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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА
У 2018. ГОДИНИ

Задужбина Ђоке Влајковића, чији је рад обновљен Решењем Министарства
културе број: 022-3376/95-03 од 24.07.1995. године, у циљу помагања општих
потреба Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке, користи
имовину коју чине зграде у Ул. Влајковићева број 5 и 5а у Београду.
Одбор Задужбине је у 2018. години одржао 12 седница и по расписаним
конкурсима доделио: 4 награде за најбољи научни рад младих научника
Универзитета у Београду у износу од по 100.000,00 динара, 10 финансијских
подршки за стручно и научно усавршавање у нето износу од 22.500,00 динара
студентима Универзитета у Београду и једну финансијску помоћ у износу од
25.000,00 динара.
Именована су два нова члана Одбора Задужбине из редова професора, због
одласка у пензију и на лични захтев.
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.
Задужбина остварује приходе по основу уговора о закупу пословног и
стамбеног простора по тржишним условима, као и по основу преноса средстава од
закупнина за станове од стране ЈКП "Инфостан технологије" које користе станари са
станарским правом.
Усвојен је годишњи попис имовине и обавеза Задужбине за 2017. годину.
Извршено је контролисање постојећих мобилних уређаја за гашење пожара у
објекту.
Спроведена је набавка услуге осигурања имовине Задужбине, набавка
финансијског софтвера за потребе задужбина и фондација, као и све потребне
набавке у циљу организовања свечаности поводом Дана задужбинара и доделе
Плакете Лука Ћеловић Требињац. Задужбина је учествовала у трошковима израде и
објављивања броја 6 часописа Задужбинар.
Након ангажовања проценитеља у сврху одређивања цене месечне закупнине
стана у коме се тренутно налази привремени чувар, усвојен је предлог Одлуке
Одбора Задужбине о расписивању огласа за давање у закуп стана.
Регулисани су односи за закупцем пословног простора преузимањем дуга од
стране новог закупца са којим је закључен уговор о закупу. Полицијској станици
Стари град поднети су захтеви за проверу корисника станова број 3 (због ометања
станара) и број 24 (због сумњиве промене носиоца права закупа стана) у дворишној
згради. Одбор Задужбине одбио је да да сагласност на пријаву пребивалишта лицу
које је у претходном периоду напустило стан и покренут је поступак његовог
исељења.
Регистроване су две стамбене заједнице (Влајковићева 5 и Влајковићева 5а) те
је успостављена сарадња са управницима. Задужбина је учествовала у трошковима
поправке лифта у уличној згради заједно са власницима станова.

Донете су одлуке о расписивању конкурса за доделу 4 награде за најбољи
научни рад младих научних радника Универзитета у Београду и 10 финансијских
подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду.
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