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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА 
У 2019. ГОДИНИ 

 
Задужбина Веселина Лучића, основана у циљу награђивања научних радника 

на Универзитету у Београду, као и у циљу награђивања књижевних остварења 
појединаца, по расписаним конкурсима доделила је једну награду за најбоље 
књижевно остварење наставника и сарадника у износу од 300.000,00 динара и две 
награде за најбоље научно остварењe наставника и сарадника у износу од по 
150.000,00 динара.  

Награду Веселина Лучића за најбоље научно остварење наставника и 
сарадника објављено у 2018. години, равноправно су поделиле: Монографија Dental 
Composite Materials for Direct Restorations, издавач Springer International Publishing 
AG 2018.g., ауторке др сци. Весне Милетић, ванредног професора Универзитета у 
Београду – Стоматолошког факултета и Монографија Сликарство нeмачког 
симболизма и његови одјеци у култури Краљевине Србије, издавач Филозофски 
факултет 2018., аутора др Игора Борозана, ванредног професора Универзитета у 
Београду - Филозофског факултета. 

За најбоље књижевно остварење наставника и сарадника објављено у 2018. 
години, Награда Веселина Лучића додељена је проф. др Јелени Пилиповић, 
ванредном професору Универзитета у Београду - Филолошког факултета, за роман 
Дивотнице, 2018. 

Одбор Задужбине је у 2019. години одржао шест седница на којима је 
именован нови управитељ Задужбине, проф. др Гордана Илић Попов, због истека 
мандата претходном управитељу, а подаци су унети у Централну евиденцију 
стварних власника у складу са законом. Спроведена је и процедура промене 
података у картону депонованих потписа у пословној банци. 

Усвојен је Извештај о раду у 2018. години, Финансијски извештај за 2018. 
годину и Финансијски план за 2020. годину. Одбор је током 2019. године донео План 
набавки на које се ЗЈН не примењује, набавке су реализоване, а Управи за јавне 
набавке подношени су квартални извештаји о јавним набавкама за 2019. годину, у 
складу са Законом. Усвојен је и годишњи попис имовине и обавеза Задужбине за 
2018. годину. 

Испуњене су све обавезе према Агенцији за привредне регистре у законском 
року, а које се односе на финансијско пословање и пријаву промена података о 
Задужбини. 

Градска општина Стари град је, на захтев Задужбине, увела принудну управу 
на адреси Ђорђа Јовановића број 5 у Београду, због одбијања станара са станарским 
правом да формирају стамбену заједницу и изаберу професионалног управника. 
Покренута је процедура принудне наплате неизмирених дуговања закупца локала у 
истој згради. 

У 2019. години осигурана је имовина Задужбине и извршене су две 
периодичне контроле мобилних уређаја за гашење пожара у објектима. Уложено је у 
инвестиционо одржавање столарије и санитарне опреме стана бр. 10 у објекту на 
адреси Венизелосова 30. Стручна служба обезбедила је донацију у грађевинском 
материјалу неопходном за замену кровног покривача изнад стана број 1 у дворишту 
зграде у Ул. Гундулићев венац 39, која је потом и реализована. Извршена је и замена 
улазних врата на стану број 9 у згради Задужбине у Ул. Гундулићев венац број 39. 
Стамбеној заједници Венизелосова 30 дата је сагласност за увођење оптичке 



инсталације у објекат а Стамбеној заједници Гундулићев венац 39 у Београду да 
може предузети активности на текућем одржавању објекта и увођењу оптичког 
кабла. 
           Донете су одлуке о расписивању конкурса за једно књижевно и три научна, 
односно стручна остварења научних радника Универзитета у Београду, објављена у 
2019. години. 
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(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-13  Број: 06-1252/3-20  од  9. априла 2020. године) 


