Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 06. фебруара 2018. године, на
основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, бр. 88/10 и
99/11), чл. 2. и 3. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник РС“, број
59/89) и члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда“, бр.
30/2010, 40/13 и 88/15), донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ „ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО“
Члан 1.
Градска општина Барајево оснива „Фондацију за младе таленте Градске општине
Барајево“ у циљу пружања помоћи талентованим ученицима, студентима и особама које се истичу
у научном,образовном и културном раду као и спорту.
Члан 2.
Оснивач „Фондације за младе таленте Градске општине Барајево“ (у даљем тексту:
Фондација) је Градска општина Барајево, са седиштем у Барајеву, Светосавска 2, матични број
07001126, ПИБ 101954875.
Члан 3.
Фондација стиче својство правног лица, након уписа у Регистар фондација.
Седиште Фондације је у Барајеву, Светосавска 2.
Члан 4.
Циљеви фонације заснивају се на окупљању талентованих ученика, студената и особа које
се истичу у научном, образовном и културном као и спортском раду до 30 година старости, са
подручја Градске општине Барајево и то:
- помоћ талентованим ученицима и студентима слабог материјалног стања;
- учествовање на такмичењима организованим у земљи и иностранству;
- пружање посебних облика помоћи изузетно талентованима (стипендије, кредити,
награде).
Ове одредбе се примењују и на особе које се истичу у научном, образовном и културном
раду као и спорту ради учешћа у земљи и иностранству до 30 година старости, а живе на
територији градске општине Барајево.
Члан 5.
Почетна средства Фондације износе 50.000,00 динара (словима: педесеттхиљада динара)
које обезбеђује Градска општина Барајево, као свој оснивачки улог.
Члан 6.
Средства Фондације стичу се из следећих извора: добровољних прилога, донација,
поклона, продајом примљених поклона уколико се поклон не може користити директно за
остваривање циљева Фондације, финансијских субвенција, чланарина, заоставштина, камате на
улоге, камате на орочена средства, ауторских права, буџета Градске општине Барајево
организовањем акција солидарности за прикупљање добровољних и других прихода остварених
на начин регулисан позитивним прописима Републике Србије.
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Члан 7.
Средства Фондације могу се користити искључиво за остваривање циљева Фонације
прописане овом одлуком и Статутом.
Средства Фондације не могу се додељивати члановима органа управљања или са њима
повезаним лицима.
У случају престанка рада Фондације, средства се преносе оснивачу.
Члан 8.
Фондација је обавезна да годишњи извештај о раду учини доступним јавности,
објављивањем на званичној интернет страници оснивача.
Члан 9.
Органи Фондације су Управни одбор, Надзорни одбор, директор и Почасна скупштина.
Чланове и председника Управног одбора Фондације именује Скупштина Градске општине
Барајево.
Управни одбор има председника и 5 чланова, чији мандат траје четири године, с тим да
број мандата није ограничен.
Чланове и председника Надзорног одбора Фондације именује Скупштина Градске општине
Барајево.
Надзорни одбор има председника и два члана, чији мандат траје четири године, с тим да
број мандата није ограничен.
Чланови Управног и Надзорног одбора за свој рад не примају новчану накнаду.
Члан 10.
Управни одбор:
- доноси Статут,
- доноси програм рада и извештај о раду Фондације,
- доноси финансијски план и завршни рачун Фондације,
- одлучује о начину коришћења имовине Фондације,
- образује своја радна тела,
- обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева Фондације.
Члан 11.
Чланство у Управном одбору престаје истеком мандата, оставком, опозивом, губитком
пословне способности, у случају смрти и у другим случајевима утврђеним статутом.
Члан 12.
Почасна скупштина је саветодавно тело које промовише циљеве Фондације и даје
предлоге за њихово ефикасније обављање.
Чланови Почасне скупштине су угледне јавне личности из друштвеног живота Републике
Србије које су се посебно истакле својим радом у областима науке, образовања, културе и спорта.
Чланове Почасне скупштине именује и разрешава Управни одбор.
Члан 13.
Председник Управног одбора Фондације:
- заступа Фондацију,
- одговара за законитост рада Фондације,
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- води послове Фондације сагласно одлукама управног одбора,
- подноси Управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна,
- обавља и друге послове у складу са статутом.
За председника Управног одбора Фондације може бити именовано пословно способно
лице са пребивалиштем или боравиштем на територији Грaдске општине Барајево.
Члан 14.
Административно-финансијске послове фондације врши организациона јединица Управе
Градске општине Барајево које обавља послове финансија.
Надзор над радом Фондације, остваривање њених циљева и наменско трошење средстава
врши Веће Градске општине Барајево.
Члан 15.
Фондација почиње са радом уписом у регистар.
Члан 16.
Ова Одлука ступа даном доношења, а објавити у „Службеном листу Града Београда“.
Скупштина Градске општине Барајево
Број: 06-6/2018-180 од 6. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Саша Пауновић
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