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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Задужбина Љубице М. Здравковић, чији је рад обновљен Решењем 

Министарства културе број: 022-3369/95-03 од 24.07.1995. године, у циљу помагања 

студената Универзитету у Београду, користи имовину коју чини зграда у Ул. 

Синђелићева број 26 у Београду. 

Одбор Задужбине је у 2017. години одржао 3 седнице и по расписаном 

конкурсу доделио 2 стипендије студентима (месечни износ стипендије износи 

10.000,00 динара и исплаћује се за период од 10 месеци). 

Одбор је током 2017. године донео Пословник о раду и Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке Задужбине. 

Усвојен је Финансијски извештај за 2016. годину и Финансијски план за 2017. 

годину, што је достављено на сагласност Надзорном одбору. Такође, Одбор је 

усвојио и Финансијски план за 2018. годину.  

Годишњи приход остварује се на основу уговора о закупу стамбеног простора, 

као и на основу преноса средстава од закупнина за станове од стране ЈКП "Инфостан 

технологије". Укупан остварени приход у износу од 202.539,21 динара мањи  је од 

прихода оствареног у претходној години за 18,56%. 

Укупно остварени трошкови у 2017.години, у износу од 198.758,80 динара 

мањи су за 9,45% од трошкова остварених претходне године. 

Током 2017. године, од значајнијих обавеза реализовано је следеће: 

 За испуњење циљева Задужбине 140.000,00 динара, 

 За трошкове пореза на имовину 31.367,26 динара и 

 За трошкове одржавања објекта од стране ЈП «Градско стамбено» 9.540,68 

динара.  

 Остварена добит износи  3.780,41 динара. 

Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза Задужбине за 2016. годину. 

Одбор Задужбине поднео је Савету Универзитета на сагласност предлог да се 

покрене поступак исељења НН лица из стана Задужбине који је претходни закупац 

напустио.  

Донета је одлука о расписивању конкурса за доделу 1 стипендије студенту у 

износу од 10.000,00 динара за период од десет месеци. 
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 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 Проф. др Милица Јовановић-Поповић, с.р. 

 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03 Број: 06-1878/3-18 од 27.04.2018. године) 


