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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ЗАДУЖБИНЕ ВЛАЈКА КАЛЕНИЋА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
Задужбина Влајка Каленића, чији је рад обновљен Решењем Министарства 

културе број: 022-924/96-03 од 03.06.1996. године, у циљу помагања одличних 
студената Економског факултета Универзитета у Београду, користи имовину коју 
чине зграде у Ул. Светогорска број 12 у Београду. 

Одбор Задужбине је у 2018. години одржао 6 седница и по расписаним 
конкурсима доделио: 3 стипендије студентима (месечни износ стипендије износи 
10.000,00 динара и исплаћује се за период од 10 месеци) и 50 материјалних помоћи 
студентима Економског факултета у износу од по 30.000,00 динара. 

Именован је нови члан Одбора Задужбине из редова студената, због истека 
мандата. 

Усвојен је Извештај о раду у 2017. години, Финансијски извештај за 2017. 
годину и Финансијски план за 2019. годину. Одбор је током 2018. године донео и 
реализовао План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. 

Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза Задужбине за 2017. годину. 
Расписан је конкурс за за школску 2018/2019. годину, за доделу 10 стипендијa 

студентима Економског факултета у месечном износу од 10.000,00 динара за период 
од 10 месеци. 
 Спроведена је набавка услуге процене грађевинске вредности објеката 
Задужбине, као и набавка осигурања имовине Задужбине.  
 Извршена је контрола постојећих мобилних уређаја за гашење пожара у 
објекту. 

 Дате су две сагласности за закључење уговора о закупу по тржишним 
условима са другим чланом породице услед смрти носиоца права закупа; закључен је 
један уговор са закупцем ради регулисања односа, док је један захтев за упис 
чланова породице станара са станарским правом у уговор о закупу одбијен. 
 Поднета је тужба Првом основном суду ради поништаја решења о 
регистрацији стамбене заједнице коју су противзаконито фопрмирали закупци – 
станари са станарским правом.  
            Поднет је захтев МУП-у РС за утврђивање идентитета лица које након смрти 
закупца борави у стану број 22, у циљу исељења.  
 
 
                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 
   Проф. др Миомир Јакшић, с.р. 
 

(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03 Број: 06-1046/5-19 од 14.03.2019. године) 
 
  

 
 

 


