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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

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

дванаест седница и у складу са циљем, по расписаним конкурсима, доделио: пет 

награда за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и 

економских наука у износу од по 30.000,00 динара, тридесет три стипендије 

студентима у месечном износу од 10.000,00 динара за период од десет месеци, 

четири учешћа у трошковима школарине студенатима докторских академских 

студија у износу од по 30.000,00 динара и двадесет шест једнократних материјалних 

помоћи у износу од по 50.000,00 динара, студентима Универзитета у Београду на 

студијским програмима из области правних и економских наука. 

Именован је нови члан Одбора Задужбине из реда студената, Ана Грчић, због 

истека мандата претходном члану. 

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 тринаест 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 и пријаву промена података о 

Задужбини. 

У 2020. години извршене су две периодичне контроле мобилних уређаја за 

гашење пожара у објекту. Дата је сагласност закупцима два стана за извођење 

радова на инвестиционом одржавању и адаптацији, као и сагласност за извођење 

хитних радова на инсталацијама водовода и канализације у једном стану. У току 

ванредног стања извршена је једна хитна интервенција на одгушењу инсталација 

канализације у објекту Задужбине. 

Наплаћено је 50% потраживања од Универзал банке а.д. Београд – у стечају. 

Наплаћена је и штета од осигуравача Компаније Дунав осигурање након 

процуривања кроз кров и кроз међуспратну конструкцију купатила између спратова, 

те су завршени радови на санацији крова и молерски радови у холу зграде.  

Одређен је нови закупац стана број 2, за који је претходно извршена процена 

вредности закупнине и закупац локала број 3 и извршена је примопредаја истих на 

коришћење. Због пандемије вируса корона, у првом оглашавању за давање у закуп 

локала, кандидат је одустао од потписивања уговора, па је процедура оглашавања 

поновољена и одређен је нови закупац.  

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.  

Са закупцем стана број 17 закључен је уговор о репрограму дуга уз доставу 

меничног обезбеђења. 

Након снимања подрума објекта Задужбине и израде Елабората геодетских 

радова, ради утврђивања прецизних површина подрума и кориговања месечних 

закупнина закупцима локала, закључени су нови уговори са закупцима локала у 

којима је коригована површина подрума и цена закупа и уплаћени су депозити од 

стране закупаца. 

Спроведен је поступак брисања Задужбине из ПДВ евиденције услед 

чињенице да у последњих дванаест месеци Задужбина није остварила укупан 

промет добара и услуга прописан законом. 

Одбор Задужбине предложио је кандидате Комисији за доделу Плакете „Лука 

Ћеловић Требињац“ у 2020. години. 

Расписани су конкурси за школску 2020/2021 годину, за доделу: осам награда 

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

30.000,00 динара, четрдесет стипендијa студентима Економског и Правног факултета 

у месечном износу од 10.000,00 динара за период од десет месеци и четири учешћа у 

трошковима школарине студенатима докторских академских студија у износу од по 

30.000,00 динара. 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 проф. др Владимир Обрадовић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-03 Број: 06-1210/3-20  од 18. марта  2021. године) 


