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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАДУЖБИНЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

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 2017. годиниодржао 7 седница и, по расписаним 

конкурсима, доделио: једну награду за књижевно и једну за научно дело у износу од 

по 300.000,00 динара. 

Именован је нови члан Одбора Задужбине из редова професора, због одласка 

у пензију. 

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.  

Задужбина остварује приходе на основу уговора о закупу стамбеног и 

пословног простора и на основу преноса средстава од закупнина за станове од стране 

ЈКП "Инфостан технологије. 

Укупан остварени приход у износу од 3.274.613,62 динара мањи  је од прихода 

оствареног у претходној години за 16,40%. 

Укупно остварени трошкови у 2017. години, у износу од 2.547.793,80 динара 

мањи су за 44,98% од трошкова остварених претходне године. 

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

 За испуњење циљева Задужбине 677.200,90 динара, 

 На основу статута Задужбине, обавеза према Универзитету износи 

514.665,65 динара,  

 Трошкови пореза на имовину у овој години износили су 356.222,74 динара, 

 Трошкови одржавања објекта од стране ЈП «Градско стамбено» износили 

су 62.032,88 динара. 

 Остварена добит износи 726.819,82динара. 

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

Спроведена је набавка контролисања постојећих мобилних уређаја за гашење 

пожара у објекту. 

Одређен је закупац стана у објекту на Гундулићевом венцу, на неодређено 

време. 

На један поднети захтев за пријаву пребивалишта на адреси Задужбине дата је 

сагласност. 

 

 

 

 

 



Због проблема са закупцем локала у приземљу Задужбине у Ул. Ђорђа 

Јовановића број 5, у току су активностина исељењу закупца и наплате закупнине. 

Донете су одлуке о расписивању конкурса за најбоље књижевно и научно, 

односно стручно дело објављено у 2017. години. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 Проф. др Софија Стефановић, с.р. 

 

 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03 Број: 06-1248/3-18 од 27.03.2018. године) 

 

  


