
 На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана 78. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
Закон, 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац („Службени лист 
града Ниша“, број 68/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 57/2013, 26/2015, 99/2015, 
100/2016) 

 Скупштина општине, на седници одржаној дана 06.08.2018. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО 

УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА 
 

ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ 
Члан 1. 

 Образује се Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња (у даљем тексту: Координационо тело), као мулти-секторско тело, у циљу 
координираног спровођења мера јавне политике усмерених на побољшаењ положаја 
Рома и Ромкиња који бораве на територији општине, а посебно координације и надзора 
над спровођењем локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња. 
 Координационо тело образује се као повремено радно тело Скупштине општине.  
 Овом Одлуком уређују се састав, задаци, начин функционисања и средства за рад 
Координационог тела. 

САСТАВ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 
Члан 2. 

 Координационо тело чине: 
1. Славиша Живковић – члан Општинског већа задужен за социјална питања 
2. Горан Илић – Директор Основне школе  
3. Весна Митић Златановић – Директор Дома здравља Дољевац 
4. Татјана Савић  - Саветник Филијале Националне службе за запошљавање 

Дољевац 
5. Сава Стевановић – Директор Центра за социјални рад 
6. Боги Митић – Директор Јавне библиотеке Дољевац 
7. Драгиша Станисављевић - Полицијска станица у Дољевцу 
8. Игор Микић – Директор Јавног комуналног предузећа 
9. Горан Усеиновић – Представник Удржења Рома „Ромски центар“ 

ЗАДАЦИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 
Члан 3. 

 Координационо тело планира и надзире спровођење мера јавне политике из 
различитих области које су усмерене на социјално укључивање Рома и Ромкиња, а 
посебно: 

1. Дефинише кључне приоритете за деловање у локалној заједници у области 
социјалног укључивања Рома и Ромкиња кроз израду односно унапређење 
локалног акционог плана за социјално укључивање Ромаи Ромкиња; 

2. Разматра оперативне планове активности и извештаје Мобилне јединице за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Мобилни тим); 



3. Припрема предлоге надлежним органима, организацијама и установама за 
опредељивање финансијских средстава за финансирање активности Мобилног 
тима и других активности у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња; 

4. Сарађује са другим релевантним телима за реализацију и праћење националне 
стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња; 

5. Предузима и друге активности неопходне за остваривање наведених задатака. 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 

Члан 4. 
 Координационим телом председава председник општине. 
 Председник општине сазива састанке Координационог тела. 
 Координационо тело одржава састанке најмање једном у три месеца. 
 У случају спречености члана Координационог тела састанку може присуствовати 
лице које је у складу са прописима о раду органа, организације или установе коју тај 
члан представља и иначе овлашћено да га замењује у сличним активностима. 
 Састанци координационог тела одржавају се у просторијама Општине, а могу се 
одржавати и на другом месту, на позив других органа, установа или организација које 
учествују у Координационом телу. 
 Стручну подршку Координационом телу пружа Општинска управа. 
 На састанке Координационог тела по потреби се позивају чланови Мобилног 
тима, а могу се позивати и стручњаци и представници других органа, установа или 
организација ако је то потребно ради информисања чланова Координационог тела о 
одређеном питању. 

СРЕДСТВА ЗА РАД 
Члан 5. 

 Средства за рад Координационог тела обезбеђује Општина. 
 Чланови Координационог тела не примају посебну накнаду за рад у 
Координационом телу. 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
Члан 6. 

 Ова Одлука се објављује у Службеном листу града Ниша. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 Први састанак Координационог тела одржаће се у року од месец дана од ступања 
на снагу ове Одлуке. 

Број: 02-155 
У Дољевцу: 06.08.2018.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 
 

Заменик председника 
Скупштине општине 

 
Томислав Митровић 

 


