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На основу чланова 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама, а у вези 
са чланом 10. алинеја 2. и чланом 11. став 1. Уговора о оснивању Задужбине 
Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић (Ов. Бр: УОП -I:19217-2019), као и 
члана 34. Закона о задужбинама и фондацијамa, члана 84. став 2. тачка 15. Статута 
САНУ и одлуке Председништва САНУ са Треће  седнице од 19.9.2019. године, 
оснивачи Задужбине,  дана 19.09.2019. године доносе 
 

С Т А Т У Т 
ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА  
И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Задужбина Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић (у даљем тексту: 
Задужбина) је правно лице основано на неодређено време ради остваривања 
општекорисних циљева утврђених оснивачким актом и овим статутом.  

Оснивачки акт Задужбине је Уговор о оснивању Задужбине Николе 
Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић, закључен између оснивача академика 
Николе Коњевића и Српске академије наука и уметности (ОВ.бр. УОП -I:19127-
2019(у даљем тексту: Уговор о оснивању).  

 
Назив и седиште 

Члан 2. 

Назив Задужбине је: Задужбина Николе Коњевића и Ружице Грегорић 
Коњевић.  

Седиште Задужбине је у Српској академији наука и уметности у Београду, у 
улици Кнеза Михаила 35. 

О промени назива и седишта Задужбине одлучује оснивач, у складу са 
Уговором о оснивању. 

Печат 

Члан 3. 

Задужбина има печат округлог облика са по ободу полукружно исписаним 
текстом у два реда: Задужбина Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић, а по 
средини у дну је исписан текст: Београд. 

 

Јавност рада 

Члан 4. 

Рад Задужбине је јаван. 
О јавности рада стара се управни одбор. 
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II  ЦИЉЕВИ ЗАДУЖБИНЕ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА 
 

Циљеви Задужбине 

Члан 5. 

Задужбина је основана у циљу помагања младим талентованим студентима 
акредитованих основних академских студија физике, акредитованих мастер 
академских студија физике који су претходно завршили основне академске студије 
физике, акредитованих интегрисаних академских студија физике (у даљем тексту: 
акредитоване студије физике) и средњошколцима који су завршили средњу школу 
и уписали акредитоване основне академске студије физике.  

Задужбина се оснива и у циљу пружања подршке раду одељењима и 
јединицама Српске академије наука и уметности ради остваривања делатности 
утврђених Законом о САНУ. 

О промени циљева Задужбине одлучују оснивачи, у складу са Уговором о 
оснивању. 

 
Додела награда или стипендија 

 
Члан 6. 

Задужбина остварује циљ из члана 5. став 1. Статута тако што сваке године 
додељује једнократну награду или стипендију талентованим, а сиромашним 
студентима наведеним у члану 5. став 1. Правилника. 

Управни одбор Задужбине, на основу финансијског извештаја о стању 
расположивих средстава одлучује о томе да ли ће се у текућој години додељивати 
једнократна награда или стипендија, о њиховом износу и о другим детаљима 
везаним за доделу истих. 

Уколико се додељује стипендија она покрива период од 01. октобра текуће 
до 30. септембра наредне године.  

 
Члан 7. 

Додела награде или стипендије врши се на основу спроведеног конкурса 
који се објављује на сајту САНУ. Конкурс се расписује након Законом о високом 
образовању предвиђеног рока за упис на студије. О конкурсу се обавештавају сви 
факултети у Републици Србији на којима су организоване акредитоване студије 
физике. 

Право учешћа на конкурсу имају студенти са свих година акредитованих 
студија физике, који су први пут уписани у одговарајућу годину студија у складу са 
Законом о високом образовању, а који су држављани Републике Србије и којима је 
просек примања по члану домаћинства мањи од просечне зараде у складу са 
одредбама овог статута.  

Члан 8. 

Ради доделе награде или стипендије, врши се рангирање кандидата. На 
основу рангирања, кандидат може имати максимално 100 бодова. 
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Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата се објављују у тексту 
Конкурса. 

