У складу са одредбама чланова 68. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2010) и члана 8. Одлуке о
оснивању фондације Биос фонд, члана 27. Статута Управни одбор фондације
Биос фонд, на седници одржаној дана 26. априла 2016. године, утврдио је
пречишћен текст Статута фондације Биос фонд, Доњи Милановац.
Пречишћен текст Статута фондације Биос фонд обухвата:
Статут Фондације Биос фонда од 27.јануара 2012. године, и
Измене и допуне Статута Фондације Биос фонд од 26.априла 2016. године

Уводне напомене

СТАТУТ
(пречишћен текст)
Члан 1.

Фондација „Биос фонд” је недобитна, невладина организација, основана на
неодређено време, ради остваривања општекорисних циљева утврђених
оснивачким актом.
Фондација “Биос фонд” има својство правног лица и за обавезе преузете у
правном промету одговара целокупном својом имовином.
Члан 2.
Назив фондације је: Фондација “Биос фонд”.
Назив фондације на енглеском језику је: Foundation “Bios fund”.
Члан 3.
Седиште Фондацијe “Биос фонд”- а је у Доњем Милановцу.
Облик и садржај печата и знака
Члан 4.
Фондација „Биос фонд“ има свој печат који је елипсастог облика и садржи у
горњем делу на српском језику и ћириличном писму назив: Фондација „Биос
фонд“, у доњем делу на српском језику и ћириличном писму седиште: Доњи
Милановац са логом фондације у средини.
Члан 5.
Фондација “Биос фонд” има знак и лого који су следећег изгледа:

Циљеви и делатност
Члан 6.
Циљеви фондације ”Биос фонд” су стварање услова за подстицање и
унапређење активности у области: руралног развоја, заштите животне средине,
културног наслеђа, природне баштине, туризма, као и остваривање економских
развојних циљева, те допринос развоју теоријских и практичних знања,
специфично везаних за развој и примену савремених технологија, знања и
вештина у заштити, развоју и унапређењу природних, културних вредности и
остваривању укупног економског развоја.
Члан 7.
Циљеве из члана 6. фондација “Биос фонд” остварује кроз различите
активности, а нарочито:
1.
Подстицањем
стваралаштва,

и

развојем

индивидуалног

и

институционалног

2.
Стварањем и подстицањем партнерстава у областима свог деловања и
рада,
3.
Окупљањем заинтересованих појединаца и организација у остваривању
заједничких програма и развојних пројеката,
4.
Подстицањем и учешћем у савременим развојним програмима и
пројекатима, који доприносе економском развоју,
5.
Афирмацијом међународних норми и стандарда у очувању вредности у
областима свог деловања и рада,
6.
Истраживањем, разменом знања, искустава и учешћем у развојним
програмима,
7.
Организовањем стручних скупова, саветовања, семинара и других
облика едукације,
8.
Објављивањем штампаних и електронских материјала, који се односе на
областима свог деловања и рада, у циљу упознавања стручне и шире јавности
са током и резултатима деловања,
9.
Успостављањем и ширењем контаката и сарадње са домаћим и страним
стручњацима и институцијама које се баве сродном проблематиком у циљу
повећања стручних ресурса и знања;
10.

Иницијативама према надлежним органима и институцијама ; и

11.
Сарадњом са државним и приватним институцијама, међународним
организацијама и организацијама које се баве сродном проблематиком у
активностима усмереним ка реализацији заједничких програма и активности.

Органи и управљање
Члан 8.
Органи фондације “Биос фонд”-а су управни одбор и управитељ.
Управни одбор
Члан 9.
Управни одбор управља фондацијом “Биос фонд”. Управни одбор има 3 члана.
Члан 10.
Надлежности управног одбора:
1. Именује и разрешава дужности управитеља;
2. Доноси статут и друге опште акте и њихове измене;
3. Доноси финансијски план и завршни рачун;
4. Одлучује о начину коришћења имовине;
5. Стара се о јавности рада;
6. Доноси пословник о свом раду;
7.Одлучује о приступању физичких и правних лица, у својству суоснивача;
9. Одлучује о програмским активностима;
12. Обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.
Члан 11.
Председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава
седницама управног одбора.
У случају спречености председника, заменик председника или члана управног
одбора којег одреди управни одбор сазива седнице управног одбора и врши
друга овлашћења председника управног одбора.
Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја
чланова управног одбора, осим у случајевима када је статутом предвиђена
квалификована већина.
Управитељ
Члан 12.
Управитељ фондације „Биос фонд”:
– Заступа фондацију „Биос фонд” и одговара за законитост рада;

– Води послове фондације „Биос фонд”, сагласно одлукама управног одбора;
– Подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна;
– Обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Начин именовања и опозива органа и трајање мандата
Члан 13.
Председника и чланове управног одбора именује и опозива оснивач.
Члан 14.
Мандат чланова управног одбора траје 4 године, са могућношћу поновног
избора.
Члан 15.
Чланство у управном одбору престаје:
–

Истеком мандата;

–

Опозивом;

–

Оставком;

–

Губитком пословне способности и

–

Смрћу.
Члан 16.

