
 

СТАТУТ 

 
Фондација за истраживање и развој, безбедност хране и еко здравље 
Нови Сад 
Бр. 1- 25. 11.2019 
 
У складу са одредбама чл. 33 и чл. 34 Закона о задузбинама и фондацијама 
»Службени лист РС«, бр. 88./10, на седници Управног одбора дана 25.11.2019 у Новом 
Саду, усвојен је нови Статут Фондације за истраживање и развој, безбедност хране и 
еко здравље . 
 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Фондација за истраживање и развој, безбедност хране и еко здравље (у даљем 
тексту: фондација ) је добровољна, самостална, невладина и недобитна организација, 
која је основана на неодређено време, ради остваривања опште корисних циљева 
кроз активности унапређења у сектору пољопривреде, безбедности хране и еко 
здравља утврђених овим Статутом. 
 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 
Члан 2. 

Назив организације је Фондација за истраживање и развој, безбедност хране и еко 
здравље. Скраћени назив ФРД. 
Назив организације на Енглеском језику: Foundation for research & development, food 
safety & eco health. Skraćeni naziv FRD. 
Фондација има седиште у Новом Саду, Булевар Европе 6. 
Фондација делује на територији Србије. 
 

ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА И ЗНАКА  

 

Члан 3. 

Фондација има печат округлог облика на коме пише: Фондација за истраживање и 
развој, безбедност хране и еко здравље , Нови Сад. 
 

 
 
 



Члан 4. 
 

Фондација има свој логотип:                                       
 
Фондација има своју интернет страницу: www.frd.org.rs 
Е-маил адреса Фондације јe : 
 info@frd.org.rs 
veselina.pelagic@frd.org.rs 
 
ВИЗИЈА, МИСИЈА  И ЦИЉЕВИ 

Члан 5. 

Визија  

Интегрисање знања о безбедности хране од фарме до трпезе, као и о еко здрављу у 
глобално, регионално и национално окружење, у којем веродостојна наука 
информише политику јавног здравља, безбедности хране, заштиту потрошача и 
заштиту животне средине. 

             Мисија  

Фондација је посвећена мисији корисног комуницирања научно заснованих 
информација о одрживој пољопривреди, здрављу животиња и биљака, безбедности 
хране, јавном здрављу и еко здрављу. 

Члан 6. 
Основни циљеви 

 
1. Подизање капацитета за остварења стратешких планова и активности 
Фондације у Србији, пријавом на домаће и стране конкурсе. 
2. Промовисање Европских и глобалних вредности оличених у раду 
међународних организација, Европски центар за превенцију и контролу 
болести (ECDC), Европска агенција за храну (EFSA), Светска здравствена 
организација (WHO ), Светска организација за здравлје животиња (OIE ), 
Светска организација за храну (FAO), Светска трговинска организација (WTO) 
кроз јавно информисање и образовање стручне и шире јавности,  
3. Промовисање истраживања и размена знања кроз сарадњу са образовним, 
истраживачким и стручним центрима у земљи и међународним 
институцијама. 
4. Промовисање Jедноg здрављa - међусобни однос здравља животиња, људи 
и животне средине. 
5. Подршка безбедности потрошача кроз промоцију примене и 
имплементације Добра  хигијенска пракса (DHP) , Добра произвођачка пракса 
( DMP ) и критичне контролне тачке ( HACCP ).  

http://www.frd.org.rs/
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6. Подршка у оспособљавању, усавршавању и ангажовању младих стручњака 
охрабривањем да постану носиоци развоја и промена у руралним срединама. 
7. Промовисање органске производњe, традиционалних начина производње 
и прераде хране. 
8. Истраживање и увођење нових начина стварања добити кроз развој и 
представљање старих заната, презентације културне баштине и развој села у 
светлу туризма. 
9. Скретање пажње на људе са посебним потребама и помагање да развију 
своју слободу за учешће у различитим активностима у руралној средини. 
10. Објављивање штампаних и електронских материјала, као и аудио и 
визуелних записа који су везани за област, а у циљу упознавања стручне и 
шире јавности са радом и резултатима деловања Фондације. 

 
Члан 7. 

Фондација ће остваривати своје циљеве кроз различите активности: 
 

1. Истраживањима и разменом знања, као и учешћем у развоју и примени нових 
технологија. 
2. Кроз тренинге, семинаре, конференције, летње кампове у сеоским срединама, 
као и зимске школе. 
3. Истраживањима и разменом знања, као и учешћем у развоју и примени нових 
технологија у области заштите животне средине и еко здравља. 
4. Сарадњом са државним и приватним институцијама из Србије, земаља 
региона, као и са међународним организацијама. 
5. Објављивањем електронских материјала, као и аудио и визуелних записа који 
су везани за области из циљева, у сврху образовања и упознавања шире 
јавности о значају заштите здравља људи, животиња, биљака и животне 
средине.  

Фондација се може повезивати у различите мреже и са различитим организацијама, 
фондацијама, удружењима и институцијама у земљи и иностранству који имају 
сродне циљеве. 

Фондација ће спроводити све своје циљеве поштујући принципе родне 
равноправности и једнаких могућности. 
 
