
 

У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), 

на оснивачкој скупштини одржаној дана 19.01.2015., у Чачку, усвојен је следећи: 

 

ОСНИВАЧКИ АКТ 

УДРУЖЕЊА „РЕД ЗМАЈА ЖЕНА СРБИЈЕ - СВОД“ 

 

 

 

Оснивачи:  

1. Тања Петровић, ул. 650 бр. 10, Чачак 

2. Бранко Ковачевић, ул. Љубић Кеј 18/10, Чачак 

3. Спасоје Драгнић, ул. Браће Станића 64, Чачак. 

 

 

оснивају удружење: РЕД ЗМАЈА ЖЕНА СРБИЈЕ - СВОД, ул. Љубић Кеј 18/10, Чачак. 

 

Удружење је нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана. Засновано 

је на српском витешком законику – кодексу: 

 

1. Ч  аст 

2. О  даност 

3. Ј  унаштво 

4. С  премност 

5. Т  рпељивост 

6. В  ера 

7. О  таџбина. 

 

 Удружење се оснива ради остваривања циљева у областима: родна равноправност, 

подизање капацитета младих људи за запошљавање и самозапошљавање, подизање 

капацитета привреде Моравичког округа, очување традиције Србије кроз развој 

туристичке понуде и искоришћење туристичких капацитета Србије, борба против 

корупције, хуманитарни програм и активности у вези његовог спровођења, унапређење 

културног живота грађана. 

 

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: 

- рад на пројектима који ће Србији вратити стару славу и поштовање које је имала у 

Европи и свету 

- стварање пословног амбијента за развој предузетништва 

- стручна едукација и пословно усавршавање  

- припрема маркетиншких кампања и организовање ивента за домаће и стране 

привреднике 

- посредовање између српских и страних фирми у разним областима привреде 

- учествовање на сајмовима ради проналажења професионалних пословних партнера  

- организовање концерата, изложби, културноуметничких програма, модне ревије 



- организовање културних ивента,  подршка оснивању специјализованих клубова, секција 

и инфо пултова 

- промовисање једнаких могућности за учествовање у привреди 

- унапређење пословања за мала и средња предузећа  

- повећање броја жена у управним телима и њихово учествовање у економском 

одлучивању 

- повезивање са сличним мрежама на нивоу Србије и иностранства 

- организована подршка профитабилним, креативним и специјализованим пројектима  

- консалтинг, мониторинг, едукација  

- очување етно заната 

- брига о заштити права  (мобинг, разне врсте превара, злостављање, злоупотреба) 

- брига о заштити жена мајки и положају жене у породици 

- оживљавање привреде у неразвијеним областима 

- реализација агрономских пројеката, обука и подстицај  у њиховом спровођењу 

- реализација туристичких пројеката, обука и подстицај  у њиховом спровођењу 

- хуманитарне активности (брига о старима и социјално угроженим) 

- поштовање људских и мањинских права и родне равноправности 

- промоција цивилизацијских вредности мира, толеранције и сарадње 

- унапређење међуетничких односа посебно у мултиетничким срединама 

- очување културних, етичких, језичких и осталих посебности 

- културне, научне и спортске сарадње 

- мобилности грађана, посебно младих 

- изградња тржишне привреде, економске сарадње и локалног економског развоја 

- заштита животне средине 

- борба против корупције на свим нивоима 

- регионална и прекогранична сарадња 

- изградња добросуседеских односа. 

 

За заступање удружења овлашћен/а/и је/су:  

1. Бранко Ковачевић, Љубић Кеј 18/10, Чачак. 

 

Оснивачи: 

 

1. Тања Петровић, ЈМБГ 1509972787810, ___________________ 

2. Бранко Ковачевић, ЈМБГ 1506979782858, __________________ 

3. Спасоје Драгнић, ЈМБГ 2503971782810, __________________. 

 

 


