
 

 

И н ф о р м а ц и ј а  

о регистрацији, обнављању рада и стању на рачуну  

Фондације „Сања Миленковић“ 

 

 
На 21. Скупштини Удружења „Фонд Дијаспора за матицу“, која је одржана 14. 

септембра 2019. године, изложили смо детаљну инфирмацију о регистрацији, 

обнављању рада и стању на рачуну Фондације „Сања Миленковић“. 

Истакли смо да је решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије, 

од 23. фебруара 2015. године регистрована Фондације „Сања Миленковић“ и уписана 

у Регистар задужбина и фондација Републике Србије и да је овим актом утврђено је да 

је датум њеног оснивања 20. август 1999. године, чиме је, дакле, признат правни 

континуитет рада Фонда и Фондације „Сања Миленковић“. 

 У односу на 2019. годину, стање на рачуну Фондације, остало је готово 

непромењено. Према извештају Комерцијалне банке, из јануара 2019. године, код које 

смо и отворили рачун Фондације, на рачуну се налазило: 6.217,20 Евра, 24.326,12 CHF и 

60.270,75 динара.  

 Према извештају Комерцијалне банке од 09. јануара 2019. године на рачуну 

Фондације се налази: 6.217,20 евра и 24.326,12 CHF.  

А, када је реч о динарским средствима, према извештају Комерцијалне банке од 

15.07.2020. године, на рачун у се налази 74. 987,47 динара.  

 Како и на прошлим седницама Удружења „Фонд дијаспора за матицу“, тако и 

сада истичемо да нам преостаје већи и тежи део посла – а то је да деловањем према 

Влади Србије, односно Министарству финансија, повратимо главницу средстава 

Фондације која су, најпре, била блокирана на банковном рачуну Београдске банке А.Д, а 

потом наводно, ушла у стечајну масу Београдске банке А.Д, у износу од 130.000 Евра. 

 До сада смо од Министарства финансија Републике Србије добили само одговор 

у коме су нас обавестили да је наш захтев прослеђен Агенцији за осигурање депозита 

на даљу надлежност. И цео поступак је ту стао!  

Дакле, нама предстоји да наставимо с борбом како би се овај наш оправдани 

захтев реализовао.     



Заједничким и одговорним радом свих нас који смо, на овај или онај начин 

везани за Фондацију „Сања Миленковић“, у времену које је пред нама, допринећемо 

остваривању племенитих циљева због којих је Фондација и основана – а све на ползу 

нашег народа, пре свега младих људи !  

       

 

                                                                           За Фондацију „Сања Миленковић“ 

                                                                            Славко Вејиновић, управитељ, с.р. 

 

 

Извештај је припремљен за чланове Скупштине Фонда, која је требала да се одржи 12. 

09. 2020. у Београду, али је због пандемије вируса корона одложена за идућу годину. 

 

 


