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На основу члана 20. 21 и 22. Закона о удругама и фондацијама („Службене новине 

Федерације БиХ“ бр.45/02) оснивачи Фондације за обнову и развој регије Вареша , дана 

28. септембра 2011. године, доносе 

С Т А Т У Т 
Фондације за обнову и развој регије Вареша 

 

И. Основне одредбе 

Члан 1. 

Статутом Фондације за обнову и развој регије Вареша (у даљењем тексту: Статут), уређује се: 

• назив и сједиште Фондације;  

• циљеви и дјелатност Фондације;  

• заступање и представљање Фондације;  

• органи фондације, њихова овлаштења, начин именовања и опозива, трајање мандата, 

кворум и правила гласања;  

• облик и садржај печата;  

• стјецање и располагање имовином;  

• начин доношења финанцијског извјештаја и извјештаја о раду;  

• поступак за доношење статута, измјене и допуне статута и других опћих аката Фондације;  

• услови и поступак за припајање, раздвајање, трансформацију или престанак рада 

Фондације;  

• правила за расподјелу преостале имовине у случају престанка рада Фондације  

Статутом се уређују и друга питања од значаја за циљеве и дјелатност Фондације. 

Члан 2.  

Пуни назив фондације је: Фондација за обнову и развој регије Вареша (у даљњем тексту: 

Фондација). 
Сједиште Фондације је у Варешу, Звијезда 34, 71330 Вареш  

Скраћени назив Фондације је: Ф/ЗОРРВ 

Члан 3.  

Фондација у свом раду користи печат елиптичног облика, димензија 30 x 15 мм, с текстом: 

Фондација/Заклада за обнову и развој регије Вареша, скраћено Ф/ЗОРРВ. 

Члан 4.  

Циљеви Фондације су: 
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• Потпора систематском приступу у конкретном провођењу обнове и развоја Вареша на 

темељима усвојених програмских докумената: Стратегије развоја опћине, Просторног 

плана опћине, Мастер плана развоја туризма и Локалног еколошког плана/ЛЕАП-а опћине 

Вареш и других ддокумената у складу са законом, 

• Потицање свих релевантних домаћих и иноземних институција да се укључе у обнову 

девастираног стања и будући развој регије Вареша у складу са законом,  

• Организирани и системски приступ рекултивацији природног околиша и заштита од 

пропадања и уништавања рудничких и индустријских погона Жељезаре у Вареш-Мајдану, 

те осталих индустријских погона и објеката, њихова конзервација и/или пренамјена 

функције у складу са законом, 

• Обнова културно-повијесног насљеђа: стари краљевски град Бобовац, стари мајдани-

ковачнице у Очевији,варешки стећци, религијски и други објекти архитектонско-

грађевинског наслијеђе,  итд у складу са законом. 

• Развој туристичке понуде регије Вареша у подручју: природне, културно-историјске и 

индустријске баштина, сеоског, религијског и еко туризама, гастрономске аутохтоне 

понуде органске хране, локалних специјалитета и слично у складу са законом, 

• Потстицање и јачање научно-истраживачки рад за обнову и ревитализацију града, 

окружења и регије користећи при томе еуропска и свјетска искуства и методе у складу са 

законом,  

• Потпора одрживом повратку и запошљавању у складу са законом,  

• Развој туристичких капацитета и прометница у складу са законом, и  

• Маркетиншко представљање и медијско промицање циљева у складу са законом. 

Члан 5. 

Дјелатности Фондације су: 

• Учешће у обнови и развоју регије Вареша која се темељи на  начелу одрживог развоја 

свих потенцијала и природних ресурса, заштите природе и околиша, заштити културно-

хисторијског, природног и индустријског насљеђа, 

• Учешће у реконструкцији, рестаурацију, ревитализацију, потенцијала регије Вареша на 

темељима програмских и стратешких докумената опћине Вареш, а прије свега: старог 

краљевског града Бобовац, рудника и жељезаре у Вареш, стећака и осталих културно-

повјесних објеката наслијеђа,  

• Учешће у развоју туризма, (еко, руралног и религијског туризма), производње органске 

хране, господарског одрживог развоја који неће бити супротстављен циљевима очувања, 

