СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 27/2015.

27. новембра 2015. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана члана 61. став 1. тачка 8. Статута Општине Сремски Карловци
(„Сл.лист Општине Сремски Карловци“, бр.12/08 и 17/12) и члана 4. став 1. Уговора о
начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма–
Стамбени програм у Републици Србији, који је потписан између Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије бр. 9-9/234-1/2014 дана 30. октобра 2015.
Године, ЈУП истраживање и развој ДОО Београд, бр. 6543 од 30.октобра 2015. и
Општине Сремски Карловци бр.35-112/2015-III дана 29. октобра 2015. године (у даљем
тексту: Уговор), председник Општине, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДАВАЊЕМ
12 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА
МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ
ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКАТ 5 – СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

1. Именује се Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица давањем 12 (дванаест) стамбених јединица у закуп на одређено време са
могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5–
стамбене јединице (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), на територији
општине Сремски Карловци, у саставу:
1. Снежана Ћурчин, председник;
2. Стојан Ружић, заменик председника;
3. Нада Остојић-Агбаба, члан
Немања Тењовић, заменик члана;
4. Ђорђе Урошевић, члан;
Софија Довниковић, заменик члана;
5. Радмила Стојковић,
Вера Стевановић Николић, заменик члана
6. Љиљана Ракић, члан
Свјетлана Оклобџија, заменик члана.
Послове секретара Комисије обавља Биљана Јевтић.
Административне послове за Комисију за избор корисника обавља Јела
Бугарски.
2. Обавезују се председник, заменик председника, чланови, заменици чланова и
секретар Комисије за избор корисника да потпишу Изјаву о нерпистрасности и поверљивости.
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3. Комисија за избор корисника има задатак да изабере кориснике помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица доделом 12 стамбених јединица у закуп на
одређено време са могућношћу куповине, у оквиру Регионалног стамбеног програма,

потпројекта 5 – стамбене јединице.
4. Комисија за избор корисника усваја Правилник о условима и мерилима за избор
корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених
јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада
Комисије за избор корисника.
5. Након спроведеног првостепеног поступка Комисија за избор корисника
доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника
рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених
бодова.
6. Именује се Сања Мандић за службеника одговорног за контролу квалитета.
7. Обавезује се службеник одговоран за контролу квалитета да потпише Изјаву о
непристрасности и поверљивости.
8. Службеник за контролу квалитета има задатак да, након секретара, изврши
контролу квалитета докумената, попуни контролне листе и исте достави председнику
Комисије за избор корисника.
9. Овлашћују се Снежана Ћурчин, председник и Стојан Ружић, заменик
председника Комисије за избор корисника на употребу печата «Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина, Општина Сремски Карловци, Општинска управа»
број VIII Сремски Карловци, а у сврху овере документације везане за рад Комисије за
избор корисника.
10. За учешће у раду Комисије (присуствовање седницама и изласци на терен)
председник, заменик председника, чланови, заменици чланова Комисије, секретар,
административни радник и службеник одговоран за контролу квалитета, имају право
на накнаду у складу са важећим прописима који се примењују на чланове радних тела
Скупштине општине Сремски Карловци.
11. Мандат Комисије за избор корисника траје до завршетка пројекта, а у складу
са уговорима који Општина склапа са крајњим корисницима.
12. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном
листу Општине Сремски Карловци.

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић, с. р.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-28/2015-III
Датум: 20. новембра 2015.
Сремски Карловци
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САДРЖАЈ

1.

Решење о именовању Комисије за избор корисника
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
давањем 12 стамбених јединица у закуп на одређено време
са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног
програма, Потпројекат
5 – стамбене јединице и
именовању службеника одговорног за контролу квалитета
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