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Регистар задужбина и фондација 5000078902256
БЗФ 547/2013
Дана 05.11.2013. године
Београд

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011), одлучујући о регистрационој пријави Фондација за стипендирање
студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Тихомир Р. Тривунац, за
регистрацију промене података у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Бојан Станивук

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:

Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у
Београду, Тихомир Р. Тривунац

матични број: 28825838

и то следећих промена:

 Заступници:

Брише се из Регистра:

Име и презиме: Татјана Папић
ЈМБГ: 
Београд- , Србија

Уписује се у Регистар:

Име и презиме: Бојан Станивук
ЈМБГ: 
Београд , Србија

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве промене података број
БЗФ 547/2013, дана 04.11.2013, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој

www.K
RIK

.rs



Страна 2 од 2

пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БЗФ
516/2013, од 23.10.2013. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14.
став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.

Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за

послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

__________________
Нивес Чулић
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Регистар задужбина и фондација 5000105469714

БЗФ 421/2015
Дана 05.11.2015. године
Београд

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011), одлучујући о регистрационој пријави Фондација за стипендирање
студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Тихомир Р. Тривунац, за
регистрацију промене података у Регистар задужбина и фондација, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Бојан Станивук

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:

Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у
Београду, Тихомир Р. Тривунац

матични број: 28825838

и то следећих промена:

 Зaбелешка:

Уписује се у Регистар:

Текст:
Оставка
Ја, Бојан Станивук, са пребивалиштем на адреси , Чукарица, Београд,
ЈМБГ , овим путем обавештавам оснивача и чланове управног одбора фондације
"Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду,
Тихомир Р. Тривунац" са седиштем на адреси , Стари Град-Београд,
матични број 28825838 (у даљем тексту "Фондација"), да подносим оставку на функцију
управитеља Фондације.Оставку дајем својевољно, из личних разлога. Ова оставка ступа на
снагу даном потписивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве промене података број
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БЗФ 421/2015, дана 02.11.2015, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој
пријави, засновано подношењем регистрационе пријаве која је решењем регистратора број БЗФ
418/2015, од 02.11.2015. године одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14.
став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.

Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за

послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

__________________

Нивес Чулић
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Регистар задужбина и фондација 5000108694441
БЗФ 32/2016
Дана 03.02.2016. године
Београд

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Фондација за
стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Тихомир Р.
Тривунац, за регистрацију промене података у Регистар задужбина и фондација, коју је
поднео/ла:

Име и презиме: Јелена Лончар

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:

Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у
Београду, Тихомир Р. Тривунац

матични број: 28825838

и то следећих промена:

 Заступници:

Брише се из Регистра:
1.
Име и презиме: Бојан Станивук
ЈМБГ:
Адрес Београд- , Србија

Уписује се у Регистар:
1.
Име и презиме: Јелена Лончар
ЈМБГ: 
Адреса: , Београд- , Србија

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 32/2016, поднео је дана 02.02.2016. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
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Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду,
Тихомир Р. Тривунац

у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 32/2016.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.

Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за

послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР
__________________

Нивес Чулић
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Регистар задужбина и фондација 5000132099014
БЗФ 386/2017
Дана 09.11.2017. године
Београд

Регистратор Регистрa задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре,
на основу члана 24. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ бр. 88/10), и
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени
гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Фондација за
стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Тихомир Р.
Тривунац, за регистрацију промене података у Регистар задужбина и фондација, коју је
поднео/ла:

Име и презиме: Јелена Лончар

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар задужбина и фондација
промена података о:

Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у
Београду, Тихомир Р. Тривунац

матични број: 28825838

и то следећих промена:

 Назив:

Брише се из Регистра:
Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду,
Тихомир Р. Тривунац

Уписује се у Регистар:
Фондација "Емпатија"

 Скраћени назив:

Брише се из Регистра:
Фондација Тихомир Р. Тривунац
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 Назив на страном језику:

Брише се из Регистра:
Скраћени назив (енглески језик): Tihomir R. Trivunac Foundation
Пун назив (енглески језик): Foundation for Scholarships to students of the Faculty of Law of Union
University in Belgrade, Tihomir R Trivunac

Уписује се у Регистар:
Назив (енглески језик): "Empathy Foundation"

 Датум доношења статута:

Брише се из Регистра:
13.06.2012

Уписује се у Регистар:
01.11.2017

 Области остваривања циљева:

Брише се из Регистра:
Остало
Подршка студентима и учесницима конкурса за упис на све степене студија Правног факултета
Универзитета Унион у Београду.

Уписује се у Регистар:
Промовисање, заштита и унапређење људских, грађанских и мањинских права
Промовисање заштита и унапређење демократксих вредности
Промовисање заштита и унапређење културе и јавног информисања
Промовисање заштита и унапређење уметности
Промовисање заштита и унапређење помоћи старима

Циљ Фондације је деловање у правцу промовисања и заштите људских и грађанских права,
демократских вредности, унапређења јавног информисања, финансирања науке, образовања,
културе и уметности, помагањем уметника, новинара, установа, удружења, покрета грађана и
других правних и физичка лица, као и пројеката, који имају шири друштвени значај и отварају
перспективе развоја на општем и посебном плану.

Циљ Фондације је и помагање регионалне сарадње, посебно у подручјима где је беснео рат
(Хрватска, БИХ) у циљу помирења народа, као и развоја научног, истраживачког и културног
стваралаштва.

Фондација има за циљ и помоћ старим људима у околностима у којим је социјална брига
државе заказала. Ради се о екстремним ситуацијама када је у питању опстанак немоћних људи.

Фондација остварује своје циљеве тако што финансијски помаже одређени пројекат, правно
или физичко лице којем су потребна финансијска средства за деловање које је у складу са
циљевима Фондације које одобри Управни одбор.

Фондација циљеве остварује и финансирањем монографија и других издања из разних
друштвених области.

Ради остваривања својих циљева, Фондација усваја Програм рада и Финансијски план.
Ради остваривања својих програмских циљева, пројеката и активности, Фондација може

основати радна тела или ангажовати стручњаке одређених специјалности.
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 Промена оснивача:

Уписује се:
Име и презиме: Бранка Прпа
ЈМБГ: 
Београд (град) , Србија

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац регистрационе пријаве број БЗФ 386/2017, поднео је дана 07.11.2017. године,
регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:

Фондација за стипендирање студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду,
Тихомир Р. Тривунац

у Регистар задужбина и фондација и документацију заведену у потврди о поднетој
регистрационој пријави број БЗФ 386/2017.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови
за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у
диспозитиву.

Поука о правном средству:
Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за

послове културе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни
Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР
__________________

Нивес Чулић
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