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I.  УВОД 
 

 Влада Републике Србије усвојила је Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (у даљем тексту: 
Стратегија)  Закључком 05 Број: 90-1370/2016-1 на седници одржаној 3. марта 2016. године („Службени гласник РС”, број 26/16). Стратегијом је одређено да ће њена примена бити 
обезбеђена усвајањем и спровођењем двогодишњих акционих планова. 
 У остварењу циљева Стратегије путем реализације Акционог плана за 2019. дo 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 
Србији за период од 2016. до 2025. године (у даљем тексту: Акциони план), неопходно је заједничко деловање надлежних органа и служби са подељеном одговорношћу, а имајући у 
виду мултидисциплинарност природе социјалног укључивања Рома и Ромкиња.  
            Социјално укључивање Рома и Ромкиња препознато је као један од приоритета Владе Републике Србије у кључним стратешким документима у процесу европских интеграција, а 
пре свега у Акционом плану за Поглавље 23-Правосуђе и основна права. Поред тога, сваке друге године, у сарадњи са Европском комисијом, Влада Републике Србије организује 
Семинар о социјалној укључености Рома и Ромкиња ради праћења унапређења положаја ове националне мањине и дефинисања приоритета за наредни период. Током израде 
Стратегије и Акционог плана представници ромске заједнице учествовали су у дефинисању стратешких циљева и мера као чланови стручног тима. 
            Министарство за рад, борачка и социјална питања  је 20.09.2018. године  донело Решење о образовању Радне групе за припрему текста Акционог плана за 2019. и 2020. годину 
за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. Чланови Радне групе за израду Акционог плана били су: 
Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и преседавајућа Радне групе, Нина Митић, помоћница министра у  
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сузана Мишић, помоћница министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Милош 
Јанковић, помоћник министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Драган Кнежевић, представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Ивана Смаилагић Уркмез представница Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Драгана Јовановић Аријас, менаџерка Тима за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, Славица Денић, координаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Чедомир 
Бацковић, помоћник министра у Министарству правде, Весна Књегињић, помоћница министра у Министарству здравља, Љуан Кока, представник Националног савета ромске 
националне мањине, Горан Башић, представник Српске академије наука и уметности, Жарко Степановић, директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Слободан 
Перушиновић, представник Министарства финансија, Тања Срећковић, представница Канцеларије за људска и мањинска права, Нина Фира, представница Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, Гордана Цветковић, представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Иван Ђорђевић, представник  Етнографског института, Оливера 
Вучић, представница Комесеријата за избеглице и миграције, Наташа Марковић, представница Министарства унутраших послова, Милица Радовановић Думоњић, представница 
Министарства за европске интеграције, Снежана Лакчевић, представница Републичког завод за статистику, Ненад Иванишевић, члан Координационог тела за праћење реализације 
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, Данијела Лакатош, чланица Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња, Сенида Тахирбеговић, представница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Тијана Живановић, представница Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.. 

Први састанак Радне групе одржан је 27.09.2018. године. Након конституисања Радне групе, представница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва 
презентовала је кључне налазе о резултатима спровођења Акционог плана за 2017. и 2018. годину, који је сачињен на основу  релевантних извештаја и механизама за праћење 
примене Акционог плана: и Оперативних закључака дефинисаних на Семинару о социјалној укључености Рома и Ромкиња у Републици Србији, који је одржан у октобру 2017. године. 
Преглед текућих планова и закључака релевантних за доношење Акционог плана, као и ангажовање консултаната за припрему текста Предлога акционог плана, разматрани су на 
другом састанку Радне групе, који је одржан 16. октобра 2018. године. На трећем састанку Радне групе 27. децембра 2018. године, Тим за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва презентовао је Извештај о спроведеном консултативном процесу, указујући на изузетну важност партиципативног пристипа у изради документа. Такође, консултанти из 
области образовања, становања и здравља представили су предлоге текста Акционог плана за нaведене компоненте. На последњем састанку Радне групе 28. фебруара 2019. године, и 
консултанти из области запошљавања и здравља представили су предлоге текста Акционог плана за поменуте области, а затим су чланови Радне групе дали завршне напомене које се 
тичу свих области документа.  
 
 

II. КЉУЧНИ НАЛАЗИ EX-POST АНАЛИЗЕ 
 

Акциони план за 2017. и 2018. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године садржи пет 
приоритетних области, односно: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјалну заштиту. Индикатори на нивоу оперативних циљева формулисани су на основу података 



рашчлањени по националној припадности доступних у Републичком заводу за статистику, Националној служби за запошљавање и Истраживању вишеструких показатеља положаја 
жена и деце 2014/ Србија – Ромска насеља. Kључни налази о резултатима спровођења Акционог плана за 2017. и 2018. годину сачињени су на основу  релевантних извештаја и 
механизама за праћење примене Акционог плана, Оперативних закључака дефинисаних на Семинару о социјалној укључености Рома и Ромкиња у Републици Србији из октобра 2017. 
године, Препорука у вези са спровођењем Акционог плана за поглавље 23-Правосуђе и основна права и Извештаја Регионалног савета за сарадњу  о спровођењу Акционог плана за 
примену Стратегије. 

