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На основу чланова 18. став 4. и 20. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/01 и 42/05), оснивачи Фондације за развој 
образовања „Лука Ћеловић“, Предраг Пешко, Братислав Пиџула, Дејан Милошевић и Сава 
Мирић, дана 14.12.2021. године у Требињу, доносе сљедећи:  

 

С Т А Т У Т  

ФОНДАЦИЈЕ „ЛУКА ЋЕЛОВИЋ“ 

бр. 2/21 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Фондација за развој образовања „Лука Ћеловић“ (у даљем тексту: Фондација) је невладина, 
добротворна, непрофитна и нестраначка организација. 

Члан 2. 

Назив Фондације гласи: Фондација за развој образовања „Лука Ћеловић“. 

Скраћени назив Фондације гласи: Фондација „Лука Ћеловић“. 

Члан 3. 

Фондација има сједиште у Требињу. 

Адреса Фондације је Херцег Стефана Косаче бр. 1. 

Члан 4. 

Фондација је уписана у регистар надлежног органа и има статус правног лица.  

Члан 5. 

Фондација има печат и штамбиљ. 

Печат Фондације је округлог облика, на којем је кружно исписан назив и сједиште 
Фондације. 

Штамбиљ је правоугаоног облика, на којем је у редовима исписано: 1) Фондација, 2)“Лука 
Ћеловић“, 3) Број, 4) Датум, 5) Требиње.  

Члан 6. 

Фондација се оснива на неодређено вријеме. 

 

II ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДАЦИЈЕ 



2 
 

Члан 7. 

Основни циљ Фондације је улагање у знање и образовање средњошколаца и младих 
студената те помоћ истима у остваривању њихових професионалних и академских циљева. 

Члан 8. 

Ради остварења свог циља Фондација нарочито: 

• Расписује конкурсе за додјелу стипендија; 
• Закључује уговоре о стипендирању и на друге начине новчано помаже надарене 

ученике и студенте те оне слабијег имовног стања, пружа помоћ при упису на 
факултете и при запошљавању младих стручних кадрова; 

• Прикупља средства и располаже имовином Фондације; 
• Организује донаторске конференције, презентације, изложбе, симпозијуме, конгресе 

и округле столове; 
• Успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и 

сличним фондацијама и организацијама у земљи и иностранству; 
• Организује, самостално или са другим одговарајућим субјектима, скупове, издаје 

публикације или посредује у сарадњи и међусобном општењу донатора Фондације; 
• У циљу трајнијег обезбјеђивања финансијских средстава закључује уговоре о 

сталној донацији или пословно-техничкој сарадњи са правним или физичким лицима 
која уважавају Статут Фондације; 

• Приступа другим домаћим, страним или међународним организацијама или 
асоцијацијама које обављају исту или сличну дјелатност, о чему одлуку доноси 
управни одбор.  

 

III ИМОВИНА ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 9. 

Имовину Фондације чине оснивачки улози оснивача, добровољни прилози, поклони који 
имају новчану вриједност, финансијска средства из буџетских дотација и пореза, 
субвенције, уговори са физичким и правним лицима, приход стечен путем остваривања 
циљева и активности Фондације, те остали приходи остварени законитим коришћењем 
имовине и средстава Фондације 

 

IV ФИНАНСИРАЊЕ И НАМЈЕНА СРЕДСТАВА 

Члан 10. 

Фондација прикупља и распоређује средства у складу са законом и Статутом. 

Фондација одлучује о додјели средстава могућим корисницима на основу одлуке управног 
одбора Фондације, са или без претходно спроведеног конкурса. 
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Средства се стичу путем донација, добровољних прилога, поклона, завјештања, уплата из 
фондова и других видова донација из земље и иностранства, те из других извора, у складу 
са законом. 

Члан 11. 

Средства Фондације користе се за циљеве утврђене у члану 7. Статута. 

Члан 12. 

Фондација, у улози посредника између донатора и корисника донације, не остварује добит, 
али има право на накнаду стварно учињених трошкова.  

Члан 13. 

