На основу члана 33. став 4. и члана 34. Закона о задужбинама и фондацијамa
(Службени гласник РС, број 88/2010), Управни одбор Фондације на I седници одржаној у
Нишу, дана 20. децембра 2018. године донео је

С Т А Т У Т
ФОНДАЦИЈЕ „ПРИЈАТЕЉИ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Фондација „Пријатељи Економског факултета у Нишу“ (у даљем тексту: Фондација)
је недобитна, невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног
остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом.
Фондација има својство правног лица.
Фондација за обавезе преузете у правном промету одговара целокупном својом
имовином.
Члан 2.
Назив фондације је Фондација „Пријатељи Економског факултета у Нишу“.
Скраћени назив је – Фондација.
Члан 3.
Седиште Фондације је на Економском факултету у Нишу, Центар за економска
истраживања – Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 11.
Члан 4.
Фондација има свој логотип.

II ЈАВНОСТ РАДА
Члан 5.
Рад Фондације је јаван.
Јавност рада Фондације обезбеђује се објављивањем годишњег извештаја о раду
путем интернета и саопштењима за јавност.
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О јавности рада Фондације стара се Управни одбор.
Члан 6.
Фондација има печат округлог облика, пречника 32мм са текстом исписаним на
српском језику ћириличним писмом: Фондација „'Пријатељи Економског факултета у
Нишу“ – Ниш.
III ЦИЉЕВИ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 7.















Циљеви оснивања Фондације су промовисање, заштита и унапређење:
развоја науке и образовања,
пружања помоћи и подршке талентованим научним ствараоцима економске струке у
објављивању њихових првих научних дела – мастер радова и докторских
дисертација,
стваралаштва у областима и дисциплинама економске науке,
развоја талената – студената Економског факултета у Нишу,
техничко-технолошких услова за рад и обављање научне и наставне активности,
набавка актуелне литературе из земље и иностранства,
развоја врхунске технологије применљиве у области регистроване делатности
оснивача,
положаја особа са инвалидитетом (студената и запослених Факултета који имају овај
статус),
финансирања студијских боравака у земљи и иностранству,
хуманитарних активности,
регионалног развоја,
недискриминаторних вредности,
регионалног развоја,
европских интеграција и међународног разумевања.
Члан 8

Циљеве из члана 7 Статута, Фондација остварује кроз различите активности,
посебно:
1. Прикупљањем, анализом и објављивањем искустава сличних организација, као и
потреба лица чији интереси представљају циљеве оснивања Фондације,
2. Идентифоковањем и подршком у оспособљавању, усавршавању и ангажовању
домаћих стручњака у циљу развоја и промена у систему образовања,
3. Организовањем стручних скупова, саветовања, семинара и других облика
едукације,
4. Истраживањима и разменом знања, као и учешћем у развоју иновација и примени
нових технологија,
5. Објављивањем штампаних и електронских материјала, у циљу упознавања
јавности са радом и резултатима Фондације,
6. Успостављањем и ширењем сарадње са домаћим и страним стручњацима и
институцијама које су регостроване за обављање сличне или сродне делатности, у
циљу повећања и унапређења људских ресурса,
2

7. Иницијативама надлежним органима у циљу праћења међународних трендова у
овој области,
8. Усавршавањем услова рада Фондације,
9. Сарадњом са државним и приватним институцијама, као и међународним
организацијама у активностима усмереним на развој делатности Фондације.

