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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Одбор Задужбине је у 2020. години усвојио нови Пословник о раду, одржао 

десет седница и у складу са циљевима Задужбине, по расписаним конкурсима, 

доделио девет награда за најбољи научни рад младих научника Универзитета у 

Београду у износу од по 150.000,00 динара и определио осам финансијских подршки 

за стручно и научно усавршавање у нето износу од по 30.000,00 динара студентима 

Универзитета у Београду.  

Усвојен је Извештај о раду у 2019. години, Финансијски извештај за 2019. 

годину, Ребаланс Финансијског плана за 2020. годину и Финансијски план за 2021. 

годину. Одбор је током 2020. године донео План набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује, а по почетку примене новог Закона и Правилник о ближем 

уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, 

праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења 

набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и 

других посебних услуга, те Списак набавки на које се Закон не примењује у складу 

са новим законом, на основу којих је спроведено дванаест набавки. Усвојен је и 

годишњи попис имовине и обавеза Задужбине за 2019. годину. 

Испуњене су све обавезе према Агенцији за привредне регистре у законском 

року, а које се односе на финансијско пословање Задужбине. 

Услед пандемије Covid 19 и отежаног пословања на предлог Ректорског 

колегијума Савет Универзитета у Београду дао је сагласност да се закупцима 

пословног простора умањи закуп током трајања ванредног стања у складу са 

делатностима које обављају.  

У 2020. години осигурана је имовина Задужбине и извршене су две 

периодичне контроле мобилних уређаја за гашење пожара у објекту. Дата је 

сагласност Стамбеној заједници Влајковићева 5А у Београду да се изабере нови 

управник.  

Након смрти носиоца права закупа стана (станара са станарским правом), са 

преосталим чланом породичног домаћинства закључен је уговор о закупу. Дата је 

једна сагласност станару са станарским правом за подношење захтева ЈКП 

Београдске електране, за наплату штете у стану изазване хаваријом инсталација 

грејања и једна сагласност закупцу стана за извођење радова на инвестиционом 

одржавању стана. 

Донета је одлука да се упути позив сину преминулог закупца стана са 

станарским правом, који живи у Шведској, да стан број 25/1 преда на несметано 

коришћење Задужбини. Због неодазивања на позив лица које без правног основа 

користи стан број 24/2 да испразни од лица и ствари и исти преда на несметано 

коришћење Задужбини покренут је поступак исељења пред надлежним општинским 

органом. 

Извршена је принудна наплата потраживања закупца стана у згради 

Задужбине. 

 

 



Стручна служба спровела је све потребне активности у циљу организовања 

свечаности поводом Дана задужбинара (набавке у вези послужења хране и пића, 

фотографисања, дизајна и припреме за штампу и штампе захвалница и диплома) и 

доделе Плакете Лука Ћеловић Требињац. Свечаност је одржана 9. октобра без 

присуства публике (само награђених кандидата) због актуелне ситуације пандемије 

Covid 19. 

Одбор Задужбине предложио је кандидате Комисији за доделу Плакете „Лука 

Ћеловић Требињац“ у 2020. години. 

Донета је одлука о расписивању конкурса за доделу шест награда за најбољи 

научни рад младих научних радника Универзитета у Београду. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 проф. др Драгана Милић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-07  Број: 06-1564/5-21  од 23. априла 2021. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


