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[Споразум о оснивању Републичке фондације за подстицање 
развоја обдарених студената и ученика за научни и уметнички 
рад и њихово запошљавање, од 13. јула 1987. године] 

 
Ради остваривања циљева утврђених Друштвеним договором о 

обезбеђивању услова за развој обдарених студената и ученика за научни и 
уметнички рад и њихово запошљавање, 

Скупштина Социјалистичке Републике Србије, Републичка зајед-
ница усмереног образовања, Републичка заједница науке и Републичка 
заједница културе (у даљем тексту: учесници Споразума), на основу члана 
16. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник 
СРС“, бр. 48/72, 1/83 и 23/86), закључују 

 
С П О Р А З У М  

О ОСНИВАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ ФОНДАЦИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
РАЗВОЈА ОБДАРЕНИХ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА ЗА НАУЧНИ И 

УМЕТНИЧКИ РАД И ЊИХОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Члан 1. 

Овим споразумом учесници Споразума оснивају Републичку фон-
дацију за подстицање развоја обдарених студената и ученика за научни и 
уметнички рад и њихово запошљавање (у даљем тексту: Фондација). 

Члан 2. 

Фондација има својство правног лица. 
Седиште Фондације је у Београду. 

Члан 3. 

Рад Фондације је јаван. 

Члан 4. 

Циљ Фондације је систематско и организовано старање друштвене 
заједнице о развоју обдарених ученика и студената за научни и уметнички 
рад, путем одговарајућих облика подстицања способности, обезбеђивања 
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потребних средстава у току редовног образовања и за додатно усавршава-
ње, као и омогућавање њиховог запошљавања на пословима и задацима на 
којима постоје услови за даљи развој њихових способности. 

Ради остваривања тог циља Фондација обезбеђује обдареним уче-
ницима и студентима који испуне утврђене критеријуме: 

а) материјалну помоћ за образовање, односно усавршавање у афир-
мисаним центрима у земљи или иностранству; 

б) услове за учешће на такмичењима, олимпијадама знања и у дру-
гим активностима чији је циљ афирмација истраживачких, односно умет-
ничких способности; 

в) публиковање научних и стручних радова; 
г) помоћ у запошљавању под условом да су своје способности за 

научноистраживачки, односно уметнички рад осведочили показаним ре-
зултатима. 

Члан 5. 

Средства Фондације, у складу са Друштвеним договором о обез-
беђивању услова за развој обдарених студената и ученика за научни и 
уметнички рад и њихово запошљавање, могу користити: 

а) ученици који су за своје натпросечне резултате у учењу стекли 
једну од диплома за изузетан успех, у складу са Законом о дипломама за 
изузетан успех у школском учењу и владању; 

б) студенти који постижу натпросечне резултате у студирању из-
ражене кроз високу просечну оцену (најмање 9) током студија, почев од 
навршене друге године студија; 

в) ученици, носиоци награда на савезним републичким и градским, 
односно регионалним такмичењима, победници на олимпијадама знања и 
студенти, носиоци награда универзитета и факултета, као и савезних и ме-
ђународних признања за постигнуте успехе и показане резултате; 

г) ученици и студенти са значајним објављеним, односно саопште-
ним радовима или одговарајућим уметничким остварењима; 

д) ученици и студенти за које се на други, научно верификован на-
чин утврди да поседују обдареност за одређену научну, односно умет-
ничку област. 

Самоуправним општим актом Фондације ближе се утврђују крите-
ријуми за избор корисника средстава и поступак избора корисника. 
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Члан 6. 

Орган управљања Фондације је Скупштина. 
Скупштину сачињавају по три делегата оснивача и суоснивача 

Фондације. 

Члан 7. 

Скупштина образује савете за поједине области наука и уметности, 
као своје стручне органе, и то: 

а) Савет за природне науке, математику и медицинске науке; 
б) Савет за техничко-технолошке и биотехничке науке; 
в) Савет за друштвене и хуманистичке науке и 
г) Савет за уметност. 
Скупштина Фондације именује чланове савета и из рада истакну-

тих научних радника и уметника ван свог састава. 
Савети, у непосредној сарадњи са одговарајућим највишим науч-

ним и уметничким организацијама, утврђују предлоге критеријума за из-
бор кандидата, предлажу избор корисника средстава Фондације, утврђују 
предлог плана рада Фондације и обављају друге послове које им повери 
Скупштина Фондације. 

Члан 8. 

За обављање својих задатака Скупштина може образовати стална и 
повремена радна тела. 

Члан 9. 

У Фондацији се образује Одбор самоуправне контроле. 
Чланове Одбора самоуправне контроле бира Скупштина Фондације. 

Члан 10. 

Скупштина има председника и секретара. 
Делокруг, број делегата у Скупштини и начин рада Скупштине, 

Савета и Одбора самоуправне контроле уређују се Статутом Фондације. 
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Члан 11. 

Циљеви утврђени Споразумом остварују се из прихода Фондације. 
Фондација може обезбеђивати средства и на други начин, у складу 

са Законом о задужбинама, фондацијама и фондовима. 

Члан 12. 

Средства Фондације воде се на посебном жиро-рачуну. 
Средства Фондације се орочавају под најповољнијим условима. 

Члан 13. 

Средства Фондације могу се користити само за циљеве утврђене 
овим споразумом. 

Члан 14. 

Скупштина Фондације, на предлог савета, утврђује сваке године, 
најкасније до краја новембра текуће за наредну годину, могући број кори-
сника и износ средстава за сваку од намена из члана 5. овог споразума. 

Члан 15. 

Средства за оснивање и почетак рада Фондације обезбеђују осни-
вачи: 

1. Републичка заједница науке 300 милиона, 
2. Републичка заједница усмереног образовања 50 милиона, 
3. Републичка заједница културе 20 милиона, и 
4. Скупштина Социјалистичке Републике Србије 100 милиона. 

Члан 16. 

Самоуправне интересне заједнице – оснивачи Фондације су сагла-
сне да својим финансијским планом, односно другим одговарајућим ак-
том, за сваку календарску годину предвиде потребан износ средстава ко-
јима ће учествовати у финансирању рада Фондације, у складу са проценом 
Скупштине Фондације о потребним средствима за реализацију програма 
рада у тој години. 
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Члан 17. 

Овом споразуму могу приступити друштвено-политичке заједнице, 
друштвено-политичке организације, организације удруженог рада, самоу-
правне интересне заједнице и друге самоуправне организације и заједнице 
које су заинтересоване да материјално потпомажу остваривању циљева и 
задатака Фондације, под условима утврђеним Статутом Фондације. 

Члан 18. 

Обављање административно-техничких послова за потребе Фон-
дације обезбеђује Републичка заједница усмереног образовања. 

Члан 19. 

Овај споразум сматра се закљученим када га прихвате сви учесници. 

Члан 20. 

Овај споразум објавиће се у „Службеном гласнику Социјалистичке 
Републике Србије“. 

 
 

Број 6-279/87 
У Београду, 13. јула 1987. године 

 

УЧЕСНИЦИ СПОРАЗУМА 

 
[Службени гласник СР Србије, 43(1987), 27, стр. 1551–1552] 

 
 
 




