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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Фондација Косте Мигрића, чији је рад обновљен Решењем Министарства 

културе број: 022-05-36/2000-05 од 02.11.2000. године, са циљем стипендирања 

најбољих студената Универзитета у Београду, располаже имовином коју чини стан 

број 10, на четвртом спрату зграде број 26, у Ул. Обилићев венац у Београду. 

Фондација је у 2017. годиниодржала 3 седнице Одбора и по расписаном 

конкурсу доделила 4 стипендије студентима (месечни износ стипендије износи 

10.000,00 динара и исплаћује се за период од 10 месеци). 

Одбор је током 2017. године донео Пословник о раду и Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке Фондације. 

Усвојен је Финансијски извештај за 2016. годину, Финансијски план за 2017. 

годину и Ребаланс финансијског плана за 2017. годину, што је достављено на 

сагласност Надзорном одбору. Такође, Одбор је усвојио и Финансијски план за 2018. 

годину.  

Фондација остварује приходе на основу издавања у закуп простора 

Заједничком центру Јапан-Србија за промоцију науке и технологије на Универзитету 

у Београду, као и на основу рефундација трошкова утрошене електричне енергије.  

Укупан остварени приход у износу од 1.080.529,17 динара већи је од прихода 

оствареног у претходној години за 2,59%. 

Укупно остварени трошкови у 2017.години, у износу од 866.048,31 динара 

мањи су за 0,53% од трошкова остварених претходне године.Током 2017. године, од 

значајнијих обавеза реализовано је следеће: 

 За испуњење циљева Фондације 400.000,00 динара, 

 За Универзитет у Београду, на основу Статута, 187.623,74 динара,  

 За трошкове пореза на имовину 198.749,87 динара. 

 Остварена добит износи  214.480,86 динара. 

Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза Фондације за 2016. годину. 

Извршена је набавка контролисања постојећег мобилног уређаја за гашење 

пожара у стану. 

Расписан је конкурс за доделу 3 стипендије за школску 2017/2018. годину. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 

 Проф. др Милан Мартић, с.р. 

 

 
(На основу Одлуке Одбора Фондације 03 Број: 06-1879/3-18 од 26.04.2018. године) 


