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На основу чл. 68. Закона о задужбинама и фондацијама („Сл.гласник РС“
бр.88/2010), Управни одбор Фондације Ваљевске гимназије на својој седници одржаној дана
17.05.2012.  усвојио је

С Т А Т У Т
ФОНДАЦИЈЕ ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Оснивач Фондације

Члан 1.
Оснивач Фондације је Ваљевска гимназија из Ваљева, улица Вука Караџића број 3.
Назив фондације је Фондација Ваљевске гимназије.

Задатак Фондације

Члан 2.
Фондација је основана са задатком да доприноси традицији Ваљевске гимназије и

поспешује образовно-васпитну активност Ваљевске гимназије.

Статус Фондације
Члан 3.

Фондација Ваљевске гимназије (у даљем тексту Фондација) има својство правног лица.

Седиште Фондације

Члан 4.
Седиште Фондације је у Ваљеву, улица Вука Караџића број 3.

Печат Фондације

Члан 5.
Фондација има свој печат округлог облика, на чијим ободима стоји пун назив:

Фондација Ваљевске гимназије - Ваљево.
Фондација има и штамбиљ правоугаоног облика.

 II ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ФОНДАЦИЈЕ

Циљеви Фондације

Члан 6.
Циљеви Фондације су:

 Неговање позитивног односа према традицији Ваљевске гимназије;
 Подршка унапређивању свих образовно-васпитних активности школе;
 Подстицање културних, научних, спортских и других делатности Ваљевске гимназије;
 Афирмација стваралаштва ученика и професора школе;
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 Развој издавачке делатности везане за Ваљевску гимназију;
 Унапређивање просторних и материјалних услова за образовно-васпитни рад у школи;
 Сарадња са некадашњим и садашњим ученицима и професорима Ваљевске гимназије;
 Сарадња са организацијама и институцијама цивилног друштва код нас и у свету;
 Обавештавање јавности о активностима и резултатима Фондације.

Делатност Фондације

Члан 7.
У складу са циљевима, делатност Фондације остварује се:

 Организацијом традиционалних скупова ученика Ваљевске гимназије;
 Организацијом културно-уметничких, научних, спортских и других манифестација од

посебног значаја за школу и Ваљево у целини;
 Реализацијом научно-истраживачких, наставних, издавачких и других пројеката, ученика

и наставника;
 Расписивањем конкурса за подстицање свих облика стваралаштва;
 Стипендирањем и награђивањем ученика Ваљевске гимназије;
 Стварањем предуслова за стручно усавршавање ученика и професора;
 Обезбеђивањем материјалних и финансијских средстава за реализацију свих пројеката

дефинисаних програмима Фондације;
 Радом органа и тела Фондације;
 Информисањем шире јавности са активностима и резултатима Фондације;
 Другим активностима које имају за циљ поспешивање рада Фондације;

Јавност рада Фондације

Члан 8.
Делатност Фондације је јавна.
У циљу остваривања јавности свог рада Фондација може издавати своја гласила,

брошуре, монографије и сл, расписивати конкурсе и организовати друге облике комуни-
кације са чланством и јавношћу у целини.

Информативно-пропагандне активности Фондације

Члан 9.
У циљу ефикаснијег рада и афирмације своје делатности  Фондација може реализовати

разне облике информативно-пропагандне активности.
Фондација може усмерити део својих средстава, а највише до 15% својих прихода, у

пропаганду своје делатности.

УПРАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈОМ

Члан 10.
Органи Фондације су: Управни одбор, Председник Фондације и Управитељ

Фондације.
Управни одбор Фондације у циљу ефикаснијег рада може именовати помоћна радна

тела, као што су комисије, савети, одбори ...
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Управни одбор Фондације

Члан 11.
Извршни орган Фондације је Управни Одбор.
Управни одбор, на предлог Савета, бира и разрешава оснивач.
Радом Управног одбора руководи Председник Управног одбора.
Управни одбор има 9 (девет) чланова.
Управни одбор чине 3 (три) представника оснивача, 3 (три) представника ђачких

генерација и 3 (три) представника почасних чланова Фондације.
Председника и потпредседника Управног одбора бира Управни одбор Фондације.
Председник Управног одбора Фондације је један од представника генерација или

донатора Фондације а потпредседник један од представника Ваљевске гимназије.
Директор Ваљевске гимназије је по функцији Управитељ Фондације.
Фондацију представља Председник Управног одбора Фондације (у даљем тексту

Председник Фондације).
Мандат Управног одбора је четири године, са могућношћу поновног избора.

