На основу члана 33. став 1, члана 34. и члана 68. став 1 и 2, Закона о задужбинама и
фондацијама (Службени гласник РС, број 88. од 23.11.2010.) и чланова 1. и 36. Статута
Фондације „Фонд Никола Тесла“ (у даљем тексту: Фондација), који је донет 28. 12. 1993.,
године, Друштво за ширење научних сазнања „Никола Тесла“ (у даљем тексту: Оснивач)
извршило је на својој Скупштини одржаној у Крагујевцу 14. априла и 03. октобра 2011.
године, у складу са оснивачким актом, потребне измене постојећег Статута Фондације ради
усклађивања са Законом, и донело нови
СТАТУТ
ФОНДАЦИЈЕ „ФОНД НИКОЛА ТЕСЛА“
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим Статутом Фондације уређују се: правни положај, назив и седиште; циљеви и
делатност; органи и њихова овлашћења; начин именовања управног одбора након истека
мандата чланова управног одбора; начин опозива чланова управног одбора; начин
именовања и опозива председника - управитеља Фондације и других органа Фондације;
трајање мандата и начин одлучивања органа Фондације; заступање; основна имовина и
друга имовина Фондације; правила коришћења средстава Фондације и круг корисника,
поступак за измену статута и доношење и измену других општих аката; јавност рада; начин
доношења одлуке о припајању, спајању, подели, промени правне форме или престанку рада
Фондације; начин расподеле имовине у случају престанка рада Фондације; облик и садржај
печата и облик и садржај знака Фондацијe.
Овим Статутом се уређују и друга питања од значаја за делатност и остваривање
циљева Фондације.
Члан 2.
Фондација јесте правно лице без основне имовине које је основано ради доброчиног
остваривања опште-корисног циља који није забрањен уставом или законом.
Циљеви Фондације
Члан 3.
Остваривањем опште-корисног циља Фондације, у смислу закона, сматрају се
активности усмерене на промовисање и популаризацију:
-

науке,
технике,
техничко-технолошког и енергетског развоја,
стваралаштва младих и
идеја и дела Николе Тесле.
У складу са претходним ставом овог члана, Фондација:
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-

-

-

подстиче и награђује појединце, групе аутора и организације за постигнуте резултате
у научно-истраживачком раду, посебно у примени научно-стручних достигнућа на
подручју техничких и природних наука;
подстиче и награђује појединце и групе аутора за рационализаторске, новаторске и
проналазачке резултате у материјалној производњи и технолошком развоју;
додељује признања и награде ученицима и студентима за радове који доприносе
њиховом усмеравању ка научно-техничком стваралаштву и истраживачком раду;
иницира акције за изучавање и популарисање стваралаштва Николе Тесле учешћем у
објављивању његових дела и остваривањем одређених програма изучавања научне и
стручне заоставштине Николе Тесле и
учествује у организовању научних и стручних скупова и акција посвећених
популарисању и развоју науке и технике, стваралаштву Николе Тесле и обележавању
значајних датума из његовог живота и рада.
Члан 4.

