ПРАВИЛНИК О РАДУ ПОКРЕТА
„МИРОВНИ ПОКРЕТ ОСНОВАЦА“

Члан1.
Мировни покрет основаца (у даљем тексту Покрет) је добровољни, невладин и
непрофитни покрет ученика основних школа, као и свих грађана ради остваривања
циљева и активности Покрета.
Члан 2.
Пун назив Покрета је: Мировни покрет основаца.
Скражени назив Покрета је: МПО.
Члан 3.
Седиште Покрета је у просторијама оснивача покрета ОШ „Васа Пелагић“ –
Лесковац и ОШ „Светозар Марковић“ – Лесковац.
Покрет ће своју делатност остваривати на територији Републике Србије и на
територији међународне заједнице где се прихвате циљеви Покрета.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 4.
Циљеви Покрета дати су у Одлуци о оснивању од 24.10.2016. године.
Основни циљеви Покрета су:
1. Остварење међународног мира и безбедности, како је у повељи УН зацртано.
2. Упознавање ученика са Повељом УН.
3. Ширење идеја из Повеље у својим срединама.
Ради остваривања својих циљева Покрет ће:
1. Позвати све основне школе у Србији, и све основне школе свих држава
чланица УН, да се укључе, оснивањем својих Мировних покрета.
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безбедности Покрет ће упућивати на своје државне владе, да би се преко
представника у УН пренели у Генералну скупштину УН.
3. Захтевати да сви чланови владе обавезно понаво проуче Повељу УН из 1945.
године која обавезује све чланице УН, на остваривање „међународног мира и
безбедности“, на начин који је у Повељи детаљно разрађен.

4. Захтевати од својих влада да у Генералној скупштини УН захтевају и остваре,
трајну расправу о потпуном учвршћењу надлежности и важности УН.
5. Да Секретаријат УН, на челу са Генералним секретаром, ради у потпуности по
Повељи Ун, заштићен од утицаја са стране.
Члан 5.
Покрет може да сарађује са покретима и удружењима у земљи и иностранству у вези
са питањима од заједничког интереса.
Одлуку о сарадњи доносе самостално представници Покрета.

ЧЛАНСТВО У ПОКРЕТУ
Члан 6.
Члан Покрета може бити свако ко се слаже са циљевима и активностима Покрета.
Члан 7.
Права чланова су да:
1. Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Покрета.
2. Бира и буде биран.
3. Буде информисан о раду Покрета.
4. Даје предлоге, мишљења и примедбе на рад Покрета.
5. Учествује у реализацији циљева Покрета.
6. Обавезе и дужности чланова су да:
7. Активно доприносе остваривању циљева Покрета.
8. Испуне задатке које су преузели.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 8.
Рад Покрета је јаван.
Чланови Покрета требају бити информисани о раду Покрета.
У сврху информисања чланова могу се користити сва средства информисања.
За глобално обавештавање треба користити енглески и неутрални међународни
језик експеранто.
Ради увида у ширење Покрета, податке треба слати на адресу: ОШ „Васа Пелагић“ –
Лесковац, Васе Пелагића 5, или на интернет адресу osvasa@vasapelagic.edu.rs

ПРИЈАТЕЉИ ПОКРЕТА
Члан 9.
Школски наставници (који пружају неопходну помоћ и савете).
Сви покрети, удружења, грађани и др. који се слажу са циљевима и активностима
Покрета.
ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА
Члан 10.
При оснивању МПО у свакој школи треба да учествују ученици VII и VIII разреда, а
при томе свако одељење свако одељење бира по неколико ученика (3-5) који чине
одељенски актив МПО.
Одељенски активи чине Школски актив за МПО.
На почетку сваке године бирају се нови активисти Покрета.
Школски активи МПО, уз помоћ наставника, успостављају везу са бившим ученицима
ради ширења мировног покрета у средњим и вишим школама, у месту, земљи и
иностранству, користећи и електронска средства.
Школски активи МПО сваке године пригодно обележавају 9. мај и 24. октобар,
подсећајући на страхоте ратовања и на вековну жељу свих људи да живе у миру.
МПО у свакој школи треба да има огласну таблу, на којој се налази уводни део
Повеље УН, као и прилози о раду МПО.

СРЕДСТВА ПОКРЕТА
Члан 11.
Покрет нема сопствена средства.
ПРЕСТАНАК РАДА ПОКРЕТА
Члан 12.
Покрет престаје са радом након остварења својих циљева.