Надлежности Управног одбора Фондације

Члан 12.
Управни одбор обавља следеће послове и задатке:

 именује и разрешава дужности управитеља
 доноси статут
 доноси финансијски план и завршни рачун
 стара се о законитости рада Фондације
 управља имовином Фондације у складу са Статутом и Законом
 доноси измене и допуне Статута Фондације
 доноси Пословник о свом раду
 даје обавезно тумачење правила и других општих аката
 утврђује критеријуме за улагање и коришћење средстава Фондације
 доноси Правилнике о коришћењу средстава за поједине намене
 доноси одлуке о коришћењу средстава Фондације за реализацију Програма Фондације
 доноси Програм рада и усваја извештај о раду Фондације
 одлучује о статусној трансформацији фондације
 одлучује о престанку рада фондације и расподели преостале имовине
 информише Савет Фондације о раду Фондације, о финансијском пословању Фондације и

плану и програму фондације
 бира Савет Фондације, Програмски савет,  Издавачки савет и Финансијски савет

Фондације и друга радна тела Управног одбора
 обавља друге послове и задатке у складу са Статутом и Законом.

Рад Управног одбора Фондације

Члан 13.
Управни одбор ради на седницама по Пословнику о раду Управног одбора. .
Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.
Седницом руководи председник.
Управни одбор може да ради уколико седници присуствује најмање 5 чланова.
Управни одбор је донео одлуку када се за њу изјасни већина присутних броја чланова

Управног одбора.
Одлуке о доношењу Статута и изменама и допунама Статута доносе се двотрећинском

већином укупног броја чланова Управног одбора.
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Председник Управног одбора

Члан 14.
Председник Фондације је истовремено и председник Управног одбора Фондације који:

 председава седницама Управног одбора
 представља Фондацију
 стара се о правилном и законитом раду Фондације
 стара се о непосредном и оперативном остварењу циљева Фондације
 сарађује са Председником Савета, Управитељем и члановима Управног одбора
 обавља и друге послове које му повери Управни одбор

Разрешење чланова Управног одбора

Члан 15.
Престанак чланства у Управном одбору:

 истеком мандата
 опозивом
 губитком пословне способности
 у случају смрти
 разрешењем од стране оснивача Фондације
 оставком

Управитељ

Члан 16.
Управитељ Фондације:

 заступа фондацију
 стара се о правилном и законитом раду Фондације
 спроводи и извршава одлуке Управног одбора Фондације
 подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна
 стара се о непосредном и оперативном остварењу циљева Фондације
 непосредно примењује Правилнике Управног одбора у погледу расподеле и коришћења

средстава Фондације
 информише чланове Управног одбор о раду и активностима Фондације између две

седнице
 припрема материјале за рад Управног одбора Фондације
 обавља и друге послове које му повери Управни одбор

За управитеља фондације може бити именовано само пословно способно лице које има
пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Обавезе чланова управног одбора и управитеља

Члан 17.
У обављању својих дужности чланови управног одбора и управитељ поступају са

пажњом доброг домаћина.
Приликом доношења одлука о коришћењу основне имовине Фондације као и одлука

које се односе на привредне делатности које обавља Фондација, чланови управног одбора и
управитељ поступају са пажњом доброг привредника.

Чланови управног одбора и управитељ одговарају солидарно целокупном својом
имовином за штету коју својом одлуком проузрокују фондацији, ако ја 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.
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III ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ

Члан 18.
Почасни чланови Фондације могу бити сви садашњи и некадашњи ученици, наставни и

ваннаставни радници Ваљевске гимназије који прихватају циљеве и Статут Фондације.
Почасни чланови Фондације могу бити и друга физичка и правна лица која прихватају

циљеве и Статут Фондације.
Сва права и обавезе почасних чланова биће дефинисани посебним Правилником у

складу са Статутом и Законом о задужбинама и фондацијама.
Почасни чланови Фондације могу:

 да учествују у остваривању циљева Фондације
 да буду бирани у стална и повремена радна тела Фондације
 да Фондацији предлажу пројекте, одлуке и друга документа за одлучивање
 да учествују у реализацији свих активности Фондације
 да буду обавештавани о свим питањима из рада Фондације која су им потребна
 да редовно добијају службене публикације Фондације
 да активно доприносе остваривању циљева Фондације
 да учествују, у складу са интересовањем и могућностима, у активностима Фондације
 да у складу са својим могућностима, обављају  друге послове које им повери Фондација.