Фондација ће остваривати, са Друштвом за ширење научних сазнања „Никола Тесла“,
заједничке програмске активности на популарисању дела и лика Николе Тесле.
Члан 5.
За радове којима се остварују циљеви Фондације, појединцима, тимовима и
организацијама, као редовно признање, додељује се Теслина награда.
Члан 6.
Теслина награда се састоји од плакете са Теслиним ликом, дипломе и новчаног
износа.
Теслину награду додељује Одбор за доделу Теслине награде, чије чланове и
председника именује Управни одбор Фондације.
Ближи услови и критеријуми, врсте и поступак за додељивање признања и награда,
уређује се посебним актом Управног одбора Фондације.
Фондација као недобитна невладина организација.
Члан 7.
Фондација је у смислу важећег закона недобитна невладина организација.
Добровољност и самосталност Фондације
Члан 8.
Фондација је основана добровољно и самостална је у одређивању својих циљева.
Недопуштени циљеви Фондације
Члан 9.
Циљеви и деловање Фондације нису и не могу бити у супротности са правним
поретком, а нарочито не смеју бити усмерени на насилно рушење уставног поретка и
нарушавање територијалне целовитости Републике Србије, кршење зајемчених људских или
мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости
заснованих на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и
полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима.
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Циљеви и деловање Фондације нису нити смеју бити усмерени на остваривање
посебних интереса политичких странака.
Под посебним интересима политичких странака из става 2. овог члана сматра се
непосредно учешће у изборној кампањи или прикупљање средстава за изборну кампању
одређене политичке странке, коалиције или кандидата, као и финансирање политичке
странке, коалиције или кандидата.
Пореска ослобађања
Члан 10.
У складу са законом, на средства која Фондација стиче бестеретно (од добровољних
прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, и сл.) не плаћају се
порези установљени законом.
Јавност рада
Члан 11.
Фондација је обавезна су да годишњи извештај о раду учини доступним јавности,
објављивањем путем интернета, публикације или на други погодан начин.
Фондација је обавезна да годишњи финансијски извештај достави Агенцији за
привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Време за које је основана Фондација
Члан 12.
Фондација је основана на неодређено време.
II. ОСНИВАЧКИ АКТИ ФОНДАЦИЈЕ
Оснивач и оснивачки акт
Члан 13.
Фондација је основана 09.01.1979. године на оснивачкој скупштини у Београду.
Писани акт о оснивању Фондације донела је Скупштина Друштва за ширење научних
сазнања „Никола Тесла“ и 140 тадашњих организација удруженог рада и других
организација и Фондација је уписана у Регистар фондација са почетним средствима од
1.000.000,00 динара.
На XV седници одржаној 26. марта 1979. године тадашњи Републички савет за
задужбине, фондације и фондове донео је Решење бр. 022-22/79-09 да је Фондација уписана
у Регистар фондација под редним бројем 3.
Министарство културе Републике Србије издало је Потврду бр. 415-00-00061/2005-14,
од 21.07.2005. године да се Фондацији може издати ПИБ број ради отварања жиро рачуна
Фондације.
Републички завод за статистику Републике Србије 11.08.2005. године донео је
Обавештење бр. 052-89 да је Фондација добила матични број 17606573, под којим се она
води у Регистру јединица разврставања и да је њена шифра делатности 91330.
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Министарство финансија Републике Србије, Пореска Управа издало је Потврду бр.
0000549356, од 18.10.2005. године да је Фондацији додељен Порески идентификациони број
– ПИБ: 104048425.
Фондација послује преко рачуна бр. 295-0000001236481-46, који је отворен код
Српске банке а. д., Београд.
Фондацији могу приступити друга физичка и правна лица у својству суоснивача, на
начин утврђен Статутом Фондације.
III. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗНАК ФОНДАЦИЈЕ
Назив задужбине и фондације
Члан 14.
Назив Фондације је: Фондација „Фонд Никола Тесла“.
Скраћени назив
Члан 15.
Скраћени назив Фондације је: Фондација „Никола Тесла“.
Обавезност употребе назива
Члан 16.
Назив Фондације употребљава се у правном саобраћају у облику у коме је уписана у
Регистар задужбина и фондација.
Седиште Фондације
Члан 17.
Седиште Фондације је у Београду, у улици Косте Главинића бр 8а.
Симболи визуелног идентитета Фондације
Члан 18.
Фондација има свој знак, логотип и друге симболе, у складу са Статутом.
Печат Фондације је округлог облика са исписаним ћириличним текстом: Фондација
„Никола Тесла“ – Београд, а у средини је амблем магнетног поља.
Штамбиљ Фондације је правоугаоног облика и садржи текст водоравно исписан као
на печату.
Промена назива, седишта и знака Фондације
Члан 19.
Управни одбор Фондације може, у складу са законом и овим Статутом променити
седиште или знак Фондације.
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IV. РЕГИСТАР ФОНДАЦИЈЕ
Својство правног лица
Члан 20.
Фондација има статус правног јер је уписaна у Регистар задужбина и фондација.
V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ
Органи Фондације
Члан 21.
Органи Фондације су: Управни одбор, Надзорни одбор и Председник - управитељ
Фондације .
Оснивач, у складу са оснивачким актом, именује:
-

председника – управитеља Фондације,
чланове Управног одбора Фондације и
чланове Надзорног одбора Фондације.
Статутом се могу предвидети и други органи Фондације.
Статут Фондације
Члан 22.
Статут је највиши општи акт Фондације.
Статут доноси Оснивач на предлог Управног одбора Фондације.
Други општи акти Фондације морају бити у сагласности са Статутом.
Одредбе другог општег акта које су у супротности са Статутом, ништаве су.
Члан 23.

Оснивач може одлучити да Фондација има заједнички Надзорни одбор са Друштвом
за ширење научних сазнања „Никола Тесла“.
Управни одбор Фондације
Члан 24.
Управни одбор Фондације има десет чланова.
Председника и заменика председника бирају чланови Управног одбора Фондације из
својих редова.
Чланство у Управном одбору
Члан 25.
Члан Управног одбора Фондације не може бити малолетно лице или лице лишено
пословне способности, лице запослено у Фондацији, лице које је члан другог органа
управљања или назора Фондације, лице које врши назор над радом Фондације, нити лице
чији би интереси могли бити у супротности са интересима Фондације.
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Надлежности Управног одбора
Члан 26.
Управни одбор Фондације:
-

доноси финансијски план и завршни рачун Фондације;
одлучује о начину коришћења имовине Фондације;
доноси пословник о свом раду;
обавља друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом;
одлучује о промени циљева, статусној промени Фондације, као и о престанку
Фондације и расподели преостале имовине.
Мандат и начин рада Управног одбора
Члан 27.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са могућношћу реизбора.
Члан 28.