Ради остварења циљева Фондација може на неодређено или одређено радно вријеме 
запошљавати раднике, закључивати уговоре о дјелу и друге врсте уговора. 

 

V ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 14. 

Орган Фондације је управни одбор.  

Члан 15. 

Чланови управног одбора су оснивачи Фондације именовани чланом 2. Уговора о оснивању 
фондације за развој образовања „Лука Ћеловић“ бр. 1/21 од 14.12.2021. године.  

Предсједник управног одбора је проф. др Предраг Пешко. 

Акте управног одбора потписује предсједник управног одбора. 

Предсједник сазива сједнице управног одбора по потреби, а најмање двапут годишње. 

Мандат чланова управног одбора је неограничен, а може престати: 

1) оставком, 
2) разрјешењем једногласном одлуком осталих чланова управног одбора. 

Члан 16. 

Управни одбор Фондације: 

• Одговара за остваривање циљева Фондације утврђених Статутом; 
• Даје сагласност на правне радње предузете у име Фондације прије њеног уписа у 

регистар; 
• Управља имовином Фондације; 
• Врши измјене и допуне Статута и других аката; 
• Именује особу овлашћену за заступање и представљање Фондације; 
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• Одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији и престанку рада Фондације; 
• Припрема финансијске извјештаје и извјештаје о раду те врши друге послове у 

складу са законом и Статутом. 

Члан 17. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако су присутна најмање два члана, а доноси одлуке 
већином гласова присутних чланова. 

Предсједник управног одбора има одлучујући глас кад је орган подијељен при одлучивању. 

За доношење одлуке о припајању, спајању, подјели и престанку рада Фондације неопходна 
је сагласност свих чланова управног одбора. 

Члан 18. 

Управни одбор дужан је да управља имовином Фондације са пажњом доброг домаћина.  

Члан управног одбора не може гласати у стварима у којима његови имовински интереси, 
интереси његовог брачног друга или сродника до трећег степена, могу бити у супротности 
са имовинским интересима Фондације. 

Заступање и представљање 

Члан 19. 

Лице овлашћено за заступање и представљање Фондације је предсједник управног одбора 
Фондације, проф. др Предраг Пешко. 

У случају да је предсједник управног одбора спријечен да заступа Фондацију, исту заступа 
други члан управног одбора кога именује предсједник. 

Припајање и подјела 

Члан 20. 

Фондација се може припојити другој фондацији. 

Друга фондација се може припојити Фондацији. 

Фондација може извршити спајање са другом фондацијом тако да таквим спајањем настане 
нова фондација. 

Фондација се може подијелити на двије или више фондација, у складу са законом. 

Одлуку о трансформацији Фондације из овог члана доноси управни одбор. 

Члан 21. 

Управни одбор може посебном одлуком основати једну или више организационих јединица 
Фондације (подружнице, канцеларије и сл.) у циљу учинковитијег обављања послова 
којима се Фондација бави.   
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Општи акти 

Члан 22. 

Највиши правни акт Фондације је Статут. 

Измјене и допуне Статута може предложити сваки члан управног одбора најмање 8 дана 
прије одржавања сједнице управног одбора, а за њихово усвајање потребна је сагласност 
свих чланова. 

Фондација може имати и друге опште акте које једногласно доноси управни одбор и који 
морају бити у складу са Статутом. 

 

VI ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 23. 

Фондација престаје са радом одлуком управног одбора када не постоје више услови за 
остварење циљева због којих је основана или ако се утврди да је Фондација престала са 
радом за вријеме дуже од годину дана. 

У случају престанка рада Фондације, преостала имовина додјељује се другој фондацији или 
удружењу у Републици Српској које обавља исту или сличну дјелатност, у складу са 
одлуком управног одбора. 

 

VII СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 24. 

Статут ступа на снагу даном доношења. 

 

ОСНИВАЧИ: 

 

____________________                                                                           ____________________                                                                                                                                                       

     Предраг Пешко                                                                                     Дејан Милошевић           

 

 

____________________                                                                           ____________________ 

  Братислав Пиџула                                                                                        Сава Мирић 

 


