
СЛУЖБЕНИЛИСТ 
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      На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 107/12), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14) и члана 64. став 1. тачка 8. Статута 
општине Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци бр. 12/08 и 
17/12), Општинско веће општине Сремски Карловци, на седници одржаној дана 29. 
јула 2016. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА  
 
I 
 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање миграцијама (у даљем тексту: Савет), у 
саставу: 
  
  Председник: 

1. Ненад Миленковић, председник Општине Сремски Карловци 
 
Чланови: 

2. Мина Минић,  члан Општинског већа за финансије 
3. Игор Шапић, одборник у Скупштини општине Сремски Карловци 
4. Др Љиљана Гаић Бјелобаба, Служба Хитне помоћи 
5. Стеван Мирчески, командир Полицијске станице Сремски Карловци 
6. Нада Остојић-Агбаба, повереник за избеглице 
7. Љиљана Вајкслер, дипл.правник 
8. Снежана Ћурчин, дипл.правник   
9. Мирела Вукобратовић, проф.историје  
10. Бранислав Санчанин, Црвени крст Сремски Карловци 

                                        
 

II 
 

      Задатак Савета је предлагање мера, програма и планова активности које 
треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама. Такође, осмишљавање, 
израда и реализација стратешког и акционог плана локалне самоуправе у циљу 
збрињавања и побољшања егзистенцијалних и социјално материјалних услова за 
интеграцију избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и повратника по основу 
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Споразума о реадмисији. Ови задаци се спроводе у општини Сремски Карловци, кроз 
локалне програме  и то: трајно решавање стамбеног питања, побољшање услова 
становања, програми оснаживања у циљу самозапошљавања, запошљавања и 
проширења постојећег бизниса. Како се, као последица ратних дешавања у државама 
Блиског и Средњег истока, појављују нове категорије миграната -  тражиоци азила и 
лица у транзиту, потребно је да се допуне локална стратешка документа и сачине 
програми за наведена лица, с обзиром да им је потребна различита врста заштите, 
имајући у виду културолошке разлике и језичку баријету.  Свакако ово представља 
нове изазове који су постављени пред локалну самоуправу у решавању њихових 
проблема, а ради задовољавања њихових основних животних потреба и омогућавање 
социјалне сигурности. 

III 
 

 Стручне и административне послове за потребе Савета, обављаће Општинска 
управа Општине Сремски Карловци. 

 
IV 
 

        За учешће у раду  чланови Савета  имају право на накнаду, за рад изван 
радног времена, а у складу са важећим прописима који се примењују на чланове 
радних тела Скупштине општине Сремски Карловци. 
 
 

V 
 

      Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван снаге Решење о образовању 
Савета за управљање миграцијама и трајна решења бр. 020-258/2012- I/2 од 3. јула 
2012. године. 

 
VI 
 

      Ово Решење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном листу 
Општине Сремски Карловци“.  

 
Република Србија                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-53 /2016-I/2 

Дана,  29. јула 2016. године  
Сремски Карловци                      ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                  Ненад Миленковић,c.p. 
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007 и 83/2014) и члана 64.став 1. тачка 8. Статута општине Сремски 
Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци бр. 12/08 и 17/12), Општинско 
веће општине Сремски Карловци, на седници одржаној дана 29.  јула 2016. године, 
донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТИМА  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ  ЗБРИЊАВАЊА 

ИЗБЕГЛИЦА  ИЗ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 
I 
 

 Образује се Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног 
збрињавањa избеглица (у даљем тексту: Тим за имплементацију) у саставу: 
  

1. Владимир Хардомеља, заменик председника Општине Сремски 
Карловци 

2. Владимир Гвоић, помоћник председника за економски развој 
3. Снежана Ћурчин, координатор Тима за имплементацију (Савет за 

управљање миграцијама и трајна решења)   
4. Нада Остојић-Агбаба, члан (повереник за избеглице) 
5. Ведрана Јањатовић, члан (служба јавних набавки) 
6. Горана Гајиновић, члан (грађевинско-урбанистички послови) 
7. Мирјана Шолаја, члан (имовинско правни односи) 
8. Софија Довниковић, члан (служба за издавање одобрења за извођење 

радова и дозвола за објекте) 
9. Мина Минић, (члан Општинског већа за финансије) 
10. Јела Бугарски, члан (административно технички послови) 

                                         
 

II 
 

      Тим за имплементацију има задатак да: организује и стара се да јединица 
локалне самоуправе благовремено извршава обавезе преузете уговорима о сарадњи на 
реализацији потпројеката Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица (у 
даљем тексту РСП), координира активности служби јединице локалне самоуправе које 
обезбеђују административно- техничку и другу врсту подршке у спровођењу РСП-а, 
непосредно и континуирано сарађује са представницима Комесаријата за избеглице и 
миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) у циљу реализације РСП-а, 
извештава Комесаријат и ЈУП о активностима и напретку у реализацији РСП-а у 
јединици локалне самоуправе. 

 
III 
 

            Одређује се Снежана Ћурчин, члан Тима за имплементацију, као лице 
задужено за комуникацију са Комесаријатом и ЈУП-ом, као и за координацију 
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активности Комесаријата и ЈУП-а са јединицом локалне самоуправе, у циљу ефикасне 
и успешне реализације РСП-а. 

IV 
 

        За учешће у раду Тима за имплементацију,  чланови имају право на 
накнаду, за рад изван радног времена, а у складу са важећим прописима који се 
примењују на чланове радних тела Скупштине општине Сремски Карловци. 
 
 

V 
 

      Мандат Тима за имплементацију, траје до завршетка свих пројеката. 
 

VI 
 

      Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван снаге Решење о образовању 
Тима за имплементацију  бр. 020-1/2015-I/2 од 2. фебруара 2015. године. 
 

VII  
 

      Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Сремски Карловци“. 

 
 

Република Србија                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 020- 54 /2016-I/2 

Дана,  29. јула 2016. године  
Сремски Карловци 

                        ПРЕДСЕДНИК 
 
                    Ненад Миленковић.c.p. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. Решење о образовању Савета за управљање миграцијама 1 
   

2. 
Решење о образовању Тима и именовању чланова Тима за 
спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања 
избеглица из Општине Сремски Карловци 

3 

 
 
 
 


