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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ЗАДУЖБИНЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА 

У 2018. ГОДИНИ 
 
 

Задужбина Веселина Лучића, чији је рад обновљен Решењем Министарства 
културе број: 022-3375/95-03 од 24.07.1995. године, у циљу награђивања научних 
радника на Универзитету у Београду, као и у циљу награђивања књижевних остварења 
појединаца, користи имовину коју чине зграде у Ул. Ђорђа Јовановића број 5 и 
Гундулићев венац број 39, угао са Венизелосовом број 30. 

Одбор Задужбине је у 2018. години одржао 9 седница и по расписаним 
конкурсима доделио: једну награду за књижевно у износу од 300.000,00 динара и две 
за научно дело у износу од по 150.000,00 динара. 

Усвојен је Извештај о раду у 2017. години, Финансијски извештај за 2017. 
годину и Финансијски план за 2019. годину. Одбор је током 2018. године донео и 
реализовао План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. 

Спроведена је набавка услуге оглашавања у дневним новинама ради давања 
локала у закуп, набавка услуге процена грађевинске вредности објеката Задужбине, 
као и набавка осигурања имовине објеката Задужбине.  

Задужбина остварује приходе по основу уговора о закупу пословног и 
стамбеног простора по тржишним условима, као и по основу преноса средстава од 
закупнина за станове од стране ЈКП "Инфостан технологије" које користе станари са 
станарским правом.  

Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза Задужбине за 2017. годину. 
Извршено је контролисање постојећих мобилних уређаја за гашење пожара у 

објекту. 
Након исељења закупца локала у приземљу зграде Задужбине у Ул. Ђорђа 

Јовановића број 5, по донетим Одлукама Савета Универзитета и Одбора Задужбине, 
одређен је нови закупац локала на период од 5 година – Л.С. Алијанса д.о.о. из 
Београда.  

На један поднети захтев станара са станарским правом за упис члана породице 
у уговор о закупу, Одбор није дао сагласност. 

Дата је сагласност закупцу стана број 10 у објекту у Венизелосовој 30 да на 
име закупнине изведе радове на инвестиционом одржавању стана. 

Региостроване су две стамбене заједнице (Венизелосова 30 и Гундулићев венац 
39) док су у току активности на формирању стамбене заједнице у Ул. Ђорђа 
Јовановића 5. 

Донете су одлуке о расписивању конкурса за најбоље књижевно и научно, 
односно стручно дело. 
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