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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ФОНДАЦИЈЕ „СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
Фондација „Сестре Булајић“, основана у циљу стипендирања два по успеху 

најбоља сиромашна студента архитектуре, математике и физичке хемије на 
Универзитету у Београду и доделе новчане награде за по два најбоља одбрањена 
дипломска рада из архитектуре и физичке хемије, по расписаном конкурсу доделила 
је четири награде дипломираним студентима у износу од по 30.000,00 динара. 

Одбор Фондације у 2019. години одржао је четири седнице. 
Именован je нови управитељ Фондације, проф. др Ненад Зрнић, 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. Усвојен је и годишњи попис имовине и 
обавеза Фондације 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 
Фондацији. 

На основу Одлуке Одбора Фондације, од девизних средстава Фондације 
купљено је 69 петнаестогодишњих хартија од вредности, чиме ће се остварити 
годишњи приход од 3,5%. 

Расписан је конкурс за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“ 
за по два најбоља одбрањена дипломска рада на основним студијама из архитектуре 
и физичке хемије, одбрањена на Универзитету у Београду - Архитектонском 
факултету и Универзитету у Београду - Факултету за  физичку хемију а захваљујући 
приходима од државних хартија од вредности, расписан је и конкурс за доделу једне 
стипендије студенту прве године Универзитета у Београду – Факултета за физичку 
хемију или Универзитета у Београду – Математичког факултета 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК  
 ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 
 проф. др Владимир Мако, с.р. 
 
 
(На основу Одлуке Одбора Фондације 03-17 Број: 06-1258/4-20 од 13. априла 2020. године) 


