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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА  

У 2019. ГОДИНИ 

 

 

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, основана у циљу 

награђивања студентских радова из области правних и економских наука и помагања 

студената на студијама у земљи и иностранству, по расписаним конкурсима 

доделила је 21 награду за стручне радове студената Универзитета у Београду из 

области правних и економских наука у износу од по 30.000,00 динара, 18 стипендија 

студентима у месечном износу од 10.000,00 динара за период од 10 месеци, 4 учешћа 

у трошковима школарине студентима докторских академских студија у износу од по 

30.000,00 динара и 39 једнократних материјалних помоћи у износу од по 50.000,00 

динара, студентима Универзитета у Београду на студијским програмима из области 

правних и економских наука. 

Одбор Задужбине одржао је 11 седница у 2019. години. Именован je нови 

управитељ Задужбине, проф. др Гордана Илић Попов, 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. 

Усвојен је Извештај о раду у 2018. години, Финансијски извештај за 2018. 

годину, Ребаланс Финансијског плана за 2019. 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. 

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. Дата је 

сагласност закупцу локала, Delhaize Serbia д.о.о. Београд за извођење радова на 

инвестиционом одржавању локала и покренуте су активности на прикупљању 

сагласности станара за поправку тераса према светларницима. Закључен је уговор о 

одржавању зграда са ЈП Градско стамбено. 

 Обезбеђено је снимање подрума објекта Задужбине са израдом Елабората 

геодетских радова, ради утврђивања прецизних површина подрума и кориговања 

месечних закупнина закупцима локала. 

Успешно је спроведена процедура извршења пред Привредним судом у 

Београду, на основу правоснажне и извршне пресуде Трговинског суда у Београду у 

вези потраживања бившег закупца, „ПРЕМИЕР“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, доо из 

Београда, према којој је у поступку извршења Задужбини уплаћен готово 

четвороструки износ основног дуга.  

Одбор Задужбине разматрао је две понуде за откуп потраживања Задужбине 

према „Универзал банци“ АД у стечају и одлучио да се доношење одлуке одложи до 

провере информације о извесности наплате. 

Отказан је уговор о закупу локала привредном друштву „Exemplar“ доо из 

Београда, због некоришћења пословног простора дуже од 60 дана, а из истог је 



исељен Чедомир Тасовац ПР Студио за лепоту ДОЛЧЕ, који је простор користио без 

правног основа са Задужбином. Донета је и одлука о расписивању огласа за давање 

у закуп предметног локала. 

Покренута је процедура принудне наплате потраживања закупца стана у 

згради Задужбине. 

Након смрти станара са станарским правом, Комисија је записнички преузела 

стан на првом спрату зграде Задужбине.   

Одбор Задужбине дао је сагласност да се покрене процедура за брисање из 

евиденције обвезника пореза на додату вредност, услед чињенице да у последњих 12 

месеци Задужбина није остварила укупан промет добара и услуга прописан законом, 

те није у обавези да буде у систему ПДВ. 

Расписани су конкурси за школску 2019/2020 годину, за доделу: 8 награда 

студентима за стручне радове из области правних и економских наука у износу од по 

30.000,00 динара, 36 стипендијa студентима Економског и Правног факултета у 

месечном износу од 10.000,00 динара за период од 10 месеци и 4 учешћа у 

трошковима школарине студенатима докторских академских студија у износу од по 

30.000,00 динара. 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 Проф. др Слађана Бенковић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-03 Број: 06-1248/3-20  од 31. марта  2020. године) 