IV ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 9.
Органи Фондаце су управни одбор и управитељ.
Члан 10.
Управни одбор управља Фондацијом.
Управни одбор има три члана.
Чланове Управног одбора именује и опозива оснивач – Савет Факултета као орган
управљања.
Мандат чланова Управног одбора траје три године, са могућношћу поновног избора.
Члан 11.
Управни одбор на првој седници бира председника и заменика председника
Управног одбора, на период од 3 године.
Председника Управног одбора, у његовом одсуству, замењује заменик.
Члан 12.
Председник Управног одбора сазива и председава седницама Управног одбора.
Председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама
управног одбора. Председник упревног одбора предлаже свог заменика.
У случају спречености председника, заменик председника или члан којег одреди
управни одбор, обавља дужности из става 2 овог члана.
Управни одбор одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова.
Седнице Управног одбора одржавају се према потреби.
Члан 13.
Надлежност Управног одбора:
1. Именује и разрешава дужности управитеља,
2. Доноси Статут и друге опште акте Фондације и њихове измене,
3. Доноси финансијски план и завршни рачун,
4. Одлучује о начину коришћења имовине Фондације,
5. Доноси пословник о свом раду,
6. Одлучује о приступању Фондацији физичких и/или правних лица,
7. Одлучује о промени назива, седишта, лога,
8. Одлучује о промени циљева,
9. Одлучује о статусним променама,
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10. Одлучује о престанку Фондације и расподели преостале имовине,
11. Стара се о јавности рада,
12. Обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом, статутом.
Члан 14.
Чланство у управном одбору престаје истеком мандата, опозивом, оставком,
губитком пословне способности, у случају смрти.
Члан 15.
Управитеља Фондације бира Управни одбор.
Мандат управитеља траје три године.
Члан 16.
Управитељ Фондације:
1. Заступа Фондацију и одговара за законитост њеног рада,
2. Води послове Фондације сагласно одлукама Управног одбора,
3. Подноси Управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна,
4. Обавља и друге послове у скалду са законом и статутом.
Члан 17.
Управитељ може бит разрешен:
1. Ако у обављању дужности не псотупа савесно, са пажњом доброг домаћина,
2. Ако користи имовину Фондације у личном интересу,
3. Ако својим поступањем нанесе штету Фондацији.
Члан 18.
Члан Управног одбора и управитељ могу дати оставку у свако доба, писаним
обавештењем Управном одбору и/или оснивачу. Оставка производи правно дејство од дана
назначеног у њој, аили усваком случају у року не краћем од десет дана од дана пријема.
У случају престанка својства члана Уптравног одбора или управитеља, то местосе
попуњава на начин предвиђен за именовање лица којем је престало чланство. Мандат тако
именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је именован.

V ИМОВИНА ФОНДАЦИЈЕ
Члан 19.
Имовину Фондације чини основна и друга имовина.
Фондација имовину стиче од добровољних прилога, поклона, донација,
финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских права,
дивиденди, и других прихода остварених на законом дозвољен начин.
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Члан 20.
Имовина Фондације може се искључиво користити за остваривање циљева
утврђених Оснивачким актом и Статутом, на начин који одређује оснивач годишњим
планом.
Управни одбор Фондације на основу предлога управитеља доноси одлуку о
коришћењу средстава.
Приликом одлучивања о коришћењу средстава Фондације морају се применити
одредбе члана 39 Закона о задужбинама и фондацијама.
Члан 21.
За обавезе у правном промету Фондација одговара целокупном својом имовином.
На одговорност Фондације, оснивача, органа управљања примењује се институт
пробијања правног субјективитета, на основу члана 49 Закона.
Члан 22.
На средства која Фондација стиче бестеретно (од добровољних прилога, поклона,
донација, финансијских субвенција, заоставштина) не плаћају се порези установљени
законом.
Члан 23.
Фондација води пословне књиге, саставља и подноси финансијске извештаје у
складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

VI ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДАЦИЈЕ
Члан 24.
Брисањем из Регистра Фондација губи својство правног лица.
Фондација престаје са радом када оснивач донесе одлуку о престанку рада
Фондације. Фондација предстаје и:
- ако је надд њом окончан стечајни поступак,
- ако јој је одузето одобрење за деловање (у сличају деловања супротно утврђеним
циљевима),
- ако је извршена статусна промена која има последицу престанак рада Фондације,
- ако је преавоснажним актом утврђена ништавост решења о упосу Фондације у
Регистар.
Фондација може престати ликвидацијом, сходно прописима којима се уређује
ликвидација удружења.
У случају престанка рада Фондације, одлуку о расподечи преостале имовине доноси
оснивач, у складу са Законом.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Измене Статута врши Управни одбор Фондације, на основу 1/3 чланова.
Иницијатива се подноси предсенику Управног одбора, који је обавезан да у року од 15 дана
од дана подношења иницијативе сазове Управни одбор и уврсти у дневни ред њено
разматрање.
Измена Статута врши се двотрећинском већином чланова Управног одбора.
Члан 26.
Стручне, административне и техничке послове за потребе Фондације обавља
секретаријат Економског факултета у Нишу.
Члан 27.
Статут ступа на снагу осмог дана по објављивању на Интернет страници Фондације,
а примењује се након уписа Фондације у надлежни регистар.

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ
Председник

______________________________
Проф.др Благоје Новићевић
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