
На основу члана 4. као и члана 20. Закона о Задужбинама, Фондацијама и Фондовима 
(Службени гласник СРС, бр. 59/89) Оснивач je дана 06.04.2009. год. донео следећу одлуку: 

 
ИЗЈАВА ВОЉЕ О ОСНИВАЊУ  

 
ФОНДА ДЕЈАНА РАКОВИЋА  

ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ХОЛИСТИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА  
И ЕКОЛОГИЈЕ СВЕСТИ 

  
Члан 1. 

 
Овом Изјавом воље се уређују: 

• циљеви Фонда;  
• вредност основног капитала Фонда, односно вредност улога оснивача; 
• начин и време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога; 
• врста и надлежности органа Фонда; 
• заступање Фонда; 
• начин промене правне форме Фонда; 
• трајање и престанак Фонда; 
• остала питања. 

 
Члан 2. 

 
Пуно име Фонда гласи: Фонд Дејана Раковића (ФДР) за промовисање холистичког 

истраживања и екологије свести (на енглеском Dejan Raković Found (DRF) for Promoting 
Holistic Research and Ecology of Consciousness).  

Скраћено пословно име Фонда гласи: ФДР (на енглеском: DRF). 
 

Члан 3.  
 

Седиште Фонда је на следећој адреси: ул. Господар Јованова бр. 35, Београд. 
 

Члан 4. 
 

Циљ Фондa je: Залагање за проширење спознаје о неопходности холистичког 
истраживања у области интегративне биофизике, квантне медицине и квантно-
холографске информатике, с једне стране, и за проширење спознаје о неопходности 
екологије свести на широј друштвеној скали, с друге стране.  

 
Члан 5. 

  
Оснивач Фонда је: Дејан Раковић, ул. Матије Вуковића бр. 9, Нови Беогрaд, ЈМБГ 

0302951710071. 
 

Члан 6. 
 

Укупан уписани оснивачки капитал Фонда обезбедио је Оснивач уплаћеним новчаним 
улогом од 50.000,00 динара (педесет хиљада динара), као и неновчаним улогом у виду 
донације својих штампаних књига (200 примерака књиге "Основи биофизике", ИАСЦ & 



ИЕФПГ, Београд, 2008; 200 примерака књиге "Интегративна биофизика, квантна медицина и 
квантно-холографска информатика: психосоматско-когнитивне импликације", ИАСЦ & 
ИЕФПГ, Београд, 2008; 200 примерака књиге "Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and 
Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications", IASC & IEPSP, 
Belgrade, 2009; 500 примерака књиге "Сећања, снови, размишљања: о прошлом и будућем 
1984-2008. На размеђима квантно-холографске и класично-редуковане стварности", ИАСЦ 
& ИЕФПГ, Београд, 2008), као и својих јавно расположивих публикација у електронској 
форми. 

 
Члан 7.  

 
Оснивач Фонда нема право на исплату добити, у складу са Законом. 

 
Члан 8. 

 
У правном промету са трећим лицима Фонд иступа у своје име и за свој рачун. 
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Фонда, Фонд одговара својом 

целокупном имовином. 
Оснивач Фонда не одговара за обавезе Фонда, осим до износа унетог улога у имовину 

Фонда и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 

Члан 9. 
 

Фонд заступа Директор Фонда, са неограниченим овлашћењима. 
За Директора Фонда по одлуци Оснивача именује се сам Дејан Раковић, ул. Матије 

Вуковића бр. 9, Нови Беогрaд, ЈМБГ 0302951710071. 
 
 

ОРГАНИ ФОНДА 
 

Члан 10. 
 

Управни одбор је највиши орган Фонда, који као извршни орган води пословну 
политику и стара се о пословању. 

Управни одбор Фонда има следећа овлашћења и дужности: 
• утврђује предлог Правила Фонда; 
• одлучује о статусним променама, промени правне форме и престанку Фонда; 
• одлучује о образовању огранака Фонда; 
• доноси одлуке о повезивању са другим организацијама; 
• доноси одлуке о организовању скупова;  
• доноси одлуке о додели награда;  
• доноси годишњи план рада и усваја годишњи извештај о раду;  
• разматра и усваја извештај Надзорног одбора и финансијски извештај;  
• бира и разрешује Директора Фонда већином гласова присутних;  
• бира и разрешује чланове Управног одбора већином гласова присутних;  
• бира и разрешује чланове Надзорног одбора већином гласова присутних;  
• одлучује о давању и опозивању прокуре и пословног пуномоћја; 



• одлучује о одобравању правних послова Директора Фонда и других лица, у складу са 
Правилима Фонда и Законом о Задужбинама, Фондацијама и Фондовима (Службени 
гласник СРС, бр. 59/89); 

• одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању 
имовином велике вредности, у складу са Законом о Задужбинама, Фондацијама и 
Фондовима (Службени гласник СРС, бр. 59/89); 

• одлучује о повећању и смањењу основног капитала Фонда; 
• именује ликвидационог управника и потврђује ликвидациони биланс; 
• доноси друге одлуке у вези пословања и постојања Фонда. 

