ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са седнице Управног одбора Фондације за решавање стамбених потреба наставном,
научноистраживачком и уметничком кадру Универзитета у Крагујевцу.
одржане 20.11.2018. године
са почетком у 11:00 сати у Ректорату Универзитета у Крагујевцу

Седници су присуствовали: проф. др Живадин Мицић, председник УО Фондације,
проф. др Мирослава Петровић Торгашев, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Небојша
Митровић, проф. др Драган Адамовић, проф. др Нада Тодоровић, проф. др Данијела
Василијевић, проф. др Зорица Лазић, проф. др Предраг Мимовић.
Утврђено је да седници присуствује 9 чланова УО Фондације од укупно 17, и да
постоји кворум за рад и одлучивање.
Седницом је председавао проф. др Живадин Мицић, председник Управног одбора
Фондације(у даљем тексту: УО Фондације).
Пре него се прешло на утврђивање дневног реда, чланови УО Фондације су
отворили дискусију о питањима и информацијама које су од значаја за одлучивање о
испуњености услова кандидата – учесника на конкурсу за давање станова у закуп, као и
потребним доказима који се прилажу по утврђеним критеријумима за оцену, односно
бодовање. Једно од значајних питања је и могућност продужења рока за достављање
пријава на конкурс, што је и прва тачка дневног реда седнице.
Како је од дана објављивања конкурса стигао велики број питања за појашњење
појединих недоумица које су имали кандидати, чланови УО су разматрали нека од
најважнијих, а која су се односила на начин доказивања неадекватног стамбеног простора,
ко се сматра чланом породичног домаћинства, како и на који начин се утврђују просечна
примања, и друга питања, за која ће одговори бити достављени кандидатима.
Председник УО Фондације проф. др Живадин Мицић прочитао је предложени
дневни ред за данашњу седницу и упитао присутне чланове УО да ли има предлога за
измену или допуну предложеног дневног реда.
Није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда.
Предложени дневни ред ове седнице УО Фондације гласи:
1. Разматрање продужења рока за подношење пријава на јавни конкурс за давање у
закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу;
2. Заузимање ставова поводом питања (заинтересованих лица) упућених ради
учествовања на јавном конкурсу за давање у закуп станова младим истраживачима
и уметницима Универзитета у Крагујевцу;
3. Питања и предлози.

Једногласно је усвојен предложени дневни ред.
Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.
1.
Разматрање продужења рока за подношење пријава на јавни конкурс за давање у закуп
станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу;
Председник УО Фондације је информисао чланове о разлозима због којих је
потребно продужити рок за достављање пријава на расписане конкурсе који је био утврђен
закључно са 26.11.2018. године.
Узимајући у обзир, да се током трајања конкурса јавио већи број кандидата са
питањима и захтевом за појашњење појединих елемената конкурса у вези са
критеријумима, односно условима и документима који се прилажу као доказ о испуњености
услова, те је био потребан и одговарајући период за давање одговора, као и чињеницу да
је за поједина документа која издају надлежни органи (уверења) потребан одређен период
чекања, Управни одбор Фондације једногласно је одлучио да продужи рок за достављање
пријава на конкурс тако да исти истиче закључно са 30.11.2018. године.
2.
Заузимање ставова поводом питања (заинтересованих лица) упућених ради учествовања
на јавном конкурсу за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима
Универзитета у Крагујевцу;
Проф. др Живадин Мицић, председник УО Фондације, прочитао је питања која су
упућена од стране заинтересованих лица за учешће на конкурсу.
Чланови УО Фондације су заузели ставове по постављеним питањима (адекватан,
одговарајући стамбени простор, просечни приходи, оцена успешности рада, односно
валидност документа који је издат без плаћања таксе, ко издаје потврду о броју цитата, ко
се сматра чланом породичног домаћинства, и др.), а заинтересована лица ће бити
благовремено обавештена.
3.
Питања и предлози
Чланови УО су се сложили да се на сајту истакне обавештење о продужењу рока за
подношење пријава и заузети ставови са ове седнице како би заинтересована лица била
благовремено обавештена.
Како није било више дискусије, председник УО се захвалио присутним члановима на
предлозима и закључио је да ће чланове Управног одбора Стручна служба Секретаријата у
Крагујевцу благовремено обавестити о одржавању наредне седнице Управног одбора.
Председник Управног одбора закључио седницу у 12,10 сати.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Живадин Мицић