унапређења и заштите природе и околиша,  

• Организирање донаторских конференција, волонтерских јавних радова, презентација, 

истраживачких колонија, симпозија, конгреса и округлих столова, изложби и слично,  

• организирање и подупирање научно-истраживачког и стручног рада на теме значајне за 

циљеве Фондације,  

• Учешће у изради апликација за фондове и натјечаје релевантних домаћих и иностраних 

фондова за финансирање дефинисаних циљева из дјелатности Фондације/Закладе 

• потстицање организирања и развоја институција и организација значајних за 

остваривање циљева Фондације,  

• подупирање господарских пројеката који су сукладни циљевима Фондације,  
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• остваривање контаката с одговарајућим институцијама и удругама у БиХ, Европи и 

свијету.     

• Административни послови кореспонденције и пословне комуникације, и 

• други послови потребни за остварење циљева Фондације-Закладе. 

ИИ Органи Фондације 

Члан 6. 

Органи Фондације су: 

 

1. Управни одбор 

2. Предсједник  

1. Управни одбор 

Члан 7. 

Фондацијом управља Управни одбор, који има минимално три(3) а максимално једанаест 

(11)чланова. 

Чланове Управног одбора именују оснивачи Фондације од представника највећих донатора и 

угледних особа, на раздобље од четири године. 

Управни одбор има предсједника којега чланови Управног одбора бирању између себе. 

Члан 8.  

Чланови Управног одбора не могу бити: 

• малодобне особе,  

• особе упослене у Фондацији,  

• чланови других органа Фондације.  

Члан 9. 

Мандат чланова Управног одбора је четири године, а може престати прије утврђеног времена у 

сљедећим случајевима: 

• подношењем образложене оставке члана Управног одбора,  

• разрјешењем од особе овлаштене од оснивача због непридржавања програмских циљева 

у раду Фондације или због поступања супротно актима Фондације или због поступања које 

нарушава углед Фондације и 

• у случају смрти.  
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Члан 10.  

Управни одбор: 

• остварује циљеве Фондације утврђене статутом,  

• даје сугласност за правне радње које су преузете у име Фондације прије њезиног уписа у 

регистар,  

• управља имовином Фондације,  

• припрема и врши измјене и допуне Статута, те доноси друге акте потребне за рад 

Фондације у складу Закону и Статуту,  

• именује особу овалаштену за заступање и представљање Фондације,  

• одлучује о утемељењу субјекта за господарску и другу дјелатност ради остваривања 

циљева из члана 4. Статута,  

• одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији и престанку рада Фондације,  

• припрема финанцијска и друга извјешћа,  

• доноси Пословник о свом раду,  

• врши друге послове сукладно Закону и Статуту.  

Члан 11. 

Управни одбор може расправљати и одлучивати ако је сједници назочна натполовична већина 

чланова Управног одбора. 

Управни одбор одлучује натполовичном већином, доноси акте и др. 

Акте Управног одбора потписује предсједник. 

2. Предсједник Фондације 

Члан 12. 

Предсједник Фондације мора бити особа која својим знањем и угледом може репрезентативно 

представљати Фондацију. 

Предсједника Фондације бирају за први мандат оснивачи, а сваки наредни именује га Управни 

одбор.  

Мандат предсједника Фондације је четири године, а за предсједника Фондације може бити 

именована иста особа највише два пута узастопно. 

Члан 13. 

Предсједник бит ће разријешен:  

· истеком мандата, а не буде поново именован; 

· на властити захтјев; 

· уколико му Управни одбор изгласа неповјерење; 

· уколико не проводи политику Фондације; 

· уколико не представља и заступа интересе Фондације. 

Члан 14. 
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Предсједник обавља сљедеће послове: 

• проводи основну политику Фондације,  

• представља и заступа Фондацију,  

• извршава одлуке Управног одбора,  

• уз сугласност Управног одбора, закључује уговоре у има и за рачун Фондације,  

• доноси одлуке, рјешења, финансијске планове, завршни рачун Фондације и друге акте 

представљања и руковођења Фондацијом,  

• Управном одбору подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Фондације најмање 

једном годишње,  

• обавља и друге послове утврђене овим Статутом.  

