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                          Република Србија 
              Аутономна покрајина Војводина 
                             Град Сомбор 
Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 
                            О с н и в а ч 
Број: 1/2018 
Датум: 29. август 2018.  
 

 На основу члана 10. Закона о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2010, 99/2011 – др. закон), о с н и в а ч и: 

1. Проф. др Рајко Игић, Сомбор, Читаоничка 21, ЈМБГ: 0911937180015 

2. Проф. др Љубомир Маџар, Београд, Нови Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 126/11, ЈМБГ: 3009938710277 

3. Доц. др Зоран Симендић, Сомбор, Венац Војводе Петра Бојовића 4,  

ЈМБГ: 0211957810021 

4. MSc Татјана Латас, Сомбор, Милоша Обилића 46, ЈМБГ: 0607974815046 

5. Бранислав Јокић, Сомбор, Грује Дедића 24/20, ЈМБГ: 2311958810043 

6. Владимир Сабадош, Сомбор, Уроша Предића 10, ЈМБГ: 0508959810013 

7. Доц. др Душан Лукић, Сомбор, Сонћански пут 59, ЈМБГ: 2010961810038 

8. Др Ладислав Фекете, Сомбор, Мостарска 4, ЈМБГ: 0802955810081 

(у даљем тексту: Оснивачи),  дана 29. августа 2018. године  з а к љ у ч у ј у 

 

Уговор о оснивању 

ФОНДАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 

 

I ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

 Оснива се Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор, за стипендирање 

младих талената - ученика и студената. 

II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 2.  

 Назив фондације: Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор, (у даљем 

тексту: Фондација). 

 Скраћени назив фондације: Фондација „Вељко Петровић“. 

 Седиште фондације: Сомбор, Доситеја Обрадовића 2. 

Фондација има својство правног лица, након уписа у Регистар фондација. 

Фондација се оснива на неодређено време.  
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Члан 3. 

Фондација има адресу за пријем електронске поште. 

Фондација има свој логотип, чији дизајн је дефинисан статутом фондације (у даљем 

тексту: Статут). 

III ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 4. 

 Фондација се заснива на начелима хуманости, унапређења образовања и културе, 

јачања свести о социјалној одговорности, промоцији науке и образовања, развијања 

алтруизма генерација ученика (у даљем тексту: Алумни) Гимназије „Вељко Петровић“ из 

Сомбора (у даљем тексту: Гимназија), и развијања властитих интелектуалних, 

стваралачких, организационих и економских потенцијала. 

Члан 5. 

 Фондација се оснива као добровољна, невладина и непрофитна организација ради 

прикупљања средстава за стипендирање младих талената, ученика гимназије, током 

похађања средње школе и студената Првог степена академских студија. 

Члан 6. 

Остали циљеви фондације: организовање семинара, образовних кампова, 

радионица, трибина и панел дискусија; јавних скупова посвећених науци, култури и 

образовању; интернет форума; хуманитарних и волонтерних акција; издавање стручних 

публикација; набавка књига и помагала за наставу; организовање изложби и сарадња са 

другим фондацијама. 

IV ОСНИВАЧ ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 7. 

 Оснивачи фондације су: Рајко Игић, Љубомир Маџар, Зоран Симендић, Татјана 

Латас, Бранислав Јокић, Владимир Сабадош, Душан Лукић и Ладислав Фекете. 

Члан 8. 

 За осниваче фондације, као и суосниваче након оснивања фондације, могу се 

бирати: алумни гимназије, научници, просветни и ствараоци из области културе, 

привредници и други делатници, који својим активностима и делатношћу афирмишу 

циљеве и задатке фондације. 

 Суосниваче фондације прима управни одбор фондације, и о томе информише 

савет фондације. 

V ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 9. 

 Органи фондације су: управни одбор и управник. 
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 Органи фондације бирају се на период од 4 (четири) године, са могућношћу 

реизбора. 

Савет фондације чине оснивачи фондације. 

1. Управни одбор 

Члан 10. 

 Управни одбор има 3 (три) члана. 

 Надлежности управног одбора дефинисане су законом, уговором о оснивању 

фондације и статутом.  

Члан 11. 

 Председника и чланове управног одбора у првом сазиву именује оснивач фондације. 

2. Управник 

Члан 12. 

 Управник представља и заступа фондацију. 

Управника именује и разрешава управни одбор.  

