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Temeljem članka 34. Zakona o zadužbinama i
fondacijama (,,Službeni glasnik RS“ br.
88/2010, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr.
zakon) Upravni odbor Zaklade ,,Spomen-dom
bana Josipa Jelačića“ iz Petrovaradina,
Vladimira Nazora 3, na sjednici održanoj dana
3. 6. 2020. godine u Petrovaradinu donio je

На основу члана 34. Закона о задужбинама и
фондацијама (,,Службени гласник РС“, бр.
88/2010, 99/2011 – др. Закон и 44/2018 – др.
закон), Управни одбоp Фондације „Спомендом бана Јосипа Јелачића“ из
Петроварадина, ул. Владимира Назора 3, на
седници одржаној дана 3. 6. 2020. године у
Петроварадину, усвојио је

STATUT
ZAKLADE “SPOMEN-DOM BANA
JOSIPA JELAČIĆA”

СТАТУТ
ФОНДАЦИЈЕ „СПОМЕН-ДОМ БАНА
ЈОСИПА ЈЕЛАЧИЋА“

Temeljne odredbe

Основне одредбе

Članak 1.
Ovim statutom uređuje se: naziv i sjedište;
ciljevi i djelatnost; organi Zaklade “Spomendom bana Josipa Jelačića” sa sjedištem u
Petrovaradinu (u daljnjem tekstu: Zaklada) i
njihove ovlasti; način imenovanja upravnog
odbora; način opoziva članova upravnog
odbora; način imenovanja i opoziva
upravitelja i drugih organa Zaklade; trajanje
mandata i način odlučivanja organa Zaklade;
zastupanje; pravila korištenja sredstava
Zaklade; postupak izmjene statuta i donošenje
i izmjenu drugih općih akata; javnost rada;
način donošenja odluke o pripajanju, spajanju,
podjeli, promjeni pravne forme ili prestanku
rada Zaklade; način raspodjele imovine u
slučaju prestanka rada fondacije; oblik i
sadržaj pečata.

Члан 1.
Овим статутом уређује се: назив и седиште;
циљеви и делатност; органи Фондације
„Спомен-дом бана Јосипа Јелачића“ са
седиштем у Петроварадину (у даљем тексту:
Фондација) и њихова овлашћења, начин
именовања управног одбора; начин опозива
чланова управног одбора; начин именовања
и опозива управитеља и других органа
Фондације; трајање мандата и начин
одлучивања органа Фондације; заступање;
правила коришћења средстава Фондације;
поступак измене 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.

Članak 2.

Члан 2.

Zaklada je osnovana Odlukom Hrvatskog
nacionalnog vijeća u Republici Srbiji (dalje:
Vijeće) s ciljem prikupljanja sredstava za
obnovu i opremanje rodne kuće bana Josipa
Jelačića.

Фондација
је
основана
Одлуком
Националног савета хрватске националне
мањине у
Републици Србији (даље:
Национални савет) с циљем прикупљања
средстава за обнову и опремање родне куће
бана Јосипа Јелачића.

Članak 3.

Члан 3.

Zaklada je pravna osoba s pravima, obvezama Фондација је правно лице с правима,
i odgovornostima koje su utvrđene Zakonom. обавезама и одговорностима које су
утврђене Законом.
Naziv i sjedište Zaklade

Назив и седиште Фондације

Članak 4.

Члан 4.

Naziv Zaklade je:
- na srpskom jeziku: Фондација ,,Спомендом бана Јосипа Јелачића“;
- na hrvatskom jeziku: Zaklada ,,Spomen-dom
bana Josipa Jelačića”;
- na engleskom jeziku: Memorial Home of
Ban Josip Jelačić Foundation.