У случају спријечености или одсутности Предсједника Фондације, Фондацију представља и 

заступа предсједник Управног одбор уз писмено овлаштење предсједника Фондације. 

Члан 15. 

Предсједник Фондације не може, без сугласности Управног одбора, располагати имовином 

Фондације (стјецати, оптерећивати, потврђивати) чија вриједност прелази 5.000,00 КМ. 

ИИИ. Заступање и представљање 

Чланк 16. 

Фондацију води, заступа и представља предсједник Фондације на раздобље од четири године 

сукладно члану 14. овог Статута. 

ИВ. Финансирање Фондације 

Члан 17. 

Финансирање дјелатности Фондације врши се: из оснивачког улога оснивача, добровољним 

прилозима, донацијама физичких и правних лица, средствима додијељеним из буџета, приходима 

од камата, закупнина, дионица, хонорара и сличних извора пасивних прихода стечених сукладно 

Закону и Статуту. 

Члан 18. 

Фондација може ради остваривања својих статутарних циљева и дјелатности утемељити субјекте 

за господарску и другу дјелатност, под увјетима утврђеним законом. 

Добит коју Фондација оствари из непосредних господарских дјелатности може се употријебити 

само за остваривање циљева који су утврђени Статутом. 
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Фондација је непрофитна институција. 

Члан 19. 

Ради остваривања својих циљева и дјелатности Фондација може на неодређено или одређено 

радно вријеме упошљавати запосленике и склапати различите врсте уговора о дјелу у складу са 

законом. 

Сукладно закону, Предсједник Фондације уз сугласност Управног одбора склапа уговоре о раду у 

складу са законом. 

Члан 20. 

Није допуштено изрвано или неизравно стјецање добити или друге материјалне користи 

остварене из дјелатности Фондације: оснивачи, члановима Управног одбора, одговорним особама 

и донаторима. 

Ограничење из претходног става не односи се на накнаде за рад или надокнаде трошкова тим 

особама у вези остваривања законитих циљева и активности утврђених Статутом. 

Члан 21. 

Фондација за своје обвезе одговара цијелом својом имовином. 

Члан 22. 

У случају престанка рада Фондације Управни одбор, уз сагласност оснивача, одлучује о 

расподјели имовине Фондације поштујући законске обавезе. 

В. Приступање Фондацији 

Члан 23. 

Фондацији могу приступити све физичке и правне особе под једнаким условима. 

Тренутком приступа Фондацији, под условима утврђеним овим Статутом, приступник стјече 

једнака права и обавезе као и оснивачи Фондације. 

Члан 24. 

Приступник с Фондацијом потписује посебан уговор који у име Фондације потписује Предсједник. 

Уговором из претходног става утврђују се као уговорне стране Фондација и приступник, улог који 

у Фондацију уноси приступник, основна права приступника као и датум закључивања уговора. 

Члан 25. 
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Уговор из претходног члана, потписан од стране уговарача, саставни је дио Уговора о оснивању 

Фондације. 

ВИ. Организацијске јединице 

Члан 26. 

Управни одбор може посебном одлуком устројити једну или више организацијских јединица 

Фондације (подружнице, уреди и сл.), те радних и стручних тијела (нпр. секретаријат, стручна 

комисија, одбори, савјетодавно вијеће, и сл.) у циљу ефикаснијег обављања послова којима се 

Фондација бави. 

Члан 27.  

Организацијске јединице су саставни дио Фондације. 

Одлуком о устроју организацијске јединице Фондације утврђују се и послови које ће обављати та 

организацијска јединица. 

ВИИ. Завршне одредбе  

Члан 28. 

У року од 30 дана од дана доношења овог Статута устројит ће се тијела Фондације утврђена овим 

Статутом. 

Тијела устројена на темељу овог Статута дужна су у року од 30 дана од дана њиховог 

устројавања донијети акта из свог дјелокруга рада нужна за несметан рад Фондације. 

Члан 29. 

Измјене и допуне овог Статута доноси Управни одбор Фондације. 

Члан 30. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се на огласној плочи и wеб страници 

Фондације. 

 

Вареш, 28. септембар 2011. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

        Mladen Rudež 