Извештај о спровођењу Акционог плана за примену Стратегије за 2017. годину, представљен је 26. јуна 2018. године у Народној скупштини Републике Србије, на скупу 
„Национална платформа о интеграцији Рома у Републици Србији“. Скупу су присуствовали сви представници ресорних институција надлежних за спровођење политика инклузије Рома, 
међународних организација и невладиних организација. Четврти по реду Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, у организацији Владе Републике Србије и Европске 
комисије, одржан је 19. октобра 2017. године у Београду, коме је присуствовало око 150 учесника, међу којима су били представници: Владе и Народне скупштине Републике Србије, 
Националног савета ромске национлне мањине, организација цивилног друштва, независних тела, међународних организација, имплементационих агенција и донатора. Припремљен је 
Нацрт годишњег извештаја о реализацији Оперативних закључака, који обухвата период од октобра 2017. године до маја 2019. године. 

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Министарством правде извештава Европску комисију о унапређењу положаја Рома и Ромкиња кроз редовне прилоге о 
имплементацији Акционог плана за поглавље 23 на основу доприноса ресорних министарстава, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за људска и 
мањинска права. Координисано прикупљање и обрада података из пет приоритетних области преко „једно-шалтерског“ тела, подразумева израду базе података која је финансирана из 
ИПА 2012-ТАРИ пројекта. Захваљујући пројекту „Европска подршка за инклузију Рома“, финансираном од стране Европске уније, успостављена је база података о праћењу инклузије 
Рома и доступна је на сајту Републичког завода за статистику http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr. Ова база података представља значајан допринос координисаном прикупљању 
података и анализа из пет кључних области за примену Стратегије социјалног укључивања Рома и Ромкиња (2015 – 2025). Према расположивим подацима, 117 јединица локалне 
самоуправе одговорило је на позив и унело податке о мерама социјалне инклузије у 2017. години на нивоу јединице локалне самоуправе, што је нешто више у односу на претходне две 
године, од како је база у функцији.  

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права и Координационим телом за праћење реализације Стратегије 
за социјално укључивање Рома и Ромкиња, одржао је три регионалне обуке (20. марта 2019. године у  Београду, 2. априла 2019. године у Новом Саду и 9. априла.2019. године у Нишу) 
„Основне смернице за коришћење Базе за праћење мера за инклузију Рома и Ромкињa” за представнике градова и општина. Обукама је присуствовало 55 учесника из следећих места: 
Алексинац, Београд/Звездара, Београд/Младеновац, Београд/Палилула, Београд/Сурчин, Београд/Чукарица, Беочин, Врњачка Бања, Вршац, Жабаљ, Зрењанин, Кањижа, Кикинда, 
Ковин, Костолац, Коцељева, Краљево, Крушевац, Лајковац, Лебане, Лозница, Нови Сад, Пећинци, Пожаревац, Прокупље, Сечањ, Србобран, Стара Пазова, Суботица,Сомбор, 
Сурдулица, Бојник, Трстеник, Параћин. База података за праћење мера за инклузију Рома значајно је средство за ефикасно спровођење политика на националном и локалном нивоу. 
Овом базом се обезбеђује складиштење, чување и читање података националних и локалних институција на једном месту. Информације из базе омогућавају достуност потребних 
података потребних за креирање политика националних и локалних институција, као и на доношење одлука донатора. Унети подаци видљиви су на веб страници Републичког завода за 
статистику www.inkluzijaroma.stat.gov.rs.  

У Редовном годишњем извештају за 2017. годину  Повереника за заштиту равноправности наведено је да су, према истраживањима, најчешће вишеструко дискриминисане 
жене са инвалидитетом, старије жене и Ромкиње. У периоду од октобра 2017. до октобра 2018. године, примљене су 203 притужбе због дискриминације по основу више личних 
својстава. Заштита од дискриминације је део програма обука у организацији Националне академије за јавну управу, намењена свим државним службеницима, у циљу њиховог 
упознавања са одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу, Поверенику за заштиту равноправности и његовим надлежностима, као и 
развијање способности државних службеника за препознавање дискриминације и правилно реаговање у случајевима дискриминаторног поступања. Реализоване активности у области 
образовања: 

 Пројекат „Инклузивно предшколско образовање и васпитање“ спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са потписаним Споразумом о зајму 
између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 10/17), Поткомпонента 3.2 (1.410.000 евра): 
Комуникација с породицама из осетљивих друштвених група. Ова поткомпонента омогућава доделу грантова одабраним општинама ради унапређивања координације и 
сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања (укључујући област здравствене заштите, 
адекватне исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације раног развоја и учења) родитељима и деци узраста од рођења до 6,5 година 
на локалном нивоу, са фокусом на најосетљивије друштвене групе.  

