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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА  

У 2018. ГОДИНИ 

 

 

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, чији је рад обновљен 

Решењем Министарства културе број: 022-3374/95-03 од 24.07.1995. године, у циљу 

награђивања студентских радова из области правних и економских наука и помагања 

студената на студијама у земљи и иностранству, користи имовину коју чини зграда у 

Ул. Андрићев венац број 12 у Београду. 

Одбор Задужбине је у 2018. години одржао 7 седница и по расписаним 

конкурсима доделио: 8 награда студентима по 30.000,00 динара, 31 стипендију 

студентима (месечни износ стипендије износи 10.000,00 динара и исплаћује се за 

период од 10 месеци) и 2 учешћа у трошковима школарине студенатима докторских 

академских студија у износу од по 30.000,00 динара. 

Именован je 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. 

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. 

Спроведена је набавка осигурања имовине Задужбине. Дата је сагласност 

«Телефонкаблу» д.о.о. из Београда да уведе оптичку инсталацију у објекат. 

Извршена је контрола мобилних уређаја за гашење пожара у објекту и очишћен је 

светларник од смећа. 

Након трећег расписивања, конкурс за давање у закуп стана од 106м2 

успешно је спроведен и закључен је уговор са закупцем Л.С. «Алијанса» д.о.о. из 

Београда.  

 Задужбина је учествовала у трошковима израде и објављивања броја 6 

часописа Задужбинар. 

Одбор није дао сагласност на два поднета захтева за упис нових чланова у 

уговоре о закупу станарима са станарским правом.  

Расписани су конкурси за школску 2018/2019. годину, за доделу 8 награда 

студентима за стручне радове из области правних и економских наука у износу од по 

30.000,00 динара, 40 стипендијa студентима Економског и Правног факултета у 

месечном износу од 10.000,00 динара за период од 10 месеци и 2 учешћа у 

трошковима школарине студенатима докторских академских студија у износу од по 

30.000,00 динара. 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ 

 Проф. др Слађана Бенковић, с.р. 

 
(На основу Одлуке Одбора Задужбине 03 Број: 06-745/3-19 од 26.02.2019. године) 


