
На основу члана 38 став 1 тачка 4 Закона о локалној самоуправи Црне Горе 
(Службени лист ЦГ бр. 02/18 и 34/19), члана 36 став 1 тачка 4 у вези са чланом 39 
Статута Општине Беране („Службени лист ЦГ“-Општински прописи бр. 42/18), 
Скупштина општине Беране је на сједници одржаној дана, 23. децембра 2019. 
године,  д о н и ј е л а 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног акционог плана за социјалну инклузију  
Рома и Египћана у општини Беране за период 2019-2023. година.  

 
 

Члан 1 
 

              Усваја се Локални акциони план за социјалну инклузију Рома и Египћана у 
општини Беране за период 2019-2023. година.  
.  

 
Члан 2 

 
Носилац активности које се односе на постизање социјалне инклузије Рома и 

Египћана је Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине 
Беране. 

 
Члан 3 

 
Саставни дио ове одлуке чини Локални акциони план за социјалну инклузију 

Рома и Египћана у општини Беране за период 2019-2023. година. 
 

Члан 4 
 

Ова одлука ступа на правну снагу истеком осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Црне Горе – Општински прописи“. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ  
 
 
 

Број: 02-030-645                ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ  
Беране, 24. 12. 2019. године               Новица Обрадовић 
 
 
 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

      Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 38 став 1 тачка 4 
Закона о локалној самоуправи Црне Горе (Сл.лист ЦГ бр. 02/18 i 34/19), којим је 
прописано да Скупштина доноси планове и програме развоја за поједине области. 
      Такође, Статутом Општине Беране („Сл.лист ЦГ–Општински прописи“, бр. 42/18), у члану 
36 став 1 тачка 4, прописано је да Скупштина доноси планове и програме развоја за 
поједине области, док је чланом 39 Статута Општине Беране прописано да у вршењу 
послова из своје надлежности Скупштина доноси Статут општине, пословник, 
одлуке, рјешења, закључке, повеље, препоруке, планове, програме и друге акте. 
 

       

      У поступку  израде Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и 
Египћана у општини Беране за период 2019-2023. година. спроведена је равна расправа 
по закључку Предсједника општине Беране бр. 01-031-4066 од 12.11.2019. године, коју је 
спроводио надлежни Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности  Општине 
Беране, и иста је спроведена у складу са Планом за спровођење јавне расправе. 
 

      Разлози за доношење  Локалног акционог  плана за социјалну инклузију  Рома и 
Египћана у општини Беране за период 2019-2023. година, представља локални 
стратешки документ, који има за циљ да допринесе унапређивању положаја РЕ 
популације у општини Беране, те остваривању и заштити њихових људских права. 
Овај документ представља платформу локалне политике према свим важним 
питањима која су од значаја за суштинску и одрживу интеграцију ромске и 
египћанске заједнице у јавни живот и развој наше општине.  
      Локална самоуправа и њени представници као и консултанти Савјета Европе, 
активно су учествовали у изради овог документа, кроз консултације и 
партиципативно истраживање потреба заједнице. Подршком креирању овог плана и 
његовим усвајањем, локална самоуправа је исказала спремност да посвећено и 
стратешки ради на побољшању положаја Рома и Египћана и њиховом активном 
укључивању у локалну средину.  
      Имајући у виду значај овог документа како за РЕ популацију тако и за локалну 
заједницу предлажемо Скупштини да усвоји Локални акциони план и донесе Одлуку 
о усвајању Локалног акционог  плана за социјалну инклузију Рома и Египћана у 
општини Беране за период 2019-2023. година. 
 
 
  

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 
 
 


