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156. 
На основу члана 15. став 1 .  тачка 5    и тачка 10.,  члана 62. став 1. тачка 19. Статута општине 

Бач („Сл лист општине Бач“, број: 2/2019 и 38/2020),  члана 2. и члана 21. Одлуке о Општинском 

већу Општине Бач  (Службени лист општине Бач, број: 13/2019 и 42/2020 ), члана 20, став 1, тачка 

5. и тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'' број. 129/2007, 83/2014- др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), и Протокола о сарадњи између Савета Европе, Министарста 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Општине Бач потписаног дана 21.09.2021 

године, Општинско веће Општине Бач на  51. седници одржаној  23. новембра 2021. године, доноси, 

РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ ИНСТИТИТУЦИОНАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА “ROMACTED  – 

ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊЕ РОМА НА ЛОКАЛНОМ 

НИВОУ 

Статус радне групе 

Члан 1 

Институционална радна група програма “ROMACTED – Промовисање доброг управљања и 

оснаживање Рома на локалном нивоу је радна група Општине Бач (У даљем тексту: 

Институционална радна група). 

Чланови институционалне радне групе 

Члан 2 

Институционална радна група има 17 чланова. 

Чланови Институционалне радне групе су: 

1. Контакт особа за ROMACTED програм именована од стране председника Општине Бач, који је 

истовремено и координатор радне групе, Никола Бањац; 

2. Локална фацилитаторка ангажована на ROMACTED програму, Весна Петровић; 

3. Руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Нанад 

Ковач; 

4. Руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и 

комунално стамбене послове, Оливера Мишан; 

5. Руководилац Одељења за финансиј и буџет, Анна Гутеша; 

6. Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој, Јелена Ковачевић; 

7. Представник Центра за социјални рад Бач, Зоран Атанасковић; 

8. Директор ЈКП ’’Тврђава'' Бач, Миле Малишић; 

9. Представник Националне службе за запошљавање, експозитура Бач, Дражен Паклединац; 

10. Директор НБ ''Вука Караџић'' Бач, Мирослава Паравина; 

11. Директор Дома здравља Бач, Жељко Меселџија; 

12. Представник локалне организације Црвеног крста, Оливера Јелић, 

13. Службеник за послове избеглица и миграција, Ивана Модић; 

14. Службеник за рад са заједницом, Полицијска станица Бач, Марина  Хорват Бобинац; 

15. Директор предшколске установе ’’Kолибри’’ Бач, Ана Бошкић; 

16. Директор Основне школе ''Вука Караџић'' Бач, Дајана Максимовић, 

17. Дирекор Основне школе ''Алекса Шантић'' Вајска, Александра Берић. 

Други експерти и представници других тела или организација могу бити позвани да учествују на 

састанцима Институционалне радне групе, ако је то неопходно како би информисали чланове 

Институционалне радне групе о одређеним питањима (нпр. представници других органа, 

представници организација цивилног друштва, медија и др.) 
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Дужности Институционалне радне групе 

Члан 3 

Дужности чланова Институционалне радне групе су да: 

1. Учествују у развоју и имплементацији заједничких активности и планова са Локалном 

акционом групом ROMACTED програма, локалним фацилитатором и националним 

ROMACTED тимом; 

2. Осигурају сталну комуникацију и сарадњу са члановима Локалне акционе групе ROMACTED 

програма, са локалним фацилитатором и локалном контакт особом за ROMACTED програм, 

директно или индиректно преко одговорних особа; 

3. Учествују у радионицима и тренинзима организованим од стране локалног фацилитатора или 

локалне контакт особе за ROMACTED програм, а у складу са планираним ROMACTED 

активностима; 

4. Подржава постизање позитивних промена у досадашњој административној пракси (које су 

оцењене као позитивне како од стране локалне самоуправе, тако и од стране ромске заједнице), 

које прозилазе из горе наведених тренинга и дијалога са ромском заједницом; 

5. активно подржавају и учествују у процени резултата и утицаја који програм постиже на терену; 

6. обезбеђују правовремене информације Општинском већу и председнику општине о напретку 

имплементације програма преко координатора Институционалне радне групе, и води рачуна да 

су све предложене одлуке узете у разматрање и да су презентоване  доносиоцима одлука; 

7. размењује информације о текућим активностима и иницијативама из надлежности свих 

институција чији су представници чланови Институционалне радне групе и размењује податке 

у складу са прописима о заштити података о личности; 

8. доприноси изради или ревизији Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња заједно 

са Локалним акционим групама из ромске заједнице које су основане у оквиру програма 

ROMACTED и подржава усвајање документа од стране Скупштине општине; 

9. да се Локални акциони план за инклузију Рома и Ромкиња у што већој мери интегрише у укупне 

стратешке развојне документе локалне самоуправе;  

10. подржава имплементацију Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња, укључујући 

активности које су интегрисане у општинске развојне стратегије сугерисањем прерасподеле 

локалних ресурса, као и обезбеђивањем, ако и када је могуће, других извора финансирања, 

укључујући и фондове ЕУ; 

11. укаже надлежним органима на случајеве дискриминације у општини; 

12. промовише и подржава укључивање Рома у процес доношења одлука на локалном нивоу 

(нарочито у општинске органе, школске одборе, савете родитеља итд..); 

13. иницира доношење одлука надлежних општинских органа и других органа и организација 

којима се унапређује положај Рома; 

14. учествује у активностима које промовишу интеркултуралност и информишу целокупно 

становништво општине о ромској култури; 

15. информише јавност о својим активностима и статусу Рома у општини Бач; 

16. предузима све друге активности у циљу побољшања статуса Рома у општини Бач, у складу са 

законом и општим актима општине. 

 

Средства за рад  

Члан 4 

Чланови Институционалне радне групе не примају посебну накнаду за рад у Институционалној 

радној групи. 
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Пословник о раду општинске радне групе 

Члан 5 

Институционална радна група своје послове обавља у складу са одредбама Статута и Пословника 

о раду Општинског већа. 

Питања која нису уређена актима из става 1. овог члана уређују се пословником који 

Институционална радна група доноси већином укупног броја чланова. 

Извештавање 

Члан 6 

Институционална радна група доставља годишњи извештај Општинском већу до 1. марта текуће 

године за претходну годину.. 

Годишњи извештај садржи податке о раду Институционалне радне групе и њеној процени статуса 

Рома у општини Бач.  

По потреби, Институционална радна група може поднети посебан извештај Општинском већу. 

Ступање на снагу 

Члан 7 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у  у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-193 /2021-II 

Дана: 23. новембра  2021. године 

 

 Председавајући општинског већа 

                                                                                                        Председник општине Бач 

                                                                                                                  Др Стева Панић, с.р. 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 
Одговорни уредник: Тања Мијић 
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 

 

 

 