Рангирање студената врши се према критеријуму успеха према којем 
кандидат може добити максимално 70 бодова и према материјалном стању, према 
којем кандидат може добити максимално 30 бодова. 

Ранг листа за студенте I године основних академских студија се ради 
одвојено од ранг листе за студенте виших година акредитованих студија физике. 
Ранг листа за студенте виших година акредитованих студија физике је јединствена. 

Рангирање студената друге и виших година акредитованих студија физике 
врши се према критеријуму успеха оствареног у претходним годинама студија 
према којем кандидат може добити максимално 70 бодова и према материјалном 
стању, према којем кандидат може добити максимално 30 бодова. 

 
Члан 9. 

Број бодова према критеријуму успеха (u ) за студенте друге и виших 
година студија се рачуна по обрасцу: 

f
ed

e

c

b
au 





1

1
5  

где су 
a  – просечна оцена за све године студија (уколико је кандидат на 
академским мастер студијама, у просечну оцену се урачунава и оцена са 
основних академских студија) 
b  – број ЕСПБ (европски систем преноса бодова) бодова остварених на 
студијама, закључно са задњим испитним роком претходне школске године 
коју је студент одслушао 
c  – број ЕСПБ бодова предвиђен планом и програмом студија који је 
студент требао да оствари, закључно са задњим испитним роком задње 
школске године коју је студент одслушао. Уколико је cb  онда се при 
рангирању узима да је cb   
e  – година студија коју је студент до момента конкурисања задњу уписао  
d  – број који показује колико пута је студент до момента конкурисања 
обнављао година студија 
f  – број бодова које управни одбор додељује кандидатима које сматра 

најуспешнијим. Ови бодови се додељују на основу стручне процене успеха 
кандидата и других релевантних критеријума. Максималан број бодова f  је 
20 бодова. 
Критеријум успеха (се) за студенте I године акредитованих студија физике 

одређује се на основу успеха оствареног приликом уписа на акредитоване основне 
академске студије физике. 

Број бодова према критеријуму успеха ( u ) за студенте прве година студија 
се рачуна по обрасцу: 

f
g

u 
10

5  
g  је укупни број бодова са званичне ранг листе факултета при упису  прве 

године студија. Уколико максималан могући број бодова на ранг листи 
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факултета није био 100 бодова, ранг листа се нормира тако да максимални 
могући број бодова буде 100 а потом се g  узима из тако нормиране ранг 
листе.  
f  – број бодова које управни одбор додељује кандидатима које сматра 

најуспешнијим. Ови бодови се додељују на основу стручне процене успеха 
кандидата и других релевантних критеријума. Максималан број бодова f  је 
20 бодова. 

Члан 10. 

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек 
укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар- јун 
текуће године. Кандидати чији је просек примања по члану домаћинства мањи од 
30% од просечне зараде у Републици Србији без пореза и доприноса према 
подацима Републичког завода за статистику остварују максималних 30 бодова по 
основу материјалног стања, кандидати са просеком примања до 50% остварују 20 
бодова, кандидати са просеком примања преко 50% а мање од 100% остварују 10. 

Уколико више кандидата освоји исти број бодова одлуку о додели 
стипендије или награде доноси Управни одбор по сопственој оцени. 

 
Члан 11. 

У конкурсу се прецизира начин доказивања остварених резултата и 
материјалног стања кандидата, висина награде или стипендије за текућу годину и 
друге појединости од значаја за спровођење конкурса. 

 
Члан 12. 

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене 
документације Управни одбор формира листу кандидата поређаних по укупном 
броју бодова остварених на основу критеријума из члана 8. Статута и само по 
редоследу са те листе се може доделити награда или стипендија кандидату. 

Одлуку о избору кандидата којем ће се доделити награда или стипендија 
доноси управни одбор. 

У зависности од расположивих средстава и квалитета пријављених 
кандидата једнократних награда или стипендија може бити једна, више или се неке 
године неће додељивати, о чему одлучује управни одбор. 

   
Члан 13. 

