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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Задужбина Ђоке Влајковића, чији је рад обновљен Решењем Министарства 

културе број: 022-3376/95-03 од 24.07.1995. године, у циљу помагања општих потреба 

Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке, користи имовину 

коју чине зграде у Ул. Влајковићева број 5 у Београду. 

Одбор Задужбине је у 2017. годиниодржао 6 седница и, по расписаним 

конкурсима, доделио: 4 стипендије студентима (месечни износ стипендије износи 

10.000,00 динара и исплаћује се за период од 10 месеци) и 6 награда за најбољи научни 

рад младих научника Универзитета у Београду у износу од по 100.000,00 динара (две 

награде деле равноправно по два кандидата) . 

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, на основу преноса средстава од закупнина за станове од стране 

ЈКП "Инфостан технологије", као и по основу рефундације трошкова утрошене 

електричне и топлотне енергије и комуналних услуга закупаца. 

Укупан остварени приход у износу од 3.492.440,82 динара већи је од прихода 

оствареног у претходној години за 3,71%. 

Укупно остварени трошкови у 2017.години, у износу од 3.262.964,82 динара 

мањи су за 2,55% од трошкова остварених претходне године. 

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

 За испуњење циљева Задужбине 630.000,00 динара, 

 На основу статута Задужбине, обавеза према Универзитету износи 

430.038,11динара,  

 Трошкови пореза на имовину у овој години износили су 175.251,12 динара, 

 Трошкови одржавања објекта од стране ЈП «Градско стамбено» износили 

су 303.501,08 динара. 

 Остварена добит износи  229.476,00 динара. 

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

Спроведена је набавка контролисања постојећих мобилних уређаја за гашење 

пожара у објекту, као и набавка услуге процене грађевинске вредности објеката у 

циљу осигурања имовине Задужбине. 

 

 

 



По донетим Одлукама Савета Универзитета и Одбора Задужбине, одређен је 

привремени чувар стана у објекту Задужбине, на период од две године. 

Донете су одлуке о расписивању конкурса за доделу 4 награде за најбољи 

научни рад младих научних радника Универзитета у Београду. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 Проф. др Драгана Милић, с.р. 

 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03 Број: 06-1204/4-18 од 19.03.2018. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


