
ПРЕДЛОГ УПУТСТВА О ОРГАНИЗОВАЊУ УДРУЖЕЊА МАТИЦЕ,
ДИЈАСПОРЕ, СРБА У РЕГИОНУ И ПРИЈАТЕЉА СРБИЈЕ „КОРЕНИ“ И

ФОРМИРАЊУ САВЕЗА

ДЕФИНИЦИЈА, МИСИЈА И ВИЗИЈА

1. Удружење „Корени“ су невладина, нестраначка, неполитичка, непрофитна и 
патриотска организација, организована по закону о удружењима и допунама 
земље у којој се организује.

2. Мисија удружења је успостављање и унапређење међусобне сарадње и развоја у
области привреде,  културе,  науке,  образовања,  вере,  традиције,  хуманитарног
рада,  здравља,  спорта  и  рекреације  у  циљу  јачања  националног  интереса  и
позиционирања Србије на националном и на интернационалном нивоу.

3. Визија Удружења „Корени“ је да да допринос изградњи модерне патриотске 
државе у складу са вредностима из прошлости, а у складу са вредностима 
данашњег времена.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. Удружење чине три стуба:  -    матица;
- дијаспора и Срби у региону;
- пријатељи Србије (Срба).

МАТИЦА - Сви грађани Србије који имају држављанство Републике Србије.
ДИЈАСПОРА - Држављани Републике Србије који  живе у иностранству, 
исељеници и њихови потомци;
СРБИ У РЕГИОНУ- Припадници српског народа који живе у Словенији, 
Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији, Румунији, Албанији 
и Мађарској.
ПРИЈАТЕЉИ СРБИЈЕ (СРБА) - Остали грађани који својим понашањем и 
изјашњавањем прихватају програмске циљеве дефинисане у Статуту Удружења 
„Корени“ и буду прихваћени од стране надлежних институција.

2. Организованост се спроводи у свим земљама у којим се искаже интерес и 
спремност за формирање Удружења или се прихвати спровођење статута и 
програмских циљева. Статутом су дефинисани облици управљања и 
одлучивања.

3. На нивоу државе формиран је Републички савез Удружења „Корени“ који 
обавља функцију Интернационалног савеза Удружења „Корени“. Чланови савеза
чине правни субјекти  општинских, градских, Покрајинских савеза удружења, 
правних субјеката из земље и иностранства. Републички Савез је правни субјект.

4. Упутством и платформом су дефинисани принципи и услови формирања 
Удружења и заједничке основе и сви морају поштовати заједничке принципе 
организованости. Организационо могу бити конституисани као регистровани 
правни субјекти или као огранци регистованих правних субјеката.



5. Организациона шема програмске активности и лого Удружења је јединствен за 
све нивое одбора и огранака.

6. Принципијелно се прво формира градски или општински одбор који може бити 
правни субјект или огранак регистрованог Удружења „Корени“ у складу са 
одлуком о организованости, а који својом активношћу иницирају формирање 
других месних, општинских или градских одбора или огранака на територији 
дефинисаних региона у складу са организацијом региона и према задатим 
развојним циљевима виших инстанци Удружења.

7. Регионални одбор, чине представници општинских, градских одбора или 
огранака Удружења по принципу дефинисаном за сваки регион и нису правни 
субјекат већ само организационо-координативни.

8. Формирани градски или општински одбори задужени су за конституисање 
месних одбора или огранака при чему представници месних одбора или 
огранака улазе у састав руководства општинског односно градског одбора или 
огранка.

9. Сагаласност и иницијативу за формирање градских или општинских одбора или 
огранака доносе се усаглашено уз мишљење Регионалног одбора,  Републичког 
Удружење, Покрајинског и Републичког савез који цени испуњеност и 
капацитет формирања истих.

10. Органи одбора, огранка и савеза су дефинисани законом о Удружењу и 
Статутом Удружења „Корени“.

11. На нивоу држава формира се координациони одбор који ће координирати рад 
Удружења на међународном нивоу и дефинисати циљне активности на 
највишем нивоу.

12. Правни субјекти могу бити градска и општинска Удружења уколико се стекну 
услови, потреба, капацитет и интерес надлежних савеза и удружења који дају 
процену и сагласност на принципе организованости градских, општинских и 
регионлних одбора. Републички или Покрајински савез Удружења даје процену 
и сагласност, за правни субјективитет градских и општинских одбора или 
огранака, при чему се потписује споразум о међусобним правима и обавезама.

13. Зависно од нивоа организованости, планом и програмом дефинишу се планско-
програмске активности које се усаглашавају са вишим нивоом Удружења.

14. У складу са одлуком о организованости Регионалних округа или одбора 
организује се Регионални одбор,  који је координативни облик по истој шеми 
организованости као Удружења.

САДРЖАЈНО-ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

1. Циљеви и садржај програмске активности проводи се кроз пет одбора и пет 
савета.
Одбори:
1. Привреда, екологија и финансије;
2. Култура, уметност и забава;



3. Наука и образовање;
4. Спорт, здравље и рекреација;
5. Вера, традиција, породица, хуманитарни рад и село.

Савети:
1. Информисање, односи с јавношћу;
2. Развој, анализа и организациона питања;
3. Рад са младима и старијима;
4. Програмски развој и пројекти;
5. Мањине, социјално угрожене и осетљиве категорије становништва.

2. Планско програмске активности се дефинишу у складу са нивоом 
Удружења(месни, општински/градски, регионални, Покрајински и Републички) 
и морају бити усаглашена са вишим нивоом организованости.

3. Бројност чланова одбор или савет се дефинише по правилу да броје по пет 
чланова  уз обавезу да се у сваки виши облик делегирају представници савета 
нижег нивоа организованости, а због ефикаснијег рада може се формирати 
Извршни одбор који именује свог председника. Састанци одбора или савета 
могу се одржавати електронским путем.

4. Организациона шема програмске активности и лого Удружења је јединствен за 
све нивое организованости.

5. Сваки програмски одбор или савет предлажу план и програм рада и активности 
који усваја надлежно руководство, Управни одбор Удружења за који се доноси 
план.

ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАСИРАЊЕ

1. Инцијално Финансирање Удружења је кроз чланарину, донације, помоћ, 
аплицирање за средства кроз пројекте, добровољне прилоге, поклоне и 
финансијске субвенције.

2. Примарно финансирање Удружења је кроз пословне активности привредног 
субјекта у чијем формирању учествује Републичког савез, Републичко 
Удружење. Пословне јединице се могу формирати у седиштима 
градских/општинских,  регионалних одбора или огранака Удружења када се 
стекну услови и потреба, а у складу са законом о привредним субјектима.

3. План пословне политике сваког Регионалног, градског и општинског Удружања 
као и руковођења и управљања дефинисаће се посебним споразумом са 
руководстом привредног субјекта. 

4. Предузеће, пословна јединица баве се свим привредно-пословним активностима 
дефинисаним у складу са законом о привредним субјектима и Статутом 
предузећа. 


