На основу члана 33. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“,
број 88/2010 и 99/2011), Зоран Раденовић из Београда, ул. Јоргована бр. 55а, у својству
оснивача Фондације, дана 06.04.2017. године доноси:
СТАТУТ
ФОНДАЦИЈЕ МЛАДИХ СПОРТИСТА СРБИЈЕ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Фондација младих спортиста Србије је добровољна невладина, хуманитарна,
нестраначка организација која је основана ради остваривања и унапређења општих и
заједничких интереса и циљева, утврђених овим Статутом.
Члан 2
Статут је основни општи акт Друштва.
Други општи и појединачни акти привредног друштва морају бити у сагласности са
Статутом.
ОСНИВАЧ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 3
Оснивач Фондације је Зоран Раденовић из Београда, ул. Јоргована бр. 55а, ЈМБГ
2610979710100.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 4
Назив Фондације је: ФОНДАЦИЈА МЛАДИХ СПОРТИСТА СРБИЈЕ
Члан 5
Седиште Фондације је на адреси: Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 101/15.
ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Члан 6
Фондација има печат и штамбиљ.
Печат Фондације је округлог облика.
Текст исписан на печату ћириличним писмом гласи: Фондација младих спортиста
Србије.
Члан 7
Штамбиљ Фондације је правоугаоног облика са исписаним текстом.
Текст у штамбиљу гласи: Фондација младих спортиста Србије.
ТРАЈАЊЕ
Члан 8
Фондација младих спортиста Србије се оснива на неодређено време.
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РАД ФОНДАЦИЈЕ
Члан 9.
Рад Фондације је јаван. Имајући у виду да остварује општекорисне циљеве Фондација
ће годишње извештаје о раду учинити доступним јавности објављивањем путем
интернета или на други погодан начин.
Фондација је обавезна у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија
да достави годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре.
Јавност рада се такође обезбеђује и обавештавањем оснивача, чланова, донатора и
јавности на начин који ће бити уређен посебном одлуком Фондације.
ЦИЉЕВИ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 10
Фондација младих спортиста Србије је недобитна, невладина организација, основана на
неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених
овим Актом и Статутом, у области унапређења спорта, бриге о деци и младима и
помоћи у развоју младих, као и у области хуманитарних активности.
Члан 11
Циљеви Фондације су:







промовисање, унапређење и популаризација спорта,
унапређење и брига о младим спортистима,
развој и сазревање младих спортиста,
проналажење талената код деце, и помоћ таквим појединцима у њиховом развоју
и сазревању,
промоција спортских вредности кроз све видове рада и стваралаштва,
промовисање и организација у хуманитарном спорту.

Члан 12
Фондација ради остваривања утврђених циљева своје активности обавља у складу са
законом, оснивачким актом и Статутом.
Активност Фондације је усмерена на одређени круг лица која припадају одређеној
професији – пре свега младим спортистима, који немају услова и средстава да се на
адекватан начин баве спортом, остварујући и тада општекористан циљ.
СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА И ИМОВИНА ФОНДАЦИЈЕ
Члан 13
Основни начин стицања средстава за рад Фондације и реализацију циљева се
обезбеђују из:



путем уплата оснивача и суоснивача
прилога, спонзорских улагања, донација из земље и иностранства
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прихода од комерцијалних и других делатности које Фондација предузима у
складу са законом

Почетна средства за функционисање Фондације обезбедио је оснивач Фондације.
Фондација ће кроз форму донација, стратешких партнерстава и спонзорстава настојати
да на једном месту окупи најугледније институције, компаније и појединце ради развоја
и побољшања услова за бављење спортом младих у Републици Србији.
Члан 14
Средства Фондације се утврђују и распоређују финансијским планом Фондације који
сваке године доноси Управни одбор на предлог управитеља.
Члан 15
Имовина Фондације се користи искључиво за остваривање циљева утврђених Актом о
оснивању и Статутом.
Имовина задужбине, односно фондације не може се делити оснивачима, члановима
органа управљања, запосленима или са њима повезаним лицима.
Повезано лице је лице које је оснивачу, члану органа управљања и запосленом брачни
или ванбрачни друг, сродник по крви у првој линији, а у побочној до трећег степена,
сродник по тазбини до другог степена, без обзира да ли је брак престао или није.
Одредба става 2. овог члана не односи се на давање примерених награда и накнада
оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева задужбине и фондације
(путни трошкови, дневнице, итд.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада
запосленима.
Члан 16
Фондација може бити члан других органа и организација на основу одлуке коју доноси
Управни одбор.
Ради остваривања својих циљева Фондација може сарађивати са државним и другим
органима и организацијама, правним и физичким лицима како у земљи, тако и у
иностранству.
ПОЛОЖАЈ ОСНИВАЧА
Члан 17
Оснивач у првом сазиву именује Управни одбор и управитеља Фондације, док након
тога надлежност за именовање управитеља прелази на Управни одбор.
Члан 18
Фондацији могу приступити у својству суоснивача и друга правна и физичка лица,
домаћа и страна, у складу са законом и овим Статутом.
Одлуку о приступању суоснивача доноси Управни одбор Фондације. На основу одлуке
Управног одбора, у складу са законом и Статутом Фондације, закључује се Уговор
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између оснивача и лица које приступа, којим се регулишу међусобна права и обавезе
суоснивача.
Члан 19
Оснивач може иступити из Фондације и пренети Уговором своја права и обавезе на
суоснивача или треће лице које на тај начин стиче статус суоснивача са свим правима и
обавезама које му на основу тог статуса припадају.
Оснивач може своја оснивачка права и обавезе у Фондацији пренети на друго лице уз
обавезу да Фондација задржи регистровани назив и циљеве утврђене чл. 9. и 10.
Статута.
ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 20
Органи Фондације су Управни одбори управитељ.
Статутом се могу предвидети и други органи Фондације.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 21
Фондацијом управља Управни одбор који има три члана, од којих је један председник
Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године и иста лица могу поново бити
бирана на ту функцију.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач.
Број чланова Управног одбора утврђен је Актом о оснивању и Одлуком о његовом
именовању.
Члан Управног одбора не може бити малолетно лице или лице лишено пословне
способности, лице запослено у Фондацији, лице које је члан другог органа управљања
или надзора Фондације, лице које врши надзор над радом Фондације нити лице чији би
интереси могли бити супротни интересима Фондације.
Члан 22
Управни одбор управља Фондацијом у складу са законом, Актом о основању, овим
Статутом и циљевима Фондације.
Управни одбор врши следеће послове:






