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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ФОНДАЦИЈЕ „СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
Решењем Министарства културе број: 022-532/89-09 од 04.05.1989. године, 

одобрено је оснивање Фонда „Сестре Булајић“ у циљу стипендирања два по успеху 
најбоља сиромашна студента архитектуре, математике и физичке хемије на 
Универзитету у Београду и доделе новчане награде за по два најбоља одбрањена 
дипломска рада из архитектуре и физичке хемије. 

Фондација је у 2018. години одржала 4 седнице Одбора и по расписаном 
конкурсу доделила 4 награде у износу од по 30.000,00 динара. 

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

Усвојен је Извештај о раду у 2017. години, Финансијски извештај за 2017. 
годину и Финансијски план за 2019. годину.  

Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза Фондације за 2017. годину. 
Због занемарљиво малог прилива средстава од камата Одбор Фондације 

донео је одлуку, на коју је Надзорни одбор дао сагласност, да се од девизних 
средстава Фондације купе државне хартије од вредности, те да се ороче на период 
који ће дати најповољније стопе приноса. У току су поступци отварања власничких 
рачуна код банака, а за брокерску кућу, која ће заступати Фондацију, изабрана је 
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд као најповољнија у смислу провизија. 

На предлог Комисије за доделу Плакете, Савет Универзитета у Београду 
донео је одлуку да се Плакета Лука Ћеловић Требињац у 2018. години постхумно 
додели Лепосави и Митру Булајићу, који су 1989. године основали Фондацију 
„Сестре Булајић“, ради чувања успомене на своје ћерке Ксенију Булајић, дипл. инж. 
архитектуре и Љиљану Булајић, дипл. физикохемичара, погинуле у авионској 
несрећи. 
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(На основу Одлуке Одбора Фондације 03 Број: 06-1388/3-19 од 10.04.2019. године) 


