Одлука о образовању Савета за интеграцију Рома
Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 48/2016 и 15/2019.
Члан 1.
Образује се Савет за интеграцију Рома (у даљем тексту: Савет), као повремено радно тело Покрајинске владе.
Члан 2.
Савет има председника, заменика председника и девет чланова.
Члан 3.
У Савет се именују:
- председница: Слађана Теодоровић, мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја из Сремске Митровице;
- заменик председнице: Стеван Јовановић, студент Правног факултета Универзитета у Новом Саду, из Бешке.
- чланови:
- Бранислав Николић, инжењер машинства из Бечеја;
- Алиса Шајн, дипломирана струковна васпитачица из Вршца;
- Сузана Чолаков, медицинска сестра-техничар из Остојићева;
- Живка Фан, правна техничарка из Жабља;
- Сања Стојков, текстилна техничарка из Српске Црње;
- Данијела Михајловић, мастер економиста из Маглића;
- Бериша Башким, електромонтажер мреже и постројења из Суботице;
- Јелица Мишковић, апсолвенткиња на Високој школи за образовање струковних васпитача из Оџака;
- Јелена Живановић, цвећар-вртлар из Сремских Карловаца.
Члан 4.
Циљ и задаци Савета јесу:
- да предлаже Покрајинској влади и покрајинским органима управе мере и активности којима је циљ интеграција Рома у
Аутономној покрајини Војводини;
- да прати, сагледава и даје мишљења о мерама и активностима у процесу интеграције Рома у Аутономној покрајини Војводини,
које спроводи Покрајинска влада;
- да остварује сарадњу с Националним саветом ромске националне мањине;
- да предлаже саветовања с циљем изналажења најбољих решења у процесу интеграције Рома у Аутономној покрајини
Војводини;
- да прати остваривање процеса интеграције Рома у Аутономној покрајини Војводини.
Члан 5.
Савет ради у седницама, на начин утврђен Пословником Покрајинске владе.
Члан 6.
Стручне и административно-техничке послове за Савет обављаће покрајински орган управе надлежан за интеграцију и
унапређивање положаја Рома.
Члан 7.
Право на накнаду за рад у Савету утврђује се на основу присуства седници Савета, у висини путних трошкова, када се седница
Савета одржава ван места пребивалишта именованог лица Савета из члана 3. ове одлуке и дневнице у висини неопорезивог износа
утврђеног прописима који уређују порез на доходак грађана.
Право на накнаду за рад у Савету припада председнику, заменику председника и члановима Савета, осим из реда именованих,
постављених и запослених у органима Аутономне покрајине Војводине (органи покрајинске управе, Секретаријат Покрајинске владе,
службе и управе које оснива Покрајинска влада, Покрајински заштитник грађана омбудсман, Правобранилаштво Аутономне
покрајине Војводине и Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине).
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Савета за интеграцију Рома у Аутономној Покрајини
Војводини ("Службени лист АПВ", број: 6/2005, 7/2008, 1/2009 и 24/2012).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".

