АКТ НА СНАЗИ
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ФОНДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"

Члан 1.
Скупштина Градске општине Савски венац у циљу очувања успомене на
књижевно дело и личност Исидоре Секулић, оснива Фонд „Исидора Секулић“.
Члан 2.
Назив Фонда је: ФОНД „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ".
Седиште Фонда је у Београду, при Скупштини градске општине Савски венац,
ул. Кнеза Милоша бр. 69.
Фонд има својство правног лица.
За своје обавезе Фонд одгoвара средствима са којима располаже.
Делатност фонда је јавна.
Члан 3.
Задаци Фонда су:
- чување успомене на личност и књижевно дело Исидоре Секулић;
- додељивање књижевне награде „Исидора Секулић“ за значајно
достигнуће у области књижевности у претходној години;
- прикупљање средстава од издавања књижевних дела Исидоре Секулић;
- планирање и извођење активности којима се популарише књижевно дело
Исидоре Секулић;
- подстицање књижевног стваралаштва, посебно у области прозе и
есејистике
- сарадња са културним, васпитно-образовним установама које носе име
Исидоре Секулић ради заједничких активности на остваривању циљева
Фонда;
- организовање пригодних годишњица везаних за дело и личост Исидоре
Секулић;
- развијање других облика активности којима се остварују циљеви Фонда.
Члан 4.
Извори средстава Фонда су:
- средства од ауторских права остварених по основу издавања књижевних
дела Исидоре Секулић
- средства из буџета општине Савски венац
- средства прикупљена од прилога, донација, поклона и помоћи правних и
физичких лица
- камате или интерес, које банка плаћа по основу депозита средстава
Фонда.
- друга средства остварена у складу са законом ради остваривања циљева
због којих је Фонд основан
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Члан 5.
Органи управљања Фондом су:
1/ Председник и потпредседник Фонда
2/ Скупштина
3/ Управни одбор.
Скупштина је највиши орган управљања Фондом.
Члан 6.

Председника Фонда бира Скупштина фонда. Председник Фонда представља и
заступа Фонд спроводећи одлуке Скупштине Фонда.
У случају његове спречености права и обавезе председника Фонда Скупштина
Фонда преноси на потпредседника.
Мандат председника траје четири године од дана именовања. Фонд могу
заступати и друга лица уз сагласност Скупштине Фонда.
Члан 7.
Скупштина фонда има 10 чланова од којих:
- 4 члана именује Скупштина градске општине Савски венац и то 3 члана из
реда културних и јавних радника и 1 члан из општинског већа Скупштине
градске општине Савски венац
- 1 члана именује Скупштина града Београда
- 1 члана именује САНУ
- 1 члана именује Удружење књижевних преводилаца Србије
- 1 члана именује Удружење књижевника Србије и
- 1 члана именује Библиотека града Београда
- 1 члана именује Српско књижевно друштво
Члан 8.
Скупштина фонда као највиши орган управљања:
- доноси Правила и измене и допуне правила Фонда
- бира Председника и Потпредседника Скупштине Фонда на својој првој
седници
- доноси Програм фонда, Финансијски план фонда и Завршни рачун фонда
- Завршни рачун Фонда сваке године прегледа и усваја Скупштина ГО
Савски венац
- именује и разрешава председника и заменика председника Скупштине
фонда
- именује и разрешава чланове Управног одбора
- Одређује начин коришћења средстава Фонда, имајући у виду задатке и
циљеве Фонда
- Врши надзор над радом Управног одбора
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Члан 9.
Мандат Скупштине Фонда је четири године од дана именовања.
Председник и потпредседник Фонда, чланови Управног одбора и чланови
Скупштине Фонда обављају своје дужности до именовања новог сазива
Скупштине Фонда.
Члан 10.
Скупштина Фонда бира Управни одбор из редова својих чланова. Управни одбор
има председника и 2 члана. На првој седници Управног одбора бира се
председник Управног одбора. Том седницом председава најстарији члан. За
председника управног одбора изабран је члан који има највише гласова.
Члан 11.
Управни одбор се стара о извршавању одлука Скупштине Фонда, припрема
предлоге Правила и других општих аката које доноси Скупштина, предлоге
Програма фонда и предлог Финансијског плана коришћења средстава Фонда и
врши друге послове које му Правилима фонда повери Скупштина Фонда.
Члан 12.
Стручне и административно-техничке послове Фонда обавља Одељење за
друштвене делатности, информисање и месну самоуправу Градске општине
Савски венац, а рачуноводствене послове Одељење за финансије Градске
општине Савски венац.

Члан 13.
Надзор над законитошћу рада Фонда врши Веће Градске општине Савски венац.
Члан 14.
Функција Фонда престаје по истеку законског рока трајања ауторских права на
дела Исидоре Секулић.
Функција Фонда може престати и пре истека рока из претходног става у случају
да Фонд није у могућности да обезбеди финансирање задатака и циљева Фонда.
Члан 15.
Даном ступања на сагу ове одлуке престају да важе Одлука о оснивању Фонда
„Исидора Секулић" („Сл. лист града Београда“ бр. 7/96) и Одпука о измени
Одлуке о оснивању Фонда „Исидора Секулић" („Сл. лист града Београда“ бр.
6/98)
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Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Београда".

Пречишћен текст
- акт на снази ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ садржи:
- ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ФОНДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ коју је донела
Скупштина општине Савски венац на седници одржаној 15. децембра 2010
године ("Сл.лист града Београда", број 48/2010)
- ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ , коју је донела Скупштина општине Савски венац на
седници одржаној 22. јула 2011. године ("Сл.лист града Београда", број
31/2011)
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