Назив Фондације је:
- на српском језику: Фондација ,,Спомендом бана Јосипа Јелачића“
- на хрватском језику: Zaklada ,,Spomen-dom
bana Josipa Jelačića”
- на енглеском језику: Memorial Home of Ban
Josip Jelačić Foundation

Sjedište Zaklade je u Petrovaradinu, ulica Седиште Фондације је у Петроварадину,
Vladimira Nazora br. 3.
улица Владимира Назора бр. 3.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta Zaklade Одлуку о промени назива и седишта
donosi osnivač na prijedlog upravnog odbora Фондације доноси оснивач на предлог
Zaklade.
Управног одбора Фондације.
Članak 5.
Zaklada ima simbol:

Члан 5.
Фондација има симбол:

Simbol se u grafičkom smislu sastoji od
latiničnih slova „B“, „J“ i „J“. Grafičkom
postavkom ova tri slova čine veliko latinično
slovo „B“. Slova su bijele boje u crvenom
kvadratu. Integralni dio simbola je i naziv
Zaklade na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,
na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku.
Uporaba simbola uređuje se posebnom
odlukom.

Симбол се у графичком смислу састоји од
латиничних слова „Б“, „Ј“ и „Ј“. Графичком
поставком ова три слова чине велико
латинично слово „Б“. Слова су беле боје у
црвеном квадрату. Интегрални део симбола
је и назив Фондације на српском језику и
ћириличном писму, на хрватском језику и на
енглеском језику. Употреба симбола уређује
се посебном одлуком.

Ciljevi i djelatnost

Циљеви и делатност

Članak 6.

Члан 6.

Ciljevi Zaklade su:

Циљеви Фондације су:

- očuvanje, njegovanje i prezentiranje
suvremene i tradicijske kulture Hrvata iz
Petrovaradina,
-promicanje i unaprjeđivanje znanosti,
obrazovanja i umjetnosti hrvatske nacionalne
manjine;
-unaprjeđivanje rada obrazovnih, znanstvenih
i kulturnih udruga hrvatske nacionalne
manjine;
- unaprjeđivanje nakladničke djelatnosti na
hrvatskom jeziku u područjima kulture i
obrazovanja,
- predstavljanje i zaštita kulturno-povijesnog
nasljeđa hrvatske nacionalne manjine putem
afirmiranja lika i djela bana Josipa Jelačića;
-unaprjeđivanje materijano-tehničkih uvjeta za
rad u objektima koje koristi Zaklada i njen
osnivač, te ustanove osnovane od strane
osnivača u područjima kulture, obrazovanjam
informiranja i službene uporabe jezika i
pisma;
-briga o djeci, mladima i starima uključenima
u rad u područjima kulture i obrazovanja.

-очување,
неговање
и
презентовање
савремене и традиционалне културе Хрвата
из Петроварадина;
-промоција
и
унапређивање
науке,
образовања
и
уметности
хрватске
националне мањине;
-унапређивање рада образовних, научних и
културних удружења хрватске националне
мањине,
-унапређивање издавачке делатности на
хрватском језику у подручјима културе и
образовања;
-представљање
и
заштита
културноисторијског наслеђа хрватске националне
мањине кроз афирмисање лика и дела бана
Јосипа Јелачића;
-унапређивање
материјално-техничких
услова за рад у објектима које користи
Фондација и њен оснивач, те установе
основане од стране оснивача у подручјима
културе, образовања, информисања и
службене употребе језика и писма;
-брига о деци, младима и старима
укљученима у рад у подручјима културе и
образовања.

Organi Zaklade, njihove ovlasti i obveze

Органи фондације, њихове овлашћења и
обавезе

Članak 7.

Члан 7.

Organi Zaklade su: upravni odbor i upravitelj.

Органи Фондације су: управни одбор и
управитељ.

Upravni odbor

Управни одбор

Članak 8.

Члан 8.

Upravni odbor je organ upravljanja Zaklade,
koji se skrbi za sprovođenje ciljeva Zaklade
utvrđenih ovim statutom.
Upravni odbor ima 7 članova koje imenuje i
razrješava osnivač. Mandat članova Upravnog
odbora je 4 godine.
Upravni odbor prijedlaže osnivaču imenovanje
i razrješavanje upravitelja.

Управни одбор је орган управљања
Фондације, који се брине о спровођењу
циљева
Фондације
утврђених
овим
статутом.
Управни одбор има 7 чланова које именује и
разрешава
оснивач.
Мандат
чланова
Управног одбора је 4 године.
Управни
одбор
предлаже
оснивачу
именовање и разрешавање управитеља.

Članak 9.

Члан 9.

