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Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, чији је рад 

обновљен Решењем Министарства културе број: 022-925/96-03 од 28.05.2006. 

године, у циљу подстицања развоја менаџмента као и других научних дисциплина 

чији је предмет унапређење трговине, а који се изучавају на Универзитету у 

Београду, користи имовину коју чини зграда у Ул. Теразије бр. 39 у Београду. 

Фондација је у 2017. години одржала 7 седница Одбора и по расписаном 

конкурсу доделила 8 стипендијa студентима (месечни износ стипендије износи 

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

Именован је нови члан Одбора Фондације из редова студената, због истека 

мандата. 

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

уређивању поступка јавне набавке Фондације. 

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

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

усвојио и Финансијски план за 2018. годину.  

Фондација остварује приходе по основу уговора о закупу пословног и 

стамбеног простора, као и по основу преноса средстава од закупнина за станове од 

стране ЈКП "Инфостан технологије".  

Укупан остварени приход у износу од 4.142.599,20. динара већи је од прихода 

оствареног у претходној години за 9,73%. 

Укупно остварени трошкови у 2017.години, у износу од 4.140.646,58 динара 

већи су за 20,33% од трошкова остварених претходне године. 

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

 За испуњење циљева Фондације 780.000,00 динара, 

 На основу статута Фондације, обавеза према Универзитету износи 

236.643,46 динара,  

 Трошкови пореза на имовину у овој години износили су 740.148,19 

динара, 

 Трошкови одржавања објекта од стране ЈП «Градско стамбено» износили 

су 84.667,11динара.  

 Остварена добит износи  1.952,62 динара. 

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

Извршена је набавка недостајућих и контролисање постојећих мобилних 

уређаја за гашење пожара у објекту. 

 

 

 

 



После више година успешно је издат пословни простор на првом спрату 

зграде Фондације у Ул. Теразије бр. 39, на период од 5 година, док је за локал у 

приземљу објекта Фондације у току поступак по поднетој тужби за исељење закупца 

због неизмиривања дуговања. 

Расписан је конкурс за доделу 10 стипендија за школску 2017/2018. годину. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 

 Проф. др Маја Леви-Јакшић, с.р. 

 

 
(На основу Одлуке Одбора Фондације 03 Број: 06-1211/3-18 од 20.03.2018. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


