и
социјалне димензије;
5. Организује самостално или у заједници са другим организацијама, институцијама
предавања, манифестације, семинаре, симпозијуме, конгресе, конференције,
скупове, радионице, трибине, путовања, колоније, изложбе, концерте, кампове,
одрживе еко заједнице, промоције и истраживања у свим областима која афирмишу
породицу и православне хришћанске вредости и позитивне животне активности као
јавни интереса, у складу са циљевима Удружења;
6. Прикупља, обрађује, објављује, дистрибуира православну, научно, образовну,
педагошку литературу, припрема видео и аудио програма о православним и
образовним темама;
7. Активно се укључује, учествује у домаћим, регионалним, међународним мрежама и
покретима који су у складу са циљевима Удружења;
8. Остврује партнерства у сарадњи са домаћим и међународном институцијама које
афирмишу православне вредности;
9. Пружа помоћ и подршку институцијама које се баве породицом, биоетиком,
праћењем рада секти и др, као и Верском добротворним старатељству Српске
правослане цркве;
10. Подршка развијању и организвоању православних здравствених организација и
установа;
11. Бави се израдом и учешћем у изради пројеката, студија, планова, стандарда,
анализа, стратегија и законских решења која су у складу са циљевима Удружења;
12. Посећивање семинара, конференција и сл. у земљи и иностранству, као и размена
стручњака на међународном нивоу, врши допуну стручног усавршавања својих
чланова. Пратити потребе за стучним усавршавањем и напредовањем у складу са
циљевима Удружења;
13. Развија и спроводи образовне, културне, социо-економске и друге програме кроз
православне вредности као јавни интерес;
14. Ради на очувању, унапређењу и промоцији националних природних лепота,
националног духовног блага, националне архитектонске и културне вредности као
јавни интерес;
15. Помаже у развијању православних програма образовања за све генерације које
поред тема и области које обрађују имају верско-морало образовање за породицу и
домаћинство, за развој витештва, за управљање и предузетништво, за старе знате и
уметничке занате, за развој села и задругарство и друге програме.
16. Помаже организовању православних општих образовних организација,
предшколских установа, група за обуку и курсева.
17. Промовише пријатељске односе између народа Републике Србије, Руске
Федерације и других православних земаља.
18. Помаже у развоју и спровођењу државних социјалних програма усмерених на
подршку породицама и мајкама, поштовање права на квалитетну медицинску негу,
праћење поштовање закона о раду за жене на родитељском одсуству као јавни
интерес.

19. Помаже заштиту права родитеља на самоопредељењу у питањима образовања и
верског образовања деце у образовним установима.
20. Помаже заштиту права деце у тешким ситуацијама, сирочади и деце без
родитељског старања.
21. Развој православне кооперативне, задруге, наменске фондове као подршке смањењу
сиромаштва и економском развоју заједнице кроз принцип добровољности и
улагању ресурса чланова и савезника.
22. Развија пословне моделе уз поштовање свих вредности које се одосе на заштиту
животне средине и очување природних ресурса (воде, земљишта, пољопривредног
генофонда и др.).
23. Остварује и друге програме и пројекте у циљу неговања, популаризације и
афирмације православних вредности и позитивних животних стилова, достојног
живота и рада породице.
Члан 5.
Статут Удружења је усвојен на Оснивачкој Скупштини дана 18.06.2020. године.
Члан 6.
Одлука је сачињена у 4 (четири) истоветна примерка и ступа на снагу даном усвајања на
оснивачкој Скупштини Удружења.

Оснивачи:
1. Биљана Живковић из Београда, 0109959798410_________________________
2. Нада Мекић из Београда, 0201963798917 ______________________________
3. Биљана Радовић из Ужица 1309981795037 ____________________________

