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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ  
У 2019. ГОДИНИ 

 
Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, основана у 

циљу подстицања развоја менаџмента као и других научних дисциплина чији је 
предмет унапређење трговине, а који се изучавају на Универзитету у Београду, по 
расписаном конкурсу доделила је 1 стипендију студенту у месечном износу од 
10.000,00 динара за период од 10 месеци. 

Одбор Фондације одржао је 9 седница у 2019. години. Именован je нови 
управитељ Фондације 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 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. 

У 2019. години извршене су две периодичне контроле мобилних уређаја за 
гашење пожара у објекту.  

Након оглашавања за давање у закуп стана број 7, одређен је закупац стана са 
којим је у току усаглашавање одредби уговора о закупу. Стручна служба успела је да 
са претходно исељеним закупцем предметног стана, постигне и реализује договор о 
исплати заосталих дуговања. Ангажован је вештак грађевинске струке ради 
утврђивања врсте, обима и вредности радова које је потребно извести у циљу 
враћања стана у стање пре извођења радова од стране тог закупца.  

По правноснажности пресуде, покренута је процедура исељења и наплате 
дуговања закупца локала Фондације.  

Закључен је један уговор о закупу стана са чланом породичног домаћинства 
након смрти носиоца права закупа. 

Одбор Фондације дао је сагласност да се покрене процедура за брисање из 
евиденције обвезника пореза на додату вредност, услед чињенице да у последњих 12 
месеци Фондација није остварила укупан промет добара и услуга прописан законом, 
те није у обавези да буде у систему ПДВ. 

Због отежаног пословања услед напред наведених спорова, а самим тим и 
недовољних прихода, расписан је конкурс за доделу 1 стипендије за школску 
2019/2020 годину. 
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