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ЗАДУЖБИНЕ РАДЕ И МИЛАНА ВУКИЋЕВИЋА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

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

седам седница. У складу са циљевима Задужбине, Медицинском факултету одобрен 

је пренос средстава Задужбине у износу од 1.747.921,00 за потребе награђивања 

најбољих студената, будућих младих здравствених радника, а поводом обележавања 

јубилеја - 100 година од оснивања Факултета. 

Именовани су нови чланови Одбора Задужбине: проф. др Милорад 

Мириловић, председник Одбора Задужбине, проф. др Мелина Калагасидис Крушић, 

заменик председника Одбора, проф. др Славица Ражић, др Ђорђе Митровић, 

ванредни професор и Радојица Ракић, студент. 

Медицинском факултету, на њихов захтев, уступљено је право управљања 

имовином и извршена је записничка примопредаја документације о Задужбини, а с 

тим у вези је усвојен попис и финансијски извештај Задужбине за период од 1. 

јануара до 21. јула 2020. године.  

Усвојене су измене и допуне Статута Задужбине и због смањења вредности 

основне имовине, донета је одлука о промени правне форме у фондацију. 

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

годину и Финансијски план за 2020. и 2021. годину. Одбор је по почетку примене 

новог Закона о јавним набавкама донео 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. 

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 и пријаву промена података о 

Задужбини. 

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.  

Сервисирање мобилних уређаја за заштиту од пожара у објекту Задужбине 

није извршено, због непостојања расположења станара да лицима овлашћеним за 

вршење ове услуге омогуће улазак у објекат. 

Одбор Задужбине предложио је кандидате Комисији за доделу Плакете „Лука 

Ћеловић Требињац“ у 2020. години. 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 проф. др Милорад Мириловић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-01 Број: 06-559/4-21 од 23. априла 2021. године) 


