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Бесплатан примерак

На основу члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“, број 1/2009 и 26/17) и члана 19. тачка 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 , 32/2013- одлука УС , 55/14, 96/15др.закон и 9/16-одлука УС ), на предлог Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац,
Општинско веће општине Алексинац, на седници од 01.06.2018.године, донело је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Са позиције 4.2. Трошкови израде саобраћајно-превентивних публикација, пропагандног
материјала, филмова и сл., планиран средства у износу од 150.000,00 динара умањују се за 70.000,00 динара
и на тој позицији остаје 80.000,00 динара.
II
Додаје се позиција 4.2.1. Медијске услуге, са планираним средствима у износу од 70.000,00 динара.
III
У осталим деловима Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2018. годину („Службени лист општине Алексинац“, број
24/2017) остаје непромењен.
IV
Измену и допуну Програма објавити у ,,Службеном листу општине Алексинац''.
II/01 Број: 344-126
У Алексинцу, 01.06.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-одлука УС ) и члана 72. тачка
15.Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15),
Општинско веће општине Алексинац дана 01.06.2018.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
У Решењу о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“ број 21/2017) члан 8.мења се и гласи: „Стручне, организационе и
административо техничке послове за потребе Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине
Алексинац врши координатор Савета, дипломирани правник из Одељења за скупштинске послове
општинске управе општине Алексинац“.
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II
Измена овог Решења ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01Број: 344-127
У Алексинцу, 01.06.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
На основу члана 20.став 1.тачка 29. и 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014), члана 72. став 1. тачка 15.Статута општине Алексинац(„Службени лист општине
Алексинац“, број 7/2013, 23/2013, 9/2015 и 21/2015), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 1/2009 и 26/17), 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 01.06.2018.године доноси,
РЕШЕЊЕ
o формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома
Члан 1.
Сврха
Формира се Мобилни тим за социјалну инклузију Рома (у даљем тексту: Мобилни тим) као стручно тело
Општинског већа општине Алексинац, у оквиру активности предвиђених пројектом „Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ (у даљем тексту:
Пројекат) који реализује Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у сарадњи са
корисницима Пројекта, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларијом за
људска и мањинска права (у даљем тексту: Пројекат).
Општина Алексинац није усвојила Локални акциони план (ЛАП) за Роме, па се Мобилни тим
формира за потребе реализације мера и активности дефинисаних Оперативним планом Мобилног тима за
период јун – децембар 2018.године, Оперативним планом Мобилног тима за 2019.годину, као и активности
предвиђених Пројектом „Техничка помоћ унапређењу животних и стамбених услова ромске популације у
неформалним насељима“, као и за остваривање оперативних циљева садржаних у Стратегији за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.
Члан 2.
Положај Мобилног тима
Образује се Мобилни тим за социјалну инклузију Рома као стручно тело Општинског већа општине
Алексинац.
Члан 3.
Задаци Мобилног тима
Задаци Мобилног тима за социјалну инклузију Рома су да:
Учествује у изради Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома ( у случају да је планирана
његова израда)
Учествује у прикупљању података за потребе израде Оперативног плана Мобилног тима.
Изради до 31. маја 2018. године шестомесечни Оперативни план Мобилног тима за период јун – децембар
2018.године, у складу са методологијом предложеном од стране Пројекта и реализује активности у складу са
усвојеним Оперативним планом.
Израда до 30. новембра 2018. године годишњи Оперативни план Мобилног тима за 2019.годину са
финансијском проценом трошкова за његову имплементацију по методологији предложеној од стране
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Пројекта и поднесе га Општинском већу на усвајање и реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
Реализује редовне посете ромским насељима у циљу информисања о правима која је могуће остварити пред
надлежним институцијама.
Редовно размењује информације од значаја за унапређење положаја ромске популације, у складу са Законом
о заштити података о личности.
Испитује потребе ромске заједнице у општини, посебно у областима образовања, становања, здравствене и
социјалне заштите, запошљавања и другим областима релевантним за социјалну инклузију Рома.
Сарађује и координира активности са другим органима (на локалном и националном нивоу), установама и
