
 
 
 
На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – 
др. закон и 47/2018), члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града 
Лознице'', број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној дана 9. октобра 2018. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
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 
координисаног спровођења мера јавне политике усмерених на побољшање положаја 
Рома и Ромкиња који бораве на територији града, а посебно израде и координације и 
надзора над спровођењем локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња. 

Овом одлуком уређују се састав, задаци, начин функционисања и средства за рад 
Координационог тела. 

 
Састав Координационог тела 

Члан 2. 
 

Координационо тело чине :  
1) Градоначелник града Лознице; 
2) Директор Основне школе  ''Александар I Карађорђевић'' Јадранска Лешница; 
3) Директор Предшколске установе ''Бамби''; 
4) Директор Дома здравља ''Др Миленко Марин''; 
5) Директор Националне службе за запошљавање –Филијала Лозница; 
6) Директор Центра за социјални рад Лозница; 
7) Директор  Центра за културу; 
8) Начелник Полицијске станице у Лозници; 
9) Директор КЈП ''Наш дом''; 
10) Председник Удружења грађана ''Искра-Лозница'' . 

 
 
 
 



 
 
 

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 Рома и 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 органима и телима за реализацију и 
праћење националне стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња и 
локалног акционог плана, а посебно са Националним саветом ромске 
националне мањине; Повереником за заштиту равноправности, Заштитником 
грађана, Социо-економским саветом, Саветом за јавно здравље, Саветом за 
запошљавање и Саветом за међунационалне односе; 
5) предузима и друге активности неопходне за остваривање наведених 
задатака. 
 

Функционисање Координационог тела 
Члан 4. 

 
Координационим телом председава градоначелник.  
Градоначелник сазива седнице Координационог тела, а у случају његове 

спречености, други члан Координационог тела, кога он овласти да га замењује. 
Координационо тело одржава седнице најмање једном у три месеца. 
У случају спречености члана Координационог тела седници може присуствовати 

лице које он овласти да га замењује на тој седници. 
Стручну подршку Координационом телу пружа Градска управа. 
Координационо тело има секретара из реда запослених у Градској управи. 
На седнице Координационог тела по потреби се позивају чланови Мобилног 

тима и координатор за локално акционо планирање, 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 Град. 
Чланови Координационог тела не примају посебну накнаду за рад у 

Координационом телу. 
 

Конститутивна седница Координационог тела 
Члан 6. 

 
Конститутивна седница Координационог тела одржаће се у року од месец дана 

од ступања на снагу ове одлуке. 
 

Ступање на снагу 
Члан 7. 

 
Ова одлука  се објављује  у Службеном листу града Лознице и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања. 
 
 
                                                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

Број: 06-25/18-21-8 
Датум: 9. октобар 2018. године 
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