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На основу члана  20. и члана 44. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 65. 
став 1. тачка 23. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин”, број 
4/2019), Председник општине Неготин доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

o образовању Мобилног тима за  социјалну инклузију Рома општине Неготин 

Сврха 

Члан 1. 

Образује се Мобилни тим за социјалну инклузију Рома и Ромкиња (у даљем тексту: 
Мобилни тим) општине Неготин за потребе реализације мера и активности у складу са 
националном Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025.године.  
 

Положај Мобилног тима 
Члан 2. 

 
Образује се Мобилни тим за социјалну инклузију Рома општине Неготин 

каостручно радно тело  председника општине за послове у вези инклузије Рома. 
 

Задаци Мобилног тима 
Члан 3. 

 
Задаци Мобилног тима за социјалну инклузију Рома су да:  
 

 Изради нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња за период 2021-2022. године;    

 Координира имплементацију Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома, укључујући и праћење реализације активности 
(мониторинг) и процену остварених резултата (евалуацију);  

 Испитује потребе ромске заједнице у општини, посебно у областима 
образовања, становања, здравствене и социјалне заштите, запошљавања и 
другим областима релевантним за социјалну инклузију Рома; 

 Учествује у прикупљању података за потребе израде Оперативног плана 
Мобилног тима; 

 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; 

 Сарађује и координира активности са другим органима (на локалном и 
националном нивоу), установама и предузећима чији је оснивач општина, 
оранизацијама цивилног друштва и другим актерима у заједници, а које су 
од значаја за остваривање права Рома и Ромкиња и повећање њихове 
социјалне укључености у свим приоритетним областима; 
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 Учествује у активностима којима се промовише интеркултуралност; 
 Редовно обавештава јавност о својим активностима и о положају Рома у 

општини Неготин; 
 Предузима и друге активности од значаја за унапређење положаја Рома у 

општини Неготин, у складу са релевантним законима и општим актима 
општине Неготин. 
 

Чланови Мобилног тима 
Члан 4. 

 
4.1. Обавезни састав Мобилног тима за социјалну инклузију Рома чине:  

 
1. Љутица Јовановић, члан Општинског већа општине Неготин задужен за 

економска питања, представник локалне самоуправе, координатор Мобилног тима, 
2. Марко Милосављевић, запослен у Општинској управи општине Неготин на 

пословима канцеларије за локални економски и рурални развој, представник 
локалне управе, 

3. Татјана Булатовић, руководилац службе помоћ у кући, представник Центра за 
социјални рад Неготин, 

4. Јасмина Луковић, директор Основне школе “Вера Радосављевић” Неготин, 
предствник образовних институција, 

5. др. Мирјана Грбовић, др. спец. опште медицине, представник Здравственог 
центра Неготин 

6. Марина Марковић, запослена на пословима саветника за запошљавање у НСЗ 
филијала Бор-испостава Неготин, представник Националне службе за запошљавање 

7. Младен Ђурић, председник Удружења рома бибијако ђиве, представник удружења 
Рома. 

 
4.2.  Проширени састав Мобилног тима за социјалну инклузију Рома и Ромкиња  
 
У реализацију активности од значаја за социјално укључивање Рома могу бити укључени 
и представници других релевантних актера: одељења општинске управе, институција 
(предузећа, установа) чији је оснивач јединица локалне самоправе, организација цивилног 
друштва (удружења Рома и др. удружења чија је  мисија усмерена ка унапређењу положаја 
маргинализованих и вулнераблиних група) и др. 
 

Правилник о раду Мобилног тима  
Члан. 5.  

 
Процесна и материјално правна питања од значаја за функционисање Мобилног 

тима, права и обавезе чланова/ца и сл.,  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 образовању.   
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Мандат Мобилног тима 
Члан 6. 

 
Мандат Мобилног тима за социјалну инклузију Рома траје за период 

имплементације националне Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016.-
2025. године. 

Мандат Мобилног тима може бити продужен, уколико постоји потреба за даљом 
реализацијом мера и активности за унапређење положаја Рома. 

 
Извештавање 

Члан 7. 
 

Координатор Мобилног тима је задужен да Општинском већу општине Неготин 
подноси годишњи извештај о раду Мобилног тима и реализацији активности предвиђених 
Оперативним планом.  

Садржина Годишњег извештаја Мобилног тима биће дефинисана Правилником о 
раду Мобилног тима.  

Годишњи извештај се подноси најкасније до 31. јануара текуће године за претходну 
годину.  

Ступање на снагу 
Члан  8. 

 
Решење о образовању Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 9. 
 

Стручне и аминистративно-техничке послове за потребе рада Мобилног тима 
обављаће Општинска управа општине Неготин-Одељење за друштвене делатности, 
привреду и развој.  
 

Члан 10. 
 
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 
 
Број: 900-5/2020-II/05-1 
Датум: 02.07.2020. године                          
Неготин                                        
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Владимир Величковић, с.р. 
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