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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
У 2019. ГОДИНИ

Фондација Косте Мигрића, основана у циљу стипендирања најбољих
студената Универзитета у Београду, по расписаном конкурсу за школску 2018/2019
годину доделила је три стипендије студентима, у месечном износу од 10.000,00
динара, за период од десет месеци.
Фондација је у 2019. години одржала шест седница Одбора. Именован je нови
управитељ Фондације, проф. др Петар Булат, због истека мандата претходном
управитељу, а подаци су унети у Централну евиденцију стварних власника у складу
са законом. Спроведена је и процедура промене података у картону депонованих
потписа у пословној банци. Именован је нови члан Одбора Фондације, проф. др
Мелина Калагасидис Крушић, због разрешења претходног члана на лични захтев.
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 Закон о јавним
набавкама 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 Фондације 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
Фондацији.
Извршене су две периодичне контроле мобилног уређаја за гашење пожара у
стану. Дата је сагласност Стамбеној заједници Обилићев венац број 26 да донесе
Одлуку којом се даје Сагласност и овлашћује Секретаријат за комуналне и стамбене
послове града Београда да предузме све активности у вези са рестаурацијом фасаде.
Расписан је конкурс за доделу три стипендије најбољим студентима Универзитета у
Београду, за школску 2019/2020 годину
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проф. др Милан Мартић, с.р.
(На основу Одлуке Одбора Фондације 03-16 Број: 06-1255/3-20 од 22. априла 2020. године)