именује и разрешава дужности управитеља и доноси Статут, осим првог
Статута, који доноси оснивач,
доноси финансијски план и завршни рачун,
одлучује о начину коришћења имовине Фондације,
доноси пословник о свом раду,
обавља друге послове у складу са законом, оснивачким актом и Статутом,
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Управни одбор одлучује и о промени циљева, статусној промени задужбине и
фондације,
као и о престанку задужбине и фондације и расподели преостале имовине.

Члан 23
Управни одбор ради у седницама, а пуноважно одлучује ако је на седници присутно
више од половине његових чланова.
Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова присутних чланова одбора.
Седнице одбора се одржавају по потреби.
Седнице се заказују на иницијативу председника Управног одбора, а председник је
дужан да сазове седницу и на предлог већине чланова Управног одбора.
Члан 24
Председник Управног одбора сазива седницу, утврђује дневни ред и председава
седницама Управног одбора, потписује одлуке и опште акте које доноси Управни одбор
и обавља друге послове из надлежности Управног одбора.
У случају спречености председника седнице сазива и управља седницама члан одбора
којег одреди председник Управног одбора.
Члан 25
На седници Управног одбора се води записник који потписују председник одбора и
записничар.
Записник садржи место и датум одржавања седнице, имена присутних и одсутних
чланова, дневни ред, кратак ток седнице, дате предлоге, резултате гласања о њима и
усвојене одлуке.
Члан 26
Чланство у Управном одбору Фондације престаје истеком мандата, опозивом,
оставком, губитком пословне способности, у случају смрти, у случају поступања неког
од чланова Управног одбора супротно циљевима Фондације, у случају постојања
основане сумње да је учинио кривично дело у вези са радом Фондације или ван оквира
Фондације.
УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 27
Управитељ Фондације може бити пословно способно физичко лице које има
пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
Делокруг послова управитеља је:




заступа Фондацију,
одговара за законитост рада Фондације,
води послове Фондације сагласно одлукама Управног одбора,
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подноси Управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна и
обавља друге послове у складу са законом и Статутом.

Члан 28
Управитеља именује Управни одбор Фондације, осим првог управитеља којег именује
оснивач.
Члан 29
Управитељ Фондације се може опозвати у следећим случајевима:







уколико поступа супротно утврђеним циљевима Фондације,
уколико поступа супротно правном поретку,
уколико крши зајамчена људска или мањинска права,
уколико изазива и подстиче неравноправност, нетрпељивост и дискриминацију
засновану на расној, националној, верској или другој припадности,
уколико је његово деловање у Фондацији усмерено на остваривање посебних
интереса политичких странака,
у случају основане сумње да је учинио кривично дело у вези са радом Фондације
или ван оквира Фондације.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
Члан 30
Чланови Управног одбора и управитељ одговарају солидарно целокупном својом
имовином за штету коју својом одлуком проузрокују Фондацији, ако је та одлука
донета грубом непажњом или са намером да се проузрокује штета, осим ако су у
поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник, или нису
учествовали у доношењу одлуке.
ОПШТА АКТА ФОНДАЦИЈЕ
Члан 31
Општа акта Фондације су:





Статут
Правилници
Радна упутства
Наредбе, налози и др.

Статут Фондације као и његове измене и допуне доноси Управни одбор Фондације
осим првог Статута који доноси оснивач, као и правилнике.
Радна упутства, наредбе, налоге и друга акта доноси Управитељ Фондације.
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ПОСТУПАК ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА И ДОНОШЕЊЕ ДРУГИХ ОПШТИХ
АКАТА
Члан 32
Измене и допуне Статута Фондације доноси Управни одбор Фондације, а ради
усклађивања са законом, уредбом или правилником или другим актом ниже правне
снаге од закона донетим од стране државних органа, а у вези рада Фондације или због
промена насталих у самој Фондацији које се морају евидентирати и унети у Статут или
у неки од аката Фондације, а све на седницама Управног одбора Фондације на начин
предвиђен овим Статутом и законом.
ПРЕСТАНАК ФОНДАЦИЈЕ
Члан 33
Фондација губи својство правног лица брисањем из Регистра.
Брисање из регистра се врши из следећих разлога:







ако је надлежни орган донео одлуку о престанку рада Фондације,
ако је над Фондацијом окончан стечајни поступак,
ако је Фондацији одузето одобрење за деловање,
ако је извршена статусна промена у складу са законом која има за последицу
престанак Фондације,
ако је правоснажним актом утврђена ништавост решења о упису Фондације у
Регистар,
у другим случајевима одређеним Статутом Фондације.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34
Сва правна акта Фондације биће донете у складу са овим Статутом, а акта која нису у
складу са овим Статутом усагласиће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
Статута.
Члан 35
Овај Статут ступа на снагу даном доношења од стране оснивача.

ОСНИВАЧ
___________________
Зоран Раденовић
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