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Задужбина Ђоке Влајковића, основана у циљу помагања општих потреба 
Универзитета у Београду у области високог образовања и науке, по расписаним 
конкурсима доделила је пет награда за најбољи научни рад младих научника 
Универзитета у Београду у износу од по 100.000,00 динара, пет финансијских 
подршки за стручно и научно усавршавање у нето износу од по 30.000,00 динара 
студентима Универзитета у Београду и три материјалне помоћи у укупном износу 
од 15.000,00 динара. 

Одбор Задужбине у 2019. години одржао је 14 седница на којима је именован 
нови управитељ Задужбине, 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. Чланови Одбора Задужбине изабрали су проф. др 
Влатку Вајс за новог заменика председника Одбора Задужбине. 

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. 

У 2019. години осигурана је имовина Задужбине и извршене су две 
периодичне контроле мобилних уређаја за гашење пожара у објекту. Дата је 
сагласност стамбеним заједницама уличне и дворишне зграде за закључење уговора 
о одржавању зграда Задужбине са Јавним предузећем „Градско стамбено“. 

Одбијен је захтев закупца за пренамену пословног простора у стамбени 
простор за обављање пословне делатности и један захтев за закључење уговора о 
закупу стана. Извршена је комисијска провера стана број 7 ради утврђивања 
корисништва у предмету по захтеву за пријаву пребивалишта. Упућене су ургенције 
МУП-у по раније достављеним захтевима за проверу корисника два стана 
Задужбине због основане сумње у нерегуларност коришћења истих. 

Покренута је процедура принудне наплате неизмирених дуговања закупца у 
згради Задужбине. 

Након четвртог објављивања огласа за давање у закуп сустанарског стана 
број 6/1, одређен је закупац са којим је закључен уговор о закупу на пет година, а са 
претходним корисником спроведена је записничка примопредаја стана. 

 
 
 



Стручна служба спровела је све потребне активности у циљу организовања 
свечаности поводом Дана задужбинара (набавке у вези уметничког програма, 
послужења хране и пића, фотографисања, дизајна и припреме за штампу и штампе 
позивница, захвалница и диплома) и доделе Плакете Лука Ћеловић Требињац.  

По предлогу ректорке, у циљу наставка промовисања задужбинарства на 
Универзитету у Београду, започело се са спровођењем активности на припреми за 
публиковање репрезентативне двојезичне публикације о активним универзитетским 
задужбинама и фондацијама. У ту сврху обезбеђене су фотографије снимљене 
дроном. 

Донете су одлуке о расписивању конкурса за доделу 6 награда за најбољи 
научни рад младих научних радника Универзитета у Београду и 10 финансијских 
подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду. 
  

 
 

 ПРЕДСЕДНИК  
 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 
 Проф. др Драгана Милић, с.р. 
 

(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-07  Број: 06-1254/3-20  од 7. априла 2020. године) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