САВЕТ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 19.
Управни одбор доноси одлуку о именовању чланова  Савета који има саветодавну

функцију и чине га:

 по један представник сваке генерације Ваљевске гимназије;
 три представника Оснивача Фондације које предлаже Наставничко веће;
 један представник Школског одбора кога предлаже Школски одбор;
 један представник Савета родитеља кога предлаже Савет родитеља;
 представници почасних чланова

ИНОСТРАНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ

Члан 20.
Чланови Фондације Ваљевске гимназије који живе и раде у иностранству, чине

Инострани одбор Фондације.
Инострани одбор Фондације има своју организациону и програмску аутономију, која је

у складу са Статутом, циљевима и делатношћу Фондације.
Инострани одбор Фондације има обавезу да о својим активностима редовно

информише органе и тела Фондације.

СЕКРЕТАРИЈАТ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 21.
За обављање послова из делокруга Управног одбора и његових радних тела Управни

одбор може основати и секретаријат Фондације који има задатак да ефикасно обавља
администартивно-техничке и финансијско-рачуноводствене послове Фондације.
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V СРЕДСТВА  ФОНДАЦИЈЕ

Приходи Фондације

Члан 22..
Средства Фондације се састоје од :

 оснивачког улога;
 добровољних прилога
 донација
 легата и сличних поклона физичких и правних лица;
 камата на новчана средства;
 прихода остварених реализацијом пројеката;
 приход остварен од пружених услуга, ауторских права, продаје књига и сл;
 прихода остварених маркетиншким акцијама Фондације
 прихода остварених на донаторским конференцијама Фондације
 других прихода остварених у складу са Законом.

Оснивачки улог је стални капитал Фондације и не троши се.

Депоновање средстава Фондације

Члан 23.
Средства Фондација се воде на посебном жиро рачуну код комерцијалних банкака које

дају најбоље гаранције и услове за чување, оплођавање средстава Фондације и трансфер
уплата из иностранства на девизни жиро-рачун Фондације.

Евиденција средстава Фондације

Члан 24.
Средства остварена путем динарских и девизних уплата евидентирају се и користе у

складу са Законом о рачуноводству и другим позитивним законским прописима.
Средства остварена путем новчаних или материјалних прилога, примају се уз одгова-

рајући записник.
Услуге учињене Ваљевској гимназији у оквиру реализације циљева Фондације

констатују се кроз одговарајући записник.
Записник мора да садржи име приложника, тј. поклонодавца, даваоца услуга, опис и

процену вредности поклона и намену и начин коришћења, уколико поклонодавац или
донатор то захтева.

О свим прилозима и о начину употребе прилога, донација,... као  и о свим донаторима,
дародавцима, приложницима и добротворима води се посебна евиденција.

Намена средстава Фондације

Члан 25.
Средства Фондације се користе за остваривање циљева Фондације и то :

 финансирање пројеката које се реализује на основу Правилника који доноси Управни
одбор Фондације

 набавку учила и наставне опреме која доприноси подизању стандарда наставе у школи
 финансирање или суфинансирање издавачке делатности на основу одлуке Издавачког

савета Фондације
 награђивање најуспешнијих ученика и наставника школе на основу Правилника који

доноси Управни одбор Фондације
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 суфинансирање учешћа ученика и наставника на семинарима, конференцијама и другим
научним скуповима на којима излажу своје радове

 суфинансирање стручно-педагошког усавршавања наставника у земљи и иностранству
 стипендирање ученика и наставника Ваљевске гимназије
 расписивање и реализацију наградних конкурса Фондације
 поспешивање информативно-пропагандних активности Фондације
 финансирање и суфинансирање других активности Фондације

Коришћење средстава Фондације

Члан 26.
Имовина фондације може се искључиво користити за остваривање циљева утврђених

статутом.
Средства Фондације се користе и расподељују према финансијском плану који за сваку

пословну годину доноси Управни одбор.
Начин коришћења средстава дефинише се посебним Правилником који доноси

Управни одбор Фондације.

VI ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 27.
Фондација престаје са радом испуњењем циља ради којег је основана, утрошком

средстава или када се стекну други услови за њено укидање.
У случају престанка рада Фондације, имовина фондације се додељује Фонду др

Миломир Станишић.
Одлуку о расподели преостале имовине Фондације доноси Управни одбор.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Важност Статута

Члан 28.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Управном одбору Фондације.

У Ваљеву,
17.05.2012.

Председник Управног одбора
Фондације Ваљевске гимназије

Милан Милутиновић