Управни одбор ради у седницама које се одржавају по потреби, а најмање два пута
годишње.
Председник Управног одбора Фондације: сазива седнице Управног одбора, утврђује
дневни ред и председава седницама Управног одбора.
У случају спречености председника Управног одбора Фондације, његове дужности
обавља заменик председника.
Члан 29.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је седници присутно више од половине
његових чланова.
Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја чланова
Управног одбора.
Забрана конфликта интереса
Члан 30.
Члан Управног одбора не може одлучивати о имовинским питањима у којима се он,
његов брачни или ванбрачни друг или сродник по крви у правој линији, а у побочној до
трећег степена, сродник по тазбини до другог степена, без обзира да ли је брак престао или
није појављује као заинтересовано лице, нити о имовинским питањима која се односе на
правно лице над којим он има контролни утицај или у којем има економски интерес.
Престанак чланства у Управном одбору
Члан 31.
Чланство у Управном одбору Фондације престаје истеком мандата, опозивом,
оставком, губитком пословне способности, у случају смрти и другим случајевима утврђеним
Статутом.
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Председник - управитељ Фондације
Члан 32.
Председник - управитељ Фондације:
-

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

За председника - управитеља Фондације може бити именовано само пословно
способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике
Србије.
Дужности Председника - управитеља Фондације престају истеком мандата, опозивом,
оставком, губитком пословне способности, у случају смрти и другим случајевима утврђеним
Статутом.
Обавезе чланова Управног одбора и Председника - управитеља Фондације
Члан 33.
У обављању својих дужности чланови Управног одбора и Председник - управитељ
Фондације поступају са пажњом доброг домаћина.
Приликом доношења одлука које се односе на привредне делатности које обавља
Фондација, чланови управног одбора и Председник - управитељ поступају са пажњом
доброг привредника.
Одговорност за штету
Члан 34.
Чланови Управног одбора и Председник - управитељ Фондације 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.
Члан 35.
Фондација може да има секретара.
Секретара именује Управни одбор Фондације.
Посебним актом Управног одбора утврђују се ближи услови, права и дужности и опис
послова секретара.
VI. ИМОВИНА ФОНДАЦИЈЕ
Имовина и начин стицања имовине
Члан 36.
Имовину Фондације чини основна и друга имовина.
7/11

Фондација може стицати имовину од сопствених прихода из делатности Фондације,
спонзора Фондације, добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција,
заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских права, дивиденди и других прихода
остварених на законом дозвољен начин.
Члан 37.
Средства Фондације утврђују се и распоређују финансијским планом у складу са
утврђеним програмом.
Финансијско пословање и коришћење средстава Фондације обавља се у складу са
законом, овим Статутом и појединачним актима Фондације.
Члан 38.
Наредбодавац за финансијско пословање Фондације је Председник - управитељ
Фондације.
Наредбодавац закључује уговоре у име Фондације на основу донетих одлука
Управног одбора.
Члан 39.
Ради обављања стручно-административних послова Управни одбор може образовати
службу Фондације.
Одређени послови из претходног става, одлуком Управног одбора, могу се поверити
другој организацији.
Обављање привредне делатности
Члан 40.
Фондација може стицати приходе и непосредним обављањем привредне делатности,
кроз:
-

издавачку делатност (шифра делатности 58.14) и
организацију скупова и семинара (шифра делатности 82.30).

