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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ ВЛАЈКА КАЛЕНИЋА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Задужбина Влајка Каленића, основана у циљу помагања одличних студената 

Економског факултета Универзитета у Београду, по расписаним конкурсима 

доделила је једну стипендију студенту у месечном износу од 10.000,00 динара за 

период од 10 месеци и 44 материјалне помоћи студентима Економског факултета у 

износу од по 30.000,00 динара.  

Као последица правоснажности одбијајућег решења Агенције за реституцију, 

Веће градске општине Стари град је на захтев Стамбене заједнице, оспорене од 

стране Задужбине, а у циљу откупа станова, донело Решење којим се поништава 

Решење Извршног одбора Скупштине општине Стари град из 2000. године и 

раскида Уговор о преносу права коришћења и управљања на непокретности - 

уличној и дворишној згради Задужбине Влајка Каленића у Ул. Светогорска број 12 у 

Београду, закључен између Градске општине Стари град и Универзитета у Београду. 

Имајући у виду чињеницу да је наведено решење Већа градске општине Стари град у 

целости незаконито, Стручна служба је о наведеном обавестила све надлежне органе 

и  поднета је тужба Управном суду, као и захтев за одлагање извршења решења. 

Одбор Задужбине је у 2019. години одржао 6 седница на којима је усвојен 

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. 

Именован je нови управитељ Задужбине, проф. др Петар Марин, због истека 

мандата претходном управитељу и подаци су унети у Централну евиденцију 

стварних власника у складу са законом, а спроведена је и процедура промене 

података у картону депонованих потписа у пословној банци. Именован је нови члан 

Одбора Задужбине, проф. др Дејан Петровић, због разрешења претходног члана на 

лични захтев. 

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. 

 Одбијен је један захтев за упис члана породице станара са станарским правом 

у уговор о закупу, као неоснован. Поднета је тужба за исељење лица које након смрти 

закупца без правног основа борави у стану Задужбине. 

            Расписан је конкурс за за доделу 18 стипендијa студентима Економског 

факултета у месечном износу од 10.000,00 динара за период од 10 месеци за 

школску 2019/2020 годину 

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

   Проф. др Миомир Јакшић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-02 Број: 06-1253/3-20б од 2. априла.2020. године) 