Sjednice upravnog odbora Zaklade saziva
predsjednik upravnog odbora, koji utvrđuje
dnevni red i predsjedava sjednicama.
U slučaju spriječenosti predsjednika upravnog
odbora, sjednice upravnog odbora saziva
zamjenik predsjednika. On obavlja i druge
ovlasti predsjednika upravnog odbora u
slučaju
spriječenosti
ili
odsutnosti
predsjednika.

Седнице управног одбора Фондације сазива
председник управног одбора, који утврђује
дневни ред и председава седницама.
У
случају
спречености
председника
управног одбора, седнице управног одбора
сазива заменик председника. Он обавља и
друга овлашћења председника управног
одбора у случају спречености или одсуства
председника.

Članak 10.

Члан 10.

Upravni odbor:
- usvaja statut i njegove izmjene i dopune,
opće akte Zaklade i poslovnik o radu,
- donosi program rada i izvještaj o radu
Zaklade,
- donosi financijski plan i završni račun
Fondacije,
- odlučuje o načinu korištenja imovine
Zaklade sukladno odredbama Statuta,
- osniva radna tijela Zaklade,
- prijedlaže osnivaču imenovanje
i
razrješavanje upravitelja Zaklade,
- prijedlaže osnivaču promjene ciljeva
Zaklade,
-prijedlaže osnivaču statusne promjene
Zaklade,

Управни одбор:
-усваја статут и његове измене и допуне,
опште акте Фондације и пословник о раду;
-доноси програм рада и извјештај о раду
Фондације;
-доноси финансијски план и завршни рачун
Фондације;
-одлучује о начину коришћења имовине
Фондације у складу са одредбама статута;
-оснива радна тела фондације;
-предлаже
оснивачу
именовање
и
разрешавање управитеља Фондације;
-предлаже оснивачу промене циљева
Фондације;
-предлаже оснивачу статусне промене
Фондације;

- predlaže osnivaču odluku o prestanku
Zaklade,
- vrši kontrolu rada upravitelja Zaklade i
razmatra izvješća o njegovom radu,
- obavlja druge poslove sukladno zakonu,
statutu i ostalim općim aktima Zaklade.

-предлаже оснивачу одлуку о престанку рада
Фондације;
-врши контролу рада управитеља Фондације
и разматра извештаје о његовом раду;
-обавља друге послове у складу са законом,
статутом и осталим општим актима
Фондације.

Članak 11.

Члан 11.

Upravni odbor može punovažno odlučivati
ako je prisutno više od polovice njegovih
članova, a odluke donosi većinom glasova
svih članova upravnog odbora.

Управни одбор може пуноважно одлучивати
ако је присутно више од половине његових
чланова, а одлуке доноси већином гласова
свих чланова управног одбора.

Članak 12.

Члан 12.

Mandat članu upravnog odbora prestaje:
- istekom mandata,
- opozivanjem od strane osnivača,
- davanjem ostavke,
- gubitkom poslovne sposobnosti ili smrću
člana upravnog odbora.

Мандат члану управног одбора престаје:
-истеком мандата;
-опозивањем од стране оснивача;
-давањем оставке;
-губитком пословне способности или смрћу
члана управног одбора.

Upravitelj

Управитељ

Članak 13.

Члан 13.

Upravitelja fondacije imenuje i razrješava
osnivač na prijedlog upravnog odbora
fondacije.
Upravitelj fondacije se imenuje na mandatni
period od 4 godine.

Управитеља фондације именује и разрешава
оснивач на предлог управног одбора
фондације.
Управитељ фондације се именује на
мандатни период од 4 године.

Članak 14.

Члан 14.

Upravitelj Zaklade:
- zastupa i predstavlja Zakladu,
- odgovara za zakonitost rada Zaklade,
- vodi poslove Zaklade suglasno odlukama
upravnog odbora,
- podnosi upravnom odboru prijedlog
financijskog plana i završnog računa,
- obavlja druge poslove sukladno zakonu,
statutu i ostalim općim aktima Zaklade.

Управитељ Фондације:
- заступа и представља Фондацију,
- одговара за законитост рада Фондације,
- води послове Фондације сагласно одлукама
yправног одбора,
- подноси управном одбору предлог
финансијског плана и завршног рачуна,
- обавља друге послове у складу са закону,
статуту и осталим општим актима
Фондације.

