На основу члана 4. као и члана 20. Закона о Задужбинама, Фондацијама и Фондовима
(Службени гласник СРС, бр. 59/89) Оснивач је дана 06.04.2009. год. донео следећа:
ПРАВИЛА
ФОНДА ДЕЈАНА РАКОВИЋА
ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ХОЛИСТИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА И ЕКОЛОГИЈЕ
СВЕСТИ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Фонд Дејана Раковића за промовисање холистичког истраживања и екологије
свести (у даљем тексту Фонд) је непрофитни фонд, чији оснивач је једно физичко
лице. Фонд је основан на неодређено време.
Члан 2.
Пун назив Фонда је: 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). Скраћени назив Фонда је ФДР (на енглеском:
DRF). Седиште Фонда је у Београду, ул. Господар Јованова бр. 35.
Члан 3.
Фонд је уписан код надлежног органа (Министарство културе) и уписан је у регистар
истог.
Фонд има својство правног лица.
Члан 4.
Фонд има печат, штамбиљ и лого.
Печат је округлог облика на коме је кружно исписан назив Фонда а у средини
водоравно ФДР Београд.
Штамбиљ је правоугаоног облика на коме је у редовима исписано:
1. Фонд
2. ФДР,
3. број,
4. датум,
5. Београд.
Лого ће одредити Управни одбор.
2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 5.
Основни циљеви Фонда су:

1. промовисање холистичког истраживања у области интегративне биофизике, квантне
медицине и квантно-холографске информатике – пошто савремена истраживања
психосоматских болести указују на неопходност примене (квантно)холистичких
метода, оријентисаних на исцељење човека као целине а не болести као симптома
поремећаја те целине;
2. промовисање екологије свести, имплицирајући духовну обавезу свакога да
растерети своје ментално окружење и тако допринесе растерећењу колективне
свести цивилизације, чиме се даје пуни смисао животу сваког појединца без обзира
на његов социјални статус – што је свакако фундаментално питање и менталне
хигијене и грађанске пристојности, односно и духовног и грађанског морала.
Члан 6.
Конкретизовање циљева и задатака Фонда везано је за његово промовисање
холистичког истраживања и екологије свести, у домаћој и међународној јавности.
Члан 7.
.
Задатак Фонда је да својом активношћу помогне остварење циља да се прошири
спознаја о неопходности холистичког истраживања у области интегративне биофизике,
квантне медицине и квантно-холографске информатике, с једне стране, и да се
прошири спознаја о неопходности екологије свести на широј друштвеној скали, с
друге стране.
3. АКТИВНОСТ
Члан 8.
Активност Фонда воде Управни одбор, Надзорни одбор и Директор Фонда.
Члан 9.
Својом активношћу Фонд остварује постављене му циљеве и задатке.
Активност Фонда се утврђује програмом рада који на почетку сваке године доноси
Управни одбор у складу са Правилима Фонда, и ограничава се Законом.
Члан 10.
Фонд обавља своју делатност на територији Републике Србије.
Члан 11.
У остваривању својих циљева Фонд сарађује са државним органима и
организацијама, надлежним органима локалне самоуправе, верским заједницама,
невладиним организацијама као и свим другим облицима удруживања, и са физичким
лицима.

Члан 12.
У складу са својим задацима, а у циљу остварења својих циљева, Фонд може
самостално или са другим субјектима организовати разне скупове и манифестације,
издавати публикације у штампаној или електронској форми ради продаје, као и
посредовати у комуницирању.
Све горе наведене радње морају бити предузете у циљу прикупљања средстава за
испуњење задатака Фонда.
4. СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 13.
Средства за оснивање Фонда у виду новчаног улога од 50.000,00 динара (педесет
хиљада динара), као и у виду неновчаног улога 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 квантнохолографске и класично-редуковане стварности", ИАСЦ & ИЕФПГ, Београд, 2008), и својих
јавно расположивих публикација у електронској форми, обезбедио је Оснивач.
У складу са својим задацима, а у циљу остваривања основних циљева, Фонд остварује
контакт са донаторима.
Члан 14.
Средства се стичу путем донација, добротворних прилога, поклона, завештања,
уплата из буџета и фондова државних и недржавних организација и других видова
помоћи из земље и иностранства.
Дародавац може определити намену својих средстава а Фонд је дужан да поштује
ту намену.
Члан 15.
У циљу успешног и трајног обезбеђивања средстава, Фонд може са правним и физичким
лицима који прихвате његова правила закључити уговор о годишњој или вишегодишњој
донацији или пословно-техничкој сарадњи, под условима предвиђеним уговором.
Члан 16.
Расподела средстава врши се наменски за: донације за холистичко истраживање и
штампане и електронске научно-стручне публикације из области интегративне биофизике,
квантне медицине и квантно-холографске информатике; путне трошкове и хонораре за научностручна саопштења и јавне наступе у земљи и иностранству у циљу промовисања
холистичког истраживања и екологије свести; подмирење трошкова Фонда; као и за друге
намене у складу са правилима и Законом, на основу одлуке Управног одбора.