Правни послови које Фондација закључи супротно одредбама става 1. овог члана
правно су ваљани, осим ако је треће лице знало или морало знати да приликом закључења
правног посла нису испуњени услови из става 1. овог члана.
Подстицајна средства
Члан 41.
Средства за подстицање програма или недостајући део средстава за финансирање
програма које остварује Фондација обезбеђују се у буџету Републике Србије, аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе под условима и на начин прописан законом којим
се уређује рад удружења и обезбеђивање средстава удружењима за реализовање програма
од јавног интереса.
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Коришћење имовине Фондације
Члан 42.
Имовина Фондације може се искључиво користити за остваривање циљева утврђених
Статутом.
Имовина Фондације не може се делити оснивачима, члановима органа управљања,
запосленима или са њима повезаним лицима.
Повезано лице је лице које је члану органа управљања и запосленом брачни или
ванбрачни друг, сродник по крви у правој 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 Фондације (путни трошкови,
дневнице, итд.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запосленима.
Одговорност за обавезе Фондације
Члан 43.
За обавезе преузете у правном промету Фондација одговара целокупном својом
имовином.
Пробијање правног субјективитета
Члан 44.
Изузетно од одредаба члана 42. овог Статута, за обавезе које је Фондација преузела у
правном промету одговара и Оснивач, Председник - управитељ Фондације и члан Управног
одбора Фондације, ако је са имовином Фондације располагао као са својом личном
имовином, или је злоупотребио Фондацију у незаконите или преварне сврхе.
Лица из става 1. овог члана за обавезе Фондације одговарају солидарно и
неограничено.
Пословне књиге и финансијски извештаји
Члан 45.
Фондација води пословне књиге, саставља и подноси финансијске извештаје у складу
са прописима о рачуноводству и ревизији.
VII. ПРЕСТАНАК ФОНДАЦИЈЕ
Услови и начин брисања из Регистра
Члан 46.
Брисањем из Регистра Фондација губи својство правног лица.
Брисање из Регистра врши се:
1) ако је надлежни орган Фондације донео одлуку о престанку рада Фондације;
2) ако је над Фондацијом окончан стечајни поступак;
3) ако је Фондацији одузето одобрење за деловање;
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4) ако је извршена статусна промена у складу са законом која има за последицу
престанак рада Фондације;
5) ако је правноснажним актом утврђена ништавост решења о упису Фондације у
Регистар;
6) у другим случајевима одређеним Статутом Фондације.
У случајевима из става 2. тач. 1), 3), 5) и 6) овог члана, брисање из Регистра врши се
након спроведеног поступка ликвидације или стечаја.
Одузимање одобрења за деловање
Члан 47.
Ако Фондација делује супротно утврђеним циљевима, односно обавља делатност
супротно одредбама овог Статута, односно ако се учлани у страну или међународну
организацију чији су циљеви или делатност у супротности са одредбама овог Статута,
Фондацији надлежни орган у складу са законом по службеној дужности може одузети
одобрење за деловање.
Ликвидација и стечај
Члан 48.
На питања која се односе на ликвидацију и стечај Фондације сходно се примењују
прописи којима се уређују ликвидација и стечај удружења.
На питања ликвидације и стечаја Фондације која нису уређена прописима којима се
уређују ликвидација и стечај удружења, сходно се примењују прописи којима се уређује
ликвидација и стечај привредних друштава.
Статусне промене
Члан 49.
Фондација се одлуком Управног одбора, може поделити на две или више фондација.
Фондација се одлуком Управног одбора, може припојити или спојити са другом
фондацијом или задужбином, ради остваривања опште-корисног циља.
На статусне промене Фондације сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује положај привредних друштава.
Расподела преостале имовине
Члан 50.
Преостала имовина Фондације расподељује се на начин одређен оснивачким
Статутом Фондације.
Имовина Фондације може се доделити само другој задужбини, фондацији или
удружењу, основаним ради остваривања истих или сличних општекорисних циљева.
Одлуку о расподели преостале имовине Фондације доноси орган управљања.
Ако орган управљања или други орган или лице одређено статутом не донесе
одлуку о расподели преостале имовине, одлуку о расподели преостале имовине доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази седиште
Фондације.
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VIII. НАДЗОР
Надлежност за вршење надзора
Члан 51.
Надзор над спровођењем рада Фондације врши Надзорни одбор.
Надзорни одбор
Члан 52.
Надзорни одбор састоји се од три члана, које именује Оснивач.
Мандат чланова надзорног одбора траје четири године са могућношћу поновног
избора.
Члан 53.
Надзорни одбор:
-

-

контролише законитост и целисходност коришћења средстава Фондације;
врши надзор у погледу спровођења статута и других појединачних аката;
врши надзор над остваривањем и заштитом права чланова Фондације и других
органа, организација и појединаца, који по утврђеним правима учествују у раду
Фондације;
подноси Оснивачу извештај о свом раду.
Члан 54.
Надзорни одбор се састаје по потреби, а најмање једанпут годишње.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.

Сва правна акта Фондације која нису у сагласности са овим Статутом усагласиће се у
року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 56.
Овај Статут ступа на снагу даном уписа Фондације у Регистар Агенција за привредне
регистре.
Члан 57.
Даном почетка примене овог Статута престаје да важи претходни Статут Фондације
који је био донет сагласно Закону о фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”,
број 59/89).
Члан 58.
Предлоге Оснивачу за измене и допуне Статута припрема Управни одбор Фондације.
Крагујевцу 14. априла 2011. и
03.10.2011.

Председавајући Скупштине Оснивача
Проф. др. Милун Ј. Бабић
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