предузећима чији је оснивач град/општина, оранизацијама цивилног друштва и другим актерима у
заједници,
Учествује у активностима којима се промовише интеркултуралност,
Обавештава јавност о својим активностима и о положају Рома у општини Алексинац,
Предузима и друге активности од значаја за унапређење положаја Рома у општини Алексинац, у складу са
релевантним законима и општим актима општине Алексинац.
Члан 4.
Чланови Мобилног тима
Мобилни тима за социјалну инклузију Рома чине:
Координатор за ромска питања и Координатор Мобилног тима: Драгослав Ненадовић, дипл. економиста
(статус: опшински већник),
Слободанка Јовић, социолог, саветник за социјалну заштиту, Одељење за општу управу и друштвене
делатности општине Алексинац;
Педагошка асистенткиња Наташа Петровић, Председница Удружења ромкиња „Нада“ Алексинац
ангажована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, по основу уговора о раду на
одређено време у ОШ „Вук Караџић“ Житковац, опшина Алексинац, почев од 01.09.2017. године до
31.08.2018.године, са могућношћу закључивања новог уговора за наредну школску годину;
Представник Центра за социјални рад општине Алексинац, Јасмина Николић, дипл. правник, директор
Центра за социјални рад општине Алексинац;
Представник Центра за социјални рад општине Алексинац, Биљана Јеленић, дипл. социјални радник,
именована Одлуком директора Центра за социјални рад општине Алекиснац, број: 551-10-708/2018 од
25.04.2018.године и Јасмина Николић, дипл. правник, директор Центра за социјални рад општине
Алексинац;
Саветник за запошљавање НСЗ Филијала Ниш, Служба Алексинац, Мирјана Беоговић, именована Одлуком
Директора НЗС Фалијале Ниш, број: 0045-101-6/2018 од 17.04. 2018.године;
Члан 5.
Овлашћује се координатор Мобилног тима да у складу са Опративним планом, иницира сарадњу и
са другим релевантим актерима у заједници (јавни, приватни, цивилни сектор) и пружи подршку у изради
предлоге протокола о сарадњи и њиховом закључивању.
Члан 6.
Правилник о раду Мобилног тима
Процесна и материјално правна питања од значаја за функционисање Мобилног тима, права и
обавезе чланова биће регулисана Правилником о раду Мобилног тима.
Правилник о раду Мобилног тима биће израђен најкасније у року од 60 дана од дана доношење
Решења о његовом формирању.
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Члан 7.
Мандат чланова Мобилног тима
Мандат Мобилног тима за социјалну инклузију Рома траје до 2025. године, односно до истека
периода спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од
2016. године до 2025. године.
Мандат члановима Мобилног тима може бити продужен, уколико постоји потреба за даљом
реализацијом мера и активности за унапређење положаја Рома.
Члан 8.
Средства за рад Мобилног тима
Средства за реализацију активности Мобилног тима предвиђених Оперативним планом обезбеђују
се у буџету општине Алексинац, уколико за ту намену постоје новчана средства на предлог Мобилног тима,
на основу добијене сагласности Општинског већа и Општинске управе Алексинац, Одељења за финансије.
Чланови Мобилног тима не примају посебну накнаду за своје ангажовање осим ако Општинско веће не
дефинише другачије питање поменуте накнаде.
Члан 9.
Извештавање
Координатор Мобилног тима је задужен да Општинском већу подноси годишњи извештај о раду
Мобилног тима и реализацији активности предвиђених Оперативним планом На захтев Општинског већа,
кооридинатор је у обавези да поднесе извештај и квартално или на месечном нивоу, уколико за
извештавањем постоји потреба.
Садржина Годишњег извештаја ( кварталних, месечних) Мобилног тима биће дефинисана
Правилником о раду Мобилног тима.
Годишњи извештај се подноси најкасније до 31.јануара текуће године за претходну годину, а
извештаји на захтев Општинског већа у роковима предвиђеним захтевом.
Члан 10.
Ступање на снагу
Решење о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања Решења у Службеном листу општине Алексинац.
Решење доставити: Координаторима и члановима Мобилног тима, Општинској управи, Тиму Пројекта и
Архиви.
II/01 Број: 020-123
У Алексинцу: 01.06.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник,
Ненад Станковић, с.р.
садржај
Рег.бр.
1. Измене и допуне програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине
Алексинац за 2018.годину.....................................................................................................................................................................144
2. Решење о измени решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац...............................144
3. Решење o формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома.............................................................................................145
4. Садржај ................................................................................................................................................................................................. 147

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

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.