Члан 17.
Фонд је самосталан у стицању и расподели средстава у складу са Законом, с тим
што ће поштовати вољу дародавца у случају наменског давања средстава.
Фонд може стицати покретну и непокретну имовину.
Члан 18.
Суоснивач Фонда може постати физичко али и правно лице које прихвати Правила
Фонда и његов програм рада, а по одлуци, одобрењу ранијег оснивача.
Суоснивачи Фонда бирају чланове Управног и Надзорног одбора при оснивању, а
онда то право прелази у надлежност Управног одбора који те одлуке доноси двотрећинском већином.
Члан 19.
•
•
•
•
•
•
•

Суоснивачи Фонда имају једнака права и обавезе:
да бирају и буду бирани у органе Фонда;
да равноправно са другим суоснивачима учествују у остваривању циљева и задатака
Фонда;
да учествују у раду преко Управног или Надзорног одбора;
да покрећу иницијативу и дају предлоге за успешнији рад Фонда и да стављају примедбе
на рад органа;
да активно учествују односно доприносе остваривању циљева Фонда;
да у складу са Правилима Фонда покрену иницијативу за разрешење члана Управног
или Надзорног одбора или Директора Фонда;
да чувају углед суоснивача и самог Фонда.
Члан 20.
За правна лица износ и трајање донације се утврђује посебним уговором.
5. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 21.

Ради обављања делатности Фонд може оснивати испоставе на територији Републике
Србије.
Испостава је саставни део Фонда и нема статус правног лица.
Задатак испоставе је да на датој територији обавља послове ради остваривања циљева
Фонда.
Члан 22.
Ради успешног деловања Фонд се може пословно удруживати са другим организацијама
у земљи и иностранству.

Члан 23.
Колективни органи Фонда су: Управни одбор и Надзорни одбор.
Инокосни органи су: Директор Фонда и Председник Управног одбора.
Члан 24.
Управни одбор је највиши орган Фонда, који као извршни орган води пословну
политику и стара се о пословању.
Управни одбор сачињавају три члана, које именује оснивач Фонда у одлуци, а онда то
право прелази у надлежност Управног одбора Фонда.
Управни одбор има Председника, кога бира из реда својих чланова на пет година, а
који одговара за рад истог.
Мандат Управног одбора траје пет година и чланови се могу поново бирати.
Управни одбор заседа једном годишње.
Ванредно заседање се одржава на захтев минимум једне трећине чланова.
Члан 25.
Председник Управног одбора наступа у његово име и води његове послове.
Председник Управног одбора припрема и заказује заседања одбора, предлаже дневни
ред, председава и води заседање.
Управни одбор заседа ако је присутно две трећине чланова, и одлуке доноси већином
гласова присутних.
За промене и измене Правила Фонда потребна је једногласност.
Члан 26.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Своја права и обавезе Управни одбор Фонда извршава кроз следеће активности:
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.
Члан 27.

Надзорни одбор сачињавају три члана, које именује оснивач Фонда у одлуци, а онда
то право прелази у надлежност Управног одбора Фонда.
Надзорни одбор има Председника, кога бира из реда својих чланова на пет година.
Надзорни одбор заседа једном годишње.
Мандат Надзорног одбора траје пет година и чланови се могу поново бирати.
Члан 28.
•
•
•

Своја права и обавезе Надзорни одбор Фонда извршава кроз следеће активности:
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.
Члан 29.

Директора Фонда именује Управни одбор двотрећинском већином, a на исти начин га и
разрешава дужности.
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 30.
Пословање Директора одвија се о трошку Фонда.
Члан 31.
.
У случају спречености Директора Фонда, замењује га Председник Управног одбора.

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
•
•
•
•
•

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 33.

У случају престанка рада Фонда, имовина ће бити донирана другој фондацији,
фонду или задужбини или организацији сличне намене, према накнадној одлуци.
Члан 34.
Ова Правила су урађена у пет истоветних примерака, и ступају на снагу даном
доношења.
У Београду, 06.04.2009. год.
Оснивач
Дејан Раковић
ул. Матије Вуковића бр. 9, Нови Београд
ЈМБГ 0302951710071
__________________________________