Članak 15.

Члан 15.

U obavljanju svojih dužnosti članovi upravnog У обављању својих дужности чланови
odbora i upravitelj su dužni da postupaju s управног одбора и управитељ су дужни да
pažnjom dobrog domaćina.
поступају с пажњом доброг домаћина.
Imovina Zaklade

Имовина Фондације

Članak 17.

Члан 17.

Imovina Zaklade stječe se iz sljedećih izvora:
dobrovoljnih priloga, donacija, poklona,
financijskih poticaja, zaostavština, kamata na
uloge, kamata na oročena sredstva,
dobrovoljnih i drugih prihoda na način
reguliran pozitivnim propisima Republike
Srbije.

Имовина Фондације стиче се из следећих
извора: добровољних прилога, донација,
поклона,
финансијских
подстицаја,
заоставштина, камата на улоге, камата на
орочена средства, добровољних и других
прихода на начин регулисан позитивним
прописима Републике Србије.

Članak 18.

Члан 18.

Fondacija stječe prihode i neposrednim
obavljanjem privredne djelatnosti, sukladno
članku 45. Zakona o zadužbinama i
fondacijama, i to:
49.39 ostali prijevoz putnika u kopnenom
prometu
55.90 ostali smještaj – privremeni smještaj na
dulji rok đacima i studentima
58.1 izdavanje knjiga, časopisa i druge
nakladničke djelatnosti
59.11 proizvodnja kinematografskih djela,
audio vizualnih proizvoda i televizijskog
programa
59.20 snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i
glazbe
60.10 emitiranje radio programa
60.20. proizvodnja i emitiranje televizijskog
programa
68.10 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima
72.20 istraživanje i razvitak u društvenim i
humanističkim znanostima
74.20 fotografske usluge
74.30 prevođenje i usluge tumača
79.90 ostale usluge rezervacije
(pomoć
turistima i posjetiljima)

Фондација стиче приходе и непосредним
обављањем привредне делатности, у складу
са чланом 45. Закона о задужбинама и
фондацијама, и то:
49.39 остали превоз путника у копненом
саобраћају
55.90 остали смештај - привремени смештај
на дужи рок ђацима и студентима
58.1 издавање књига, часописа и друге
издавачке делатности
59.11 производња кинематографских дела,
аудио визуалних производа и телевизијског
програма
59.20 снимање и издавање звучних записа и
музике
60.10 емитовање радио програма
60.20
производња
и
емитоваање
телевизијског програма
68.10 куповина и продаја властитих
некретнина
68.20 изнајмљивање
властитих
или
изнајмљених некретнина и управљање њима
72.20 истраживање и развој у друштвеним
и хуманистичким наукама
74.20 фотографске услуге
74.30 превођење и услуге тумача
79.90 остале услуге резервације (помоћ

85.5 ostalo obrazovanje (obuka u kampovima
i školama u sportskim aktivnostima, stranim
jezicima, umjetnosti, kulturi…)
85.60
pomoćne
obrazovne
aktivnosti
(obrazovni konzalting, izrada testova i
testiranje, programi studentske razmjene)
88.10 socijalna skrb bez smještaja
90.0 stvaralačke umjetničke i zabavne
djelatnosti
91.0 rad knjižnica, arhiva, muzeja, galerija i
zbirki
93.19 ostale sportske djelatnosti
94.99 djelatnosti ostalih organizacija na bazi
učlanjenja

туристима и посетиоцима)
85.5 остало образовање (обука у камповима
и школама у спортским активностима,
страним језицима, уметности, култури…)
85.60 помоћне
образовне
активности
(образовни консалтинг, израда тестова и
тестирање, програми студентске размене)
88.10 социјално старање без смештаја
90.0 стваралачке уметничке и забавне
делатности
91.0 рад библиотека, архива, музеја, галерија
и збирки
93.19 остале спортске делатности
94.99 делатности осталих организација на
бази учлањења

Članak 19.

Члан 19.

Imovina Zaklade može se isključivo koristiti
za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o
osnivanju i ovim statutom.
Zaklada je dužna da s imovinom i sredstvima
postupa s pažnjom dobrog domaćina s ciljem
njihovog očuvanja i uvećanja njihove
vrijednosti.
Imovina Zaklade se koristi sukladno programu
rada i financijskim planom koji donosi upravni
odbor Zaklade.

