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На  основу члана 20.став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, број 129/07, 83/14- 

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 69. став 1. тачка 21. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 29/18), члана 66. став 1. Пословника општинског већа општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 1/09 и 27/17), писма о намери општине Алексинац за сарадњу са Министарством финансија – Сектором 

за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) на имплементацији пројекта „Техничка помоћ 

за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ II број:02-37 од 

02.03.2018.године, Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној 27.05.2019.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА 

ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ РОМА 
 

Члан 1. 

У  Решењу о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома („Службени лист општине Алексинац“, 

број 12/18), члан 5. мења се и гласи: 

 „У рад Мобилног тима, у својству чланова проширеног састава Мобилног тима, могу да се укључе и појединици 

и представници релевантних одељења општинске управе, јавних установа и предузећа и организација цивилног друштва 

који могу допринети ефикаснијој релизацији одређених активности Мобилног тима.  

 Одлуку о укључивању појединаца и представника организација из става 1. овог члана у проширени састав 

Мобилног тима доноси Општинско веће, на образложени предлог координатора Мобилног тима, подржаног од стране 

већине чланова основног састава Мобилног тима.“ 

 

Члан 2. 

  У члану 8. став 2. мења се и гласи: 

„Члановима Мобилног тима припада новчана накнада за учешће у раду, у складу са Одлуком о накнади трошкова 

одборницима и другим лицима у органима општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/15, 27/16, 

25/17 и 26/17).“ 

Члан 3. 

Решење  објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 
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У Алексинцу, 27.05.2019.године 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/809-005, факс: 

018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 
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