 
ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
Оснивач Фондације је Веселина Раданов Пелагић 
Фондација је организација са свим правима, обавезама и одговорностима у складу са 
Законом и Статутом. 
Органи Фондације су Управни одбор, Управитељ, Надзорни одбор, Програмски савет, 
Научно едукативни центар Pet & Science и Клуб пријатеља. 
 



Члан 9. 
Управни одбор је извршни орган Фондације, који се стара о спровођењу циљева 
Фондације, који су утврђени овим Статутом. 
 
Управни одбор : 
 

1. Руководи радом Фондације и доноси одлуке ради остваривања циљева   
Фондације, 
2. Организује редовно обављање делатности Фондације, 
3. Поверава посебне послове појединим члановима/цама, 
4. Доноси план и програм активности Фондације, 
5. Усваја Статут, као и измене и допуне Статута, 
6. Разматра и усваја најмање један пут годишње извештај Управног одбора, 
4. Разматра и усваја финансијски план, одлуке и извештај, 
5. Бира и разрешава чланове/це Управног одбора и Надзорног одбора, 
6. Одлучује о покретању поступка за измену и допуну Статута, сопственом 
иницијативом или на предлог Програмског савета и Клуба пријатеља и 
припрема предлоге измена и допуна, 
7.  Доноси пословник о раду Управног одбора, 
8. Формира Програмски савет и Клуб пријатеља која пружају подршку раду 
Фондације, 
9. Доноси одлуке о формирању привремених или сталних радних и пројектних 
тимова, као и о њиховим координаторима и члановима/цама који/е их чине, 
10. Одлучује о додели јавних признања Фондације, 
11. Одлучује о другим делатностима у оквиру Фондације  
12. Одлучује о промени назива Фондације.  
 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина 
чланова/ица, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова/ица. Управни 
одбор ће такође у свом раду и одлучивању користити информационе технологије. 
Одлуке које иначе спадају у редовну надлежност органа управљања, доноси Управни 
одбор, а одлуке органа управљања о том питању постају правно ваљане само ако је 
дао сагласност на такве одлуке Оснивач Фондације. 
 

Члан 10. 
Управни одбор има 3 члана, од којих је оснивач уједно и председник Управног 
одбора. 
Чланове Управног одбора бира и разрешава Оснивач Фондације. 
 
Председник Управног одбора представља и заступа Фондацију у правном промету и 
има права и дужности финансијског налогодавца. 
 
Чланови Управног одбора могу бити домаћа и страна физичка лица. 
 
Мандат чланова је четири године и могу се бирати поново на исту фукцију.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



Члан 11. 
Управитељ 
 
Управитељ заступа Фондацију и одговара за законитост њеног рада, води послове 
Фондације сагласно Одлукама Управног одбора. 
 
Подноси Управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна. 
 
Обавља и друге послове у складу са Законом.  
Управитеља Фондације именује и разрешава оснивач. 
Мандат Управитеља траје 4 године. 
 

 
Члан 12. 

Надзорни одбор 
 
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Фондације и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 
Надзорни одбор има три члана/ице које бира Управни одбор.  
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора. 
Мандат чланова/ица Надзорног одбора траје две године и могу бити поново бирани, 
Надзорни одбор подноси извештај Управном одбору.  
 
 
ФИНАНСИРАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ 
 

Члан 13. 
Фондација је основана ради остваривања општекорисног циља и стиче средства (од 
добровољних прилога, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, 
закупнине, ауторских права, поклона, донација, дивиденди и других прихода 
остварених на законом дозвољени начин). 

Фондација може да стиче имовину за остваривање пројеката и за вршење 
активности.  

 

Члан 14. 

Фондација стиче приходе и непосредним обављањем привредне делатности из 
оквира шифре 58.19 - остала издавачка делатност: издавање (укључујући online) 
каталога, и флајера као и фотографија, календара, образаца, формулара, постера, 
рекламног материјала, образаца и другih штампанih информација, којe карактерише 
неопходност постојања интелектуалне креативности нужне за њихов развој која су 
заштићена ауторским правима. 

Фондација ће привредну делатност обављати као споредну делатност и искључиво у 
вези са циљевима ради чијег остваривања је основана. 



 
Члан 15. 

Средства Фондације се могу користити само на основу финансијских планова 
одлуком Управног одбора. 
За своје обавезе Фондација одговара искључиво својом имовином. 
 
ЈАВНОСТ РАДА 

 
 

Члан 16. 
Рад Фондације је јаван. 
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова/ца и јавности о раду и 
активностима Фондације, непосредно или путем јавних публикација, односно путем 
саопштења за јавност. 
 
НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА 
 

Члан 17. 
О статусним променама, промени правне форме и престанку рада фондације Одлуку 
доноси оснивач. 
 

Члан 18. 
У случају престанка рада, имовина Фондације пренеће се на другу организацију која 
има сличне циљеве и задатке, а одлуку о томе доноси Оснивач Фондације. 
 

Члан 19. 
Овај Статут је сачињен и усвојен на српском језику. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 
На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се одредбе Закона 
о задужбинама и фондацијама. 

 
Члан 21. 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од Управног одбора Фондације, а 
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног одбора. 
 
 
 
ЗА УПРАВНИ ОДБОР 
 
--------------------------------------- 
Председник Управног одбора 
Веселина Раданов Пелагић 