Управитеља фондације „Биос фонд”, именује и разрешава управни одбор, на
предлог једног од чланова управног одбора.
Мандат управитеља траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
Управни одбор разрешава управитеља, нарочито из следећих разлога:
– Ако у обављању својих дужности, не поступа савесно, са пажњом доброг
домаћина;
– Ако приликом доношења одлука које се односе на обављање привредне
делатности које обавља фондација “Биос фонд”, не поступа са пажњом доброг
привредника;
– Ако користи имовину фондације “Биос фонд” у личном интересу;
– Ако својим поступањем нанесе штету фондацији “Биос фонд”.
Члан 17.
Члан управног одбора и управитељ могу дати оставку у свако доба, писаним

обавештењем управном одбору или оснивачу. Оставка производи дејство од
дана назначеног у њој, али у сваком случају у року не краћем од 10 (десет) дана
од момента њеног пријема од стране управног одбора или оснивача.
Члан 18.
У случају престанка својства члана управног одбора или управитеља: оставком,
смрћу, губитком пословне способности и разрешењем, односно опозивом пре
истека мандата, то место ће бити попуњено на начин предвиђен за именовање
лица којем је престало чланство односно дужност из наведених разлога.
Мандат тако именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је
именован.
Начин стицања имовине и коришћења средстава
Члан 19.
Фондација “Биос фонд” може стицати имовину од добровољних прилога,
поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге,
закупнине, ауторских права, дивиденди и других прихода остварених на
законом дозвољени начин.
Члан 20.
Фондација “Биос фонд” стиче приходе и непосредним обављањем привредне
делатности, и то:
72.20 – Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
Фондација „Биос фонд” ће привредну делатност обављати као споредну
делатност и искључиво у вези са циљевима ради чијег остваривања је основана.
Члан 21.
Имовина фондације “Биос фонд”-а користиће се искључиво за остваривање
циљева утврђених актом о оснивању и статутом.
Имовина фондације „Биос фонд”-а не може се делити оснивачима, члановима
органа управљања, запосленима или са њима повезаним лицима.
Одредба става 2. овог члана не односи се на давање примерених награда и
накнада оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева
фондације “Биос фонд” (путни трошкови, дневнице, других трошкова насталих у
обављању делатности), уговорене теретне обавезе и исплату зарада
запосленима.
Јавност рада
Члан 22.
Рад фондације “Биос фонд” је јаван.

Јавност рада обезбеђује се објављивањем годишњег извештаја о раду,
саопштењима за јавност или на други погодан начин.
О јавности рада стара се управни одбор.
Члан 23.
О статусним променама, промени правне форме и престанку рада фондације
“Биос фонд”, одлуку доноси оснивач, а у случају смрти оснивача управни одбор.
Начин расподеле имовине у случају престанка рада
Члан 24.
У случају престанка рада фондације “Биос фонд”, одлуку о расподели имовине
доноси оснивач, а у случају смрти оснивача управни одбор, сагласно одлуци о
оснивању.
Поступак измене статута и других општих аката
Члан 25.
Измене статута врши управни одбор.
Члан 26.
Иницијативу за измене статута са предлогом измена може дати оснивач и
чланови управног одбора. Иницијатива се подноси председнику управног
одбора. Председник управног одбора је дужан да најкасније у року од 15 дана
од подношења иницијативе сазове управни одбор са дневним редом на којем
је разматрање и одлучивање о иницијативи.
У случају да председник управног одбора у утврђеном року не сазове седницу,
подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 7 дана сазову седницу са
предлогом измена статута на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако
сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно
од тих лица, које она изаберу.
Члан 27.
Измене статута врше се већином гласова управног одбора.
Члан 28.
Друге опште акте фондације “Биос фонд” доноси и њихове измене врши
управни одбор.
Иницијативу за доношење и измене општих аката фондације “Биос фонд”, осим
статута, могу дати управитељ и било који члан управног одбора. Иницијатива за
доношење акта са образложењем, односно иницијатива за измену акта са
предлогом измена, подноси се председнику управног одбора. Председник
управног одбора је дужан да најкасније у року од 15 дана од подношења
иницијативе сазове управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и

одлучивање о иницијативи.
У случају да председник управног одбора у утврђеном року не сазове седницу,
подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 7 дана сазову седницу на
којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава
лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица, које она изаберу.
Завршне одредбе
Члан 29.
На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе
Закона о задужбинама и фондацијама.
Члан 30.
Даном почетка примене овог статута престају да важе Правила Биос фонда број:
01/2006 од 06.12.2006. године и Статут донет 27.01.2012. године.
Члан 31.
Измене Статута ступају на снагу даном доношења.
Председник Управног дбора
Славица Поповић
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