Скромна свечаност поводом додељених награда или стипендија одржава се 
крајем текуће календарске године у Палати САНУ и том приликом председник 
управног одбора кандидату уручује одлуку о додели награде или стипендије.  

 

Подршка одељењима и јединицама САНУ 

Члан 14. 

Задужбина остварује циљ из члана 5. став 2. Статута тако што пружа 
финансијску помоћ појединим одељењима или јединицама САНУ, по њиховом 
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захтеву, у складу са финансијским могућностима и одлуком управног одбора, а 
највише до 30% од оствареног прихода. 

 
III  ИМОВИНА ЗАДУЖБИНЕ 

 
Члан 15. 

Имовину Задужбине чине основна и друга имовина. 
 

Основна имовина 

Члан 16. 

Основну имовину Задужбине чини почетни новчани улог оснивача- 
академика Николе Коњевића у износу од 70.000,00 EUR (словима: седамдесет 
хиљада евра),  противвредност у динарима  на дан уплате по средњем курсу НБС. 

Основна имовина Задужбине ће се увећати у складу са чланом 8 Уговора о 
оснивању, а вредност тако унете имовине утврдиће се у моменту њеног уношења у 
Задужбину. 

Основна имовина Задужбине стечена на начин предвиђен ставовима 1. и 2. 
овог члана не може се смањивати. 

Новчани део основне имовине орочиће се у банци ради убирања камате. 
Непокретности које ће бити у саставу основне имовине Задужбине могу се 

давати у закуп или се користити на други одговарајући начин ради остваривања 
прихода, о чему одлучује управни одбор. 

О увећању или смањењу основне имовине задужбине одлучују оснивачи, у 
складу са Уговором о оснивању.  

 
Друга имовина 

Члан 17.  

Другу имовину Задужбине чиниће: уплата оснивача у износу од 20.000 EUR 
(словима: двадесет хиљада евра), противвредност у динарима на дан уплате по 
средњем курсу НБС, камате на новчани улог оснивача орочен код банке, у складу 
са чланом 16. став 4. Статута, приходи од коришћења непокретности Задужбине у 
складу са чланом 16. став 5. Статута, као и имовина стечена на неки други законом 
дозвољен начин (уплатама оснивача, донацијама, поклонима, спонзорствима и сл.). 

Имовина из претходног става користи се за остваривање циљева Задужбине, 
за покриће текућих трошкова рада Задужбине, накнада за обављање стручних, 
административних и техничких послова, за покриће трошкова по основу завештања 
академика Николе Коњевића, трошкова одржавања непокретности које буду унете 
у Задужбину и за друге намене утврђене овим Статутом. 

О начину стицања и коришћења друге имовине Задужбине одлучује управни 
одбор. 
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IV  ОСНИВАЧИ ЗАДУЖБИНЕ 
 

Члан 18. 

Оснивачи Задужбине су: академик Никола Коњевић и Српска академија 
наука и уметности. 

Права, обавезе и овлашћења оснивача утврђени су Уговором о оснивању и 
овим статутом. 

 
V ОРГАНИ ЗАДУЖБИНЕ 

 
Члан 19. 

Органи Задужбине су: управни одбор и управитељ. 
 

Управни одбор  
 

Члан 20. 

Управни одбор има пет чланова. 
Управни одбор чине три члана САНУ (превасходно из одсека за физику или 

математику у Одељењу за математику, физику и гео-науке САНУ) и два 
наставника факултета на којима се студира физика по акредитованим студијским 
плановима и програмима, при чему су оба наставника из научне области физика. 

Председник управног одбора је увек члан САНУ. 
Управни одбор, по престанку мандата чланова именованих Уговором о 

оснивању, именује Извршни одбор САНУ. 
Председник управног одбора је за живота академик Никола Коњевић, који 

предлаже остале чланове управног одбора. 
Мандат управног одбора траје четири године. 
Чланство у управном одбору престаје: истеком мандата, оставком, опозивом 

и у другим случајевима у складу са законом. 
 

Члан 21. 