Имовина Фондације може се искључиво
користити за остваривање циљева утврђених
актом о оснивању и овим статутом.
Фондација је дужна да с имовином и
средствима поступа с пажњом доброг
домаћина с циљем њиховог очувања и
увећања њихове вредности.
Имовина Фондације се користи у складу са
програмом рада и финансијским планом
који доноси управни одбор Фондације.

Članak 20.

Члан 20.

Imovina Zaklade ne može se dijeliti osnivaču,
članovima organa upravljanja, uposlenicima
ili s njima povezanim licima izuzev davanja
primjerenih nagrada i naknada opravdanih
troškova nastalih u svezi s ostvarivanjem
ciljeva Zaklade (putni troškovi, dnevnice i sl.),
ugovorenih teretnih obveza i isplate zarade
uposlenicima.

Имовина Фондације не може се делити
оснивачу, члановима органа управљања,
запосленима или са њима повезаним лицима
изузев давања примерених награда и
накнада оправданих трошкова насталих у
вези са остваривањем циљева Фондације
(путни трошкови, дневнице и сл.),
уговорених теретних обавеза и исплате
зараде запосленима.

Odgovornost za obveze Zaklade

Одговорност за обавезе Фондације

Članak 21.

Члан 21.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu, За обавезе преузете у правном промету
Zaklada odgovara cjelokupnom svojom фондација одговара целокупном својом

имовином.

imovinom.
Poslovne knjige i financijska izvješća

Пословне књиге и финансијски
извештаји

Članak 22.

Члан 22.

Zaklada je obvezna da vodi poslovne knjige, Фондација је обавезна да води пословне
sastavi i podnese financijska izvješća sukladno књиге, састави и поднесе финансијске
propisima o računovodstvu i reviziji.
извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
Javnost rada Zaklade

Јавност рада фондације

Članak 23.

Члан 23.

Rad Zaklade je javan.
Upravitelj se stara o redovitom informiranju
javnosti o radu i aktivnostima Zaklade,
neposredno ili putem internih publikacija,
odnosno putem priopćenja za javnost, ili na
drugi primjeren način.
Zaklada je obvezna da godišnje izvješće o
radu učini dostupnim javnosti objavljivanjem
putem interneta odnosno publikacija, ili na
drugi pogodan način sukladno zakonu.

Рад Фондације је јаван.
Управитељ
се
стара
о
редовном
информисању
јавности
о
раду
и
активностима Фондације, непосредно или
путем интерних публикација, односно путем
обавештења за јавност, или на други
примерен начин.
Фондација је обавезна да годишњи извештај
о раду учини доступним јавности
објављивањем путем интернета односно
публикација, или на други погодан начин у
складу са законом.

Postupak za izmjene i dopune statuta i
postupak donošenja i izmjena drugih opših
akata fondacije

Поступак за измене и допуне статута и
поступак доношења и измена других
опших аката фондације

Članak 24.

Члан 24.

Statut Zaklade mora biti sukladan Zakonu o
zadužbinama i fondacijama, a može biti
izmijenjen ili dopunjen odlukom upravnog
odbora.
Izmjene i dopune statuta Zaklade vrše se po
prijedlogu osnivača, upravitelja ili članova
upravnog odbora.
Prijedlog za izmjenu i dopunu predaju se u
pisanom obliku predsjedniku upravnog
odbora.
Na osnovu prijedloga za izmjenu i dopunu
statuta,
predsjednik
upravnog
odbora

Статут Фондације мора бити у складу са
Закону о задужбинама и фондацијама, а
може бити измењен или допуњен одлуком
управног одбора.
Измене и допуне статута Фондације врше се
по предлогу оснивача, управитеља или
чланова управног одбора.
Предлог за измену и допуну предају се у
писаном облику председнику управног
одбора.
На основу предлога за измену и допуну
Статута, председник управног одбора

fondacije je dužan u roku od 30 dana sazvati
sjednicu upravnog odbora, radi odlučivanja o
prijedlogu za izmjenu i dopunu statuta.
Izmjene i dopune statuta donosi upravni odbor
fondacije.
Statut je osnovni akt Zaklade, a svi drugi opći
akti, pravilnici, poslovnici i druge odluke
organa upravljanja Zaklade moraju biti
sukladni njegovim odredbama.