 За управника фондације може бити именовано пословно способно физичко лице, са 

пребивалиштем или боравиштем на територији града Сомбора. 

  Члан 13. 

 Надлежности и овлашћења управника утврђене су законом и статутом. 

3. Савет фондације 

Члан 14. 

Савет фондације је саветодавно тело, које промовише и доприноси остварењу 

циљева фондације, и даје предлоге управном одбору за њихово ефикасније обављање.  

Члан 15. 

Поред оснивача, савет фондације чине и суоснивачи. 

Фондацији може приступити физичко или правно лице у својству суоснивача, под 

условима и на начин дефинисан законом и статутом.  

Оснивач фондације има право да се стара о прикупљању средстава, односно да 

учествује у делатностима и пројектима фондације.  

VI СТИЦАЊЕ ИМОВИНЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДАЦИЈЕ 

 Члан 16. 

 Фондација може стицати имовину од добровољних прилога, легата, поклона, 

донација и заоставштина. 
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Члан 17. 

 Финансијска средства за рад фондације стичу се из следећих извора: оснивачког 

улога, чланарина, средстава која фондација остварује из буџета и фондова других 

организација, субвенција, средстава донатора, ауторских права, спонзора, камата на улоге 

и орочена средства, и других извора средстава.  

 Оснивачи сразмерно обезбеђују средства која представљају трошкове оснивања и 

уписа у Регистар фондација. 

Члан 18. 

 Фондација стиче приходе и непосредним обављањем привредне делатности, и то: 

o 58.14 – Издавање часописа и периодичних издања. 

Поред наведене, фондација ће обављати делатности: организовања јавних скупова, 

хуманитарних и волонтерских акција, набавке књига и помагала за наставу, организовања 

изложби и слично.  

Фондација ће делатности наведене ставом 1. и 2. овог члана обављати као споредну 

делатност, искључиво у вези са циљевима оснивања.  

Члан 19. 

 Средства фондације се користе на начин дефинисан законом, статутом и општим 

актима, који обезбеђују континуирано остварење циљева дефинисаних овим уговором.  

VII ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

Члан 20. 

Пријаву за упис оснивања фондације подноси Душан Лукић, Сомбор, Сонћански пут 

59, ЈМБГ: 2010961810038,  као лице овлашћено за заступање фондације. 

Лице овлашћено за заступање управља фондацијом до конституисања органа 

фондације и њиховог уписа у Регистар фондација. 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

 Статутом фондације се регулишу питања: промене циљева, статусне промене, 

престанак фондације и расподела преостале имовине и средстава фондације, у складу са 

законом, подзаконским актима и овим уговором. 

Управни одбор одлучује о промени назива, седишта, печата и логотипа фондације. 

Члан 22. 

 Фондација је обавезна да програм рада, годишњи извештај о раду, финансијски 

план и завршни рачун учини доступним јавности, објављивањем на званичној интернет 

страници гимназије. 
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Члан 23. 

 Фондација не може отпочети са радом пре уписа у Регистар фондација. 

Члан 24. 

 Овај уговор ступа на снагу када га потпишу оснивачи, а примењује се од дана овере 

потписа свих оснивача фондације. 

Члан 25. 

 Уговор о оснивању је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих 1 (један) примерак 

припада органу овере потписа оснивача, 3 (три) примерка фондацији за службене потребе 

и 1 (један) примерак Агенцији за привредне регистре за потребе регистрације фондације. 

 

Оснивачи Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор: 

Ред. 
бр. 

О с н и в а ч ЈМБГ П о т п и с 

1. 
Проф. др Рајко Игић 
Сомбор, Читаоничка 21 

0911937180015 

 

2. 
Проф. др Љубомир Маџар 
Београд, Нови Београд, Булевар 
Арсенија Чарнојевића 126/11 

3009938710277 

 

3. 
Доц. др Зоран Симендић 
Сомбор, Венац Петра Бојовића 4 

0211957810021 

 

4. 
MSc Татјана Латас 
Сомбор, Милоша Обилића, 46 

0607974815046 

 

5. 
Бранислав Јокић 
Сомбор, Грује Дедића 24/20 

2311958810043 

 

6. 
Владимир Сабадош 
Сомбор, Уроша Предића 10 

0508959810013 

 

7. 
Доц. др Душан Лукић 
Сомбор, Сонћански пут 59 

2010961810038 

 

8. 
Др Ладислав Фекете 
Сомбор, Мостарска 4 

0802955810081 

 

 

 


