
На основу члана 11., члана 20 ст.1, тачка 1. и члана 32. ст.1. тачка 4 Закона о локалној 

самоуправи Републике Србије, (“Сл.гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), члана 18. и члана 36. Закона о планском систему Републике Србије 

(“Сл.гласник 30/2018), члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Босилеград“ („Сл.гласник 

града Врања“, бр.3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 15. јуна 

2021. године донела је 

ОДЛУКУ  

О  ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 

РОМКИЊА У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД ЗА ПЕРИОД 2022 – 2025.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Општина Босилеград приступа изради Локалног акционог плана за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период 2022 – 2025.године.  

Члан 2. 

Локални план за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: ЛАП) је 

плански документ развоја израђен у складу са Законом о планском систему Републике Србије.  

Члан 3. 

Циљ израде ЛАПа је дефинисање приоритетних области деловања, циљева, мера и 

активности од значаја за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Босилеград.  

Полазну основу за формулисање ЛАПа, представља национална Стратегија за 

социјално укључивање Ромкиња и Рома 2016-2025.године и друга релевантна национална и 

локална стратешка документа, као и процењене потребе ромске националне мањине која живи 

на територији општине Босилеград.  

Члан 4. 

Током процеса израде, као и примене поштоваће се начела предвиђена чланом 3. 

Закона о планском систему, а нарочито: економичности, финансијске одрживости, 

реалистичности, релевантности и поузданости, конзистентности и усклађености, континуитета 

планирања, пропорционалности, превенције и предострожности, једнакости и 

недискриминације, координације и сарадње, јавности и партнерства,  одговорности, временске 

оређености и начело интергралности и одрживог раста и развоја.  

Члан 5. 

Ради спровођења ове Одлуке, решењем Општинског већа бр.06-230-4/20, од 30.10.2020. 

године образован је Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња као стручно тело 

Општинског већа, које је овлашћено да припреми, координира реализацију и прати остварење 

резултата Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња.  

Мобилни тим у основном саставу чине представници локалне самоуправе и овлашћени 

представници ресорсних институција. 

За потребе израде ЛАПа предвиђено је да у рад Моблилног тима буду укључени и 

представници ресорних одељења Општинске управе, јавних установа и удружења у 

проширеном саставу.  

 



Члан 6. 

Како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и 

правовремено обавештавање јавности, нацрт Локалног акционог плана за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња, Општинског веће, као предлагач ће, у складу са чланом 36. 

Закона о планском систему спровести јавну расправу припремити извештај о спроведеној 

јавној расправи.  

О спровођењу јавне расправе јавност ће бити обавештена путем штампаних и 

електронских медија.  

Јавни увид траје 15 дана од дана оглашавања. 

О спровођењу јавне расправе стара се Мобилни тим за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња, као стручно тело Општинског већа општине Босилеград.   

По извршеном процесу јавне расправе Мобилни тим за социјално укљуивање Рома и 

Ромкиња и разматра примедбе и усваја предлог ЛАПа  који доставља Општинском већу у даљу 

процедуру. 

Члан 7. 

Рок за израду Локалног акционог плана за социјално укључивње Рома и Ромкиња  је 6 

месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 

Општинска управа општине Босилеград пружаће подршку Мобилном тиму за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња, кроз обезбеђење простора за рад и кадрове, техничку 

помоћ током израде Локалног акционог плана и обављати остале стручне, административне, 

финансијске и организационе послове. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

града Врања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06 - 132/2021 

У Босилеграду, дана 15.06.2021. године 

 

    

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Славчо Владимиров 

 


