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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗАДУЖБИНЕ ВЛАЈКА КАЛЕНИЋА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

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

седам седница и, у складу са циљевима, по расписаним конкурсима доделио: четири 

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

месеци и тридесет осам материјалних помоћи студентима Економског факултета у 

износу од по 30.000,00 динара.  

Именован је нови члан Одбора Задужбине из реда студената, Михаило 

Ђурђевић, 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 су спроведене две набавке. 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. 

 У 2020. години осигурана је имовина Задужбине. Улазак у зграду овлашћеном 

представнику Задужбине и представнику правног лица ради вршења контролног 

испитивања и периодичне контроле мобилних уређаја за гашење пожара није био 

омогућен од стране станара са станарским правом, који одбијају сваку сарадњу са 

Задужбином. 

У току је спор поводом донешења Решења од стране Већа градске општине 

Стари град, а на захтев Стамбене заједнице, којим се поништава Решење Извршног 

одбора Скупштине општине Стари град из 2000. године и раскида Уговор о преносу 

права коришћења и управљања на непокретности уличној и дворишној згради 

Задужбине Влајка Каленића у Ул. Светогорска број 12 у Београду, закључен између 

Градске општине Стари град и Универзитета у Београду., као и спор за поништај 

Решења ГО Стари град о упису Стамбене заједнице Светогорска 12 у Регистар 



стамбених заједница за уличну зграду, формиране незаконито од стране закупаца 

станова. 

Дата је сагласност кориснику стана у својству члана породичног домаћинства 

да може пријавити пребивалиште на адреси Светогорска број 12 у Београду.  

Расписан је конкурс за за доделу осамнаест стипендијa студентима Економског 

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

школску 2020/2021 годину. 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                       ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 др Ирена Јанковић, ванредни професор, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-02 Број: 06-1557/3-21 од 21. априла.2021. године) 


