
На основу члана 10. Закона о политичким странкама (“Службени гласник Републике 

Србије”, број 36/2009 и 61/2015 – одлука УС) Друга Оснивачка Скупштина ЕВРОПСКЕ 

ЗЕЛЕНЕ ПАРТИЈЕ - ЕВРОПЕЙСКOЙ ПАРТИИ ЗЕЛЕНЫХ (ЕЗП – ЕПЗ) дана 09. 

новембра 2019. године, доноси 

 

ОСНИВАЧКИ АКТ 

 

Назив: Европска зелена партија - Европейская партия зеленых 

Скраћени назив: (ЕЗП – ЕПЗ) 

Седиште и адреса: Шабац, Поп Лукина 9/12 

 

Програмски циљеви: 

– Заступање и представљање интереса припадника руске националне мањине и грађана 

Србије, међусобно повезивање и прожимање културних и привредних веза и конатаката, 

– Поштовање људских права и права националних мањина и њихово усклађивање са 

међународним законима и актима, са посебним освртом на права руске националне 

мањине, 

– Заштита животне средине и промоција “зелених“ технологија, 

– Социјална правда и солидарност, 

– Непосредна демократија, 

– Одрживост и зелена економија, 

– Уважавање различитости и људских права, 

– Јачање грађанског друштва, 

– Залагање за привредни и економски препород Србије и учествовање у њему, са 

специфичностима привредне и економске сарадње са Руском Федерацијом, 

– Децентрализација и јачање локалних самоуправа, повезивање локалних самоуправа из 

Републике Србије са локалним самоуправама из Руске Федерације, 



– Реформа образовног система и афирмација образовања, школска и студентска размена са 

Руском Федерацијом, као и разни видови стручног усавршавања у Руској Федерацији, 

односно држављана Руске Федерације у Републици Србији, 

– Чланство Србије у Европској унији, са посебним акцентом на развијање сарадње и 

подршке у том правцу од стране Руске Федерације, 

– Покретање разних пројеката везаних за спорт и здрав живот, 

– Промоција и покретање разних пројеката везаних за заштиту животне средине, 

– Владавина права и правне државе и спречавање свих видова насиља. 

 

У остваривању циљева и програмских опредељења Странка сарађује са удружењима, 

појединцима, представницима бизнис сектора, локалним и националним ауторитетима и 

политичким странкама у земљи и иностранству. 

 

 

Лице овлашћено за подношење пријаве за упис Еевропске зелене партије - Европейскoй 

партии зеленых у Регистар политичких странака је: 

Дејан Павловић, Шабац, Поп Лукина 9/10, ЈМБГ 2803974772011 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ДРУГЕ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ 

_________________________________________ 

    Бранко Митровић 


