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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЗАДУЖБИНЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

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

једанаест седница и у складу са циљевима Задужбине, по расписаним конкурсима 

доделио: једну награду за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника у 

износу од 300.000,00 динара и две награде за најбоље научно остварењe наставника 

и сарадника у износу од по 300.000,00 динара.  

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 шест 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. 

Одбор Задужбине предложио је кандидате Комисији за доделу Плакете „Лука 

Ћеловић Требињац“ у 2020. години. 

У 2020. години осигурана је имовина Задужбине и извршене су две 

периодичне контроле мобилних уређаја за гашење пожара у објекту. Стамбеној 

заједници дата је сагласност за закључење уговора о одржавању зграде у Ул. Ђорђа 

Јовановића број 5 са Јавним предузећем „Градско стамбено“. Извршена је замена 

главног мерног ормана у згради Задужбине у Ул. Гундулићев венац 39. 

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 локала у згради у Ул. Ђорђа Јовановића 5, који је записнички 

вратио локал Задужбини, закључен је уговор о репрограму дуга уз доставу меничног 

обезбеђења. По расписивању огласа за давање у закуп локала, Одбор је донео 

Предлог о одређивању закупца који ће битиупућен Савету Универзитета у Београду 

на сагласност. 

Одбијен је један захтев закупца по тржишним условима за умањењем 

закупнине, као неоснован. 

Донете су одлуке о расписивању конкурса за једно књижевно и три научна, односно 

стручна остварења научних радника Универзитета у Београду. 

  

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 проф. др Јелена Костић-Томовић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03-13  Број: 06-1556/3-21  од  11. маја 2021. године) 