За чланове Управног одбора по одлуци Оснивача именују се: 
1. Мирјана Совиљ, ул. Кнез Милетина бр. 38, Стари Град, ЈМБГ 0201953715185, 
2. Ђуро Коруга,  ул. Војводе Влаховића бр. 21ђ, Вождовац, ЈМБГ 2505947710291, 
3. Јован Шетрајчић, ул. Драгише Брашована бр. 5, Нови Сад, ЈМБГ 0704951800039. 

За Председника Управног одбора по одлуци Оснивача бира се Мирјана Совиљ, ул. 
Кнез Милетина бр. 38, Стари Град, ЈМБГ 0201953715185. 

 
Члан 10а. 

 
Надзорни одбор Фонда има следећа овлашћења и дужности: 

• контролише пословање Фонда и о евентуалним неправилностима упознаје Управни 
одбор;  

• подноси редовни годишњи извештај Управном одбору, који потписује Председник 
Надзорног одбора, после усвајања на годишњој седници одбора; 

• подноси различите предлоге Управном одбору. 
За чланове Надзорног одбора по одлуци Оснивача именују се: 

1. Стево Јаћимовски, ул. Ђуре Јакшића бр. 10, Нови Кнежевац, ЈМБГ 1103955870066, 
2. Бранка Биговић, ул. Железничка бр. 1, Нови Кнежевац, ЈМБГ 0101960845081, 
3. Матеја Опачић, ул. Цара Душана бр. 75, Панчево, ЈМБГ 407968860050, 

За Председника Надзорног одбора по одлуци Оснивача бира се Стево Јаћимовски, 
ул. Ђуре Јакшића бр. 10, Нови Кнежевац, ЈМБГ 1103955870066. 

 
Члан 11. 

 
Послове који по Закону о Задужбинама, Фондацијама и Фондовима (Службени гласник 

СРС, бр. 59/89) спадају у делокруг Управног одбора обавља Директор Фонда. 
Директор Фонда има следећа овлашћења и дужности: 

• врши плаћања и води рачуна о рачунима, обрачунима и другим пословима Фонда у 
вези са рачуноводством; 

• наступа у име и за рачун Фонда у интересу остваривања њених циљева и задатака, у складу 
са Правилима Фонда и Законом; 

• предузима радње и мере за стварање правних, организационих и финансијских услова 
за рад Фонда; 

• заступа Фонд у сарадњи са свим правним и физичким лицима; 
• заступа Фонд у сарадњи са свим државним и недржавним органима, како домаћим тако и 

иностраним; 
• даје сугестије за рад Управног и Надзорног одбора Фонда. 

Директор може вршење појединих послова пренети на друга лица, ако то овим 
оснивачким актом није искључено. 



Члан 12. 
 

Фонд се оснива на неодређено време. 
Фонд престаје да постоји: 

• одлуком Оснивача;  
• једногласном одлуком Управног одбора; 
• ако Управни одбор не ради у року од 2 године; 
• када надлежни орган забрани рад Фонда;  
• у осталим случајевима предвиђеним Законом. 
 

     Члан 13. 
 

У случају престанка рада Фонда, имовина ће бити донирана другом фонду, 
фондацији, задужбини или организацији сличне намене, према накнадној одлуци. 
 

Члан 14. 
 

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се 
Закон о Задужбинама, Фондацијама и Фондовима (Службени гласник СРС, бр. 59/89), 
као и усвојена Правила Фонда.  

 
Члан 15. 

 
Измене овог Акта о оснивању врше се у писаној форми. 
Овај Акт о оснивању је састављен у пет истоветних примерака, један за поступак 

регистрације, два за оснивача Фонда, један за судску оверу, један за банку. 
Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране надлежног суда. 

 
 

У Београду, 06.04.2009. год. 
    
    Оснивач 

 
  Дејан Раковић  

ул. Матије Вуковића бр. 9, Нови Беогрaд
   

ЈМБГ 0302951710071 
 
 

   ___________________________________ 
 