Фондације је дужан у року од 30 дана да
сазове седницу управног одбора, ради
одлучивања о предлогу за измену и допуну
статута.
Измене и допуне статута доноси управни
одбор Фондације.
Статут је основни акт фондације, а сви други
општи акти, правилници, пословници и
друге одлуке органа управљања Фондације
морају бити у складу са његовим одредбама.

Prestanak rada Zaklade i statusne
promjene

Престанак рада Фондације и статусне
промене

Članak 25.

Члан 25.

Brisanjem iz registra nadležnog organa
Zaklada gubi svojstvo pravne osobe.
Zaklada prestaje s radom i briše se iz registra
nadležnog organa, ako je:
- osnivač donio odluku o prestanku rada
Zaklade,
- nad Zakladaom okončan stečajni postupak,
- Zakladi oduzeto odobrenje za djelovanje,
- izvršena statusna promjena koja za
posljedicu ima prestanak rada Zaklade,
- pravomoćnim aktom nadležnog organa
utvrđena ništavost rješenja o upis fondacije u
registar.

Брисањем из регистра надлежног органа
Фондација губи својство правног лица.
Фондација престаје с радом и брише се из
регистра надлежног органа, ако је:
- оснивач донео одлуку о престанку рада
Фондације,
- над Фондацијом окончан стечајни
поступак,
- Фондацији одузето одобрење за деловање,
- извршена статусна промена која за
последицу има престанак рада Фондације,
- правоснажним актом надлежног органа
утврђена ништавост решења о упис
Фондације у регистар.

Članak 26.

Члан 26.

Zaklada može vršiti statusne promjene Фондација може вршити статусне промене у
sukladno zakonu, na osnovu odluke osnivača. складу са законом, на основу одлуке
оснивача.
Raspodjela imovine Zaklade u slučaju
prestanka rada fondacije

Расподела имовине фондације у случају
престанка рада фондације

Članak 27.

Члан 27.

U slučaju prestanka rada Zaklade, imovina
Zaklade koja preostane nakon izmirenja svih
zakonskih obveza, prenese se na drugu
nedobitnu organizaciju, zakladu ili udruženje
osnovanom radi ostvarivanja istih ili sličnih

У случају престанка рада Фондације,
имовина Фондације која преостане након
измирења свих законских обавеза, преноси
се на другу недобитну организацију,
фондацију или удружење основаном ради

općekorisnih ciljeva.
Odluku o raspodjeli
Zaklade donosi osnivač.

preostale

остваривања
истих
или
сличних
imovine општекорисних циљева.
Одлуку о расподели преостале имовине
Фондације доноси оснивач.

Oblik i sadržina pečata

Облик и садржина печата

Članak 28.

Члан 28.

Fondacija ima pečat okruglog oblika, koji
sadrži tekst:
Фондација ,,Спомен-дом бана Јосипа
Јелачића“, Петроварадин
Zaklada ,,Spomen-dom bana Josipa Jelačića”,
Petrovaradin
Memorial Home of Ban Josip Jelačić
Foundation, Petrovaradin

Фондација има печат округлог облика, који
садржи текст:
Фондација ,,Спомен-дом бана Јосипа
Јелачића“, Петроварадин
Zaklada ,,Spomen-dom bana Josipa Jelačića”,
Petrovaradin
Memorial Home of Ban Josip Jelačić
Foundation, Petrovaradin

Prelazne i završne odredbe

Прелазне и завршне одредбе

Članak 28.

Члан 28.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim На сва питања која нису регулисана овим
statutom neposredno će se primjenjivati статутом непосредно ће се примењивати
odredbe Zakona o zadužbinama i fondacijama. одредбе
Закона
о
задужбинама
и
фондацијама.
Članak 30.

Члан 30.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a Овај статут ступа на снагу даном доношења
primjenjuje se od dana upisa Zaklade u а примјењује се од дана уписа Фондације у
nadležni registar.
надлежни регистар.
Predsjednik upravnog odbora

Председник управног одбора

Marko Tucakov

Марко Туцаков