Управни одбор: 
1. управља радом Задужбине у складу са утврђеним циљевима;  
2. именује и разрешава дужности управитеља; 
3. одлучује о изменама и допунама Статута, уз претходно прибављену 

сагласност оснивача; 
4. доноси опште акте Задужбине; 
5. доноси финансијски план и завршни рачун; 
6. стара се о трајности и сталности Задужбине; 
7. одлучује о начину коришћења имовине Задужбине; 
8. одлучује о додели награда или стипендија; 
9. одлучује о начину остваривања циља из члана 5. став 2. Статута; 
10. стара се о јавности рада Задужбине; 
11. доставља САНУ годишње извештаје о раду;  
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12. обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и Статутом 
Задужбине. 

Члан 22. 

Управни одбор ради на седницама. 
Седнице сазива и председава им председник управног одбора. 
У случају спречености председника члан управног одбора којег управни 

одбор одреди сазива седнице управног одбора и врши друга овлашћења 
председника управног одбора. 

За пуноважан рад и одлучивање потребно је да седници присуствује већина 
од укупног броја чланова управног одбора. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, осим предлога за 
измене и допуне Статута које се доносе већином од укупног броја свих чланова 
управног одбора. 

О седницама управног одбора води се записник. 
 

Управитељ 
 

Члан 23. 

Управитеља, по престанку мандата управитеља именованог Уговором о 
оснивању, именује управни одбор. 

Мандат управитеља траје четири године. 
 

Члан 24. 

Управитељу функција престаје: истеком мандата, оставком, разрешењем и у 
другим случајевима у складу са законом. 

Управитеља разрешава управни одбор уколико за то постоје оправдани 
разлози, а нарочито ако: 

- у обављању својих дужности не поступа савесно, са пажњом доброг 
домаћина; 

- користи имовину задужбине у личном интересу; 
- ако својим поступањем наноси штету Задужбини; 
- поступа незаконито; 
- не извршава своје радне обавезе; 
- на други начин омета рад Задужбине. 

 
Члан 25. 

Управитељ: 
1. заступа Задужбину;  
2. одговара за законитост рада Задужбине;  
3. обавља текуће послове Задужбине;  
4. припрема материјале за седнице управног одбора; 
5. присуствује седницама и води записнике са седница управног одбора; 
6. спроводи одлуке управног одбора; 
7. учествује у спровођењу поступка за доделу награда односно стипендија; 
8. обавља све административно-техничке послове за потребе Задужбине; 
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9. подноси предлоге финансијског плана и завршног рачуна; 
10. стара се о благовремености поступања Задужбине и њених органа; 
11. обавља и друге послове одређене законом и Статутом. 

 
VI  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ПРИСТУПАЊЕ СУОСНИВАЧА И 

ПРЕСТАНАК ЗАДУЖБИНЕ 
 

Члан 26. 

Одлуке о свим статусним променама, приступању суоснивача и престанку 
Задужбине, као и о начину расподеле преостале имовине доноси оснивач, у складу 
са Уговором о оснивању и законом. 

 
VII ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА И 
ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА ЗАДУЖБИНЕ 

 
Члан 27. 

Први Статут Задужбине доносе оснивачи. 
Измене и допуне Статута врши управни одбор, на предлог председника 

управног одбора или најмање два члана управног одбора. 
Одлука о изменама и допунама Статута доноси се већином од укупног броја 

чланова управног одбора, уз претходно прибављену сагласност оснивача. 
 

Члан 28. 

Друге опште акте доноси и мења управни одбор, на сопствену иницијативу 
или на предлог управитеља или члана управног одбора. 
 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 

Задужбина стиче правни субјективитет и почиње са радом даном уписа у 
надлежни регистар, у складу са законом. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом примењују се одредбе 
Закона о задужбинама и фондацијама. 

 
Члан 30. 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Задужбине, а примењује се даном уписа у надлежни регистар. 
 
    Оснивачи: 
 

Српска академија наука и уметности 

                                                                                                                                        

академик Никола Коњевић         академик Владимир С. Костић, председник 