 Министарство просвете, науке и технолошког реализује кампање три месеца пре уписа у школу кроз писане информације и појачан рад школа које не захтевају документацију 
деце за упис. 

 Радно место „педагошки асистент“ додатно је дефинасано кроз опис посла, стручну спрему (образовање, додатна знања, испити) и радно искуство, који су потребни за 
обављање послова педагошког асистента, што је објављено у Уредби о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени 
гласник РС“, бр.81/17, 6/18. и 43/18). Ширење мреже педагошких асистената реализује се кроз ИПА II програм – секторска буџетска подршка. Расписан је позив основним 
школама да се пријаве за ангажовање педагошког асистента, а на основу одређених критеријума: број ученика, близина подстандардних насеља, резултати на завршном 
испиту, број ученика који напушта школовање. Комисија МПНТР је, од пријављених 104 кандидата, изабрала 50 кандидата за обуку за педагошке асистенте. Радна група 
МПНТР изабрала је 50 нових основних школа, по регионима, за ангажовање педагошких асистената. Школе су према инструкцији МПНТР измениле  систематизацију ради 
ангажовања педагошких асистената. Услов за заснивање радног односа је похађање уводне обуке. За осталих 6 обавезних модула обуке тражена је процена трошкова од 
Центра за целоживотно учење како би се планирала средства у наредном периоду.  

 Укупан број уписаних ученика ромске националности у средње школе у школској 2017/18. години је 1969 ученика, док је школске 2018/19. године уписано 2220 ученика ромске 
националности, што представља повећање од 12,7%. 

http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/


 На основу Конкурса за доделу ученичких и студентских кредита и стипендија за школску 2017/18. годину, одобрено је 303 ученичке стипендије за ученике ромске 
националности. За школску 2018/19. годину додељено је 547 стипендија, од којих су 60% за  девојчице, што представља значајно повећање од 80,5%. 

 У академској 2017/18. години кроз Програм афирмативне мере уписано је 154 студента ромске националности  (71 мушкарац, 83 жена). 
 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС“, 

број 65/18) ступио је на снагу 1. септембра.2018. године. Њиме су, поред интервентних активности, дефинисане и обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог, 
родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације. Нови 
Правилник о поступању установе је препознао типичне ситуације дискриминације које су најчешће у нашим школама. Такође, омогућено је да се применом матрице за процену 
ризика, процени ниво дискриминаторног понашања и даље делује у складу са утврђеним. Правилником. Дефинисана су и сегрегација, превентивне активности установе на 
спречавању сегрегације, затим интервенција и мере десегрегације и мере, које се примењују за појединачно дете и ученика током процеса десегрегације.  

 Изборни предмет ромски језик са елементима националне културе изучавао се школске 2017/18 године у 66 основних школа, у 43 ЈЛС, а предмет је похађало 2 860 ученика, 
док у школској 2018/19. години овај изборни предмет похађа 2459 ученика у 75 основних школа. За изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе 
одштампани су и налазе се у Допуни каталога уџбеника („Службени гласник РС–Просветни гласник”, број 9/16) за основну школу следећи уџбеници на ромском језику који се 
користе од школске 2018/2019.године: Читанка за четврти разред основне школе на ромском језику, Читанка за трећи разред основне школе на ромском језику, Буквар за 
2.разред основне школе за наставу на ромском језику, Сликовница за 1.разред основне школе. У циљу унапређивања образовања ромске националне мањине и изборног 
предмета ромски језик са елементима националне културе МПНТР је у сарадњи са Високом струковном школом за васпитаче „Михајло Палов“ из Вршца договорио да се 
дипломираним студентима који су студирали на ромском језику изда уверење о познавању ромског језика у складу са наставним планом и програмом по коме су студирали и 
дипломирали. У пракси ово значи да ће дипломирани студенти моћи да предају и изборни предмет ромски језик са елементима националне културе. 

 Донета су два важна подзаконска акта за образовање одраслих: Годишњи план образовања одраслих за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 60/18) и Правилник о 
садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих („Службени гласник РС”, број 65/18). Извештај о реализацији  Годишњег 
плана за образовање одраслих у 2017. години показује велики обухват у основном образовању одраслих (по моделу функционалног основног образовања одраслих). 
Правилником о упису ученика у средњу школу ученицима старијим од 17 година, одраслим полазницима и ученицима ромске националности омогућава се лакши упис у 
жељену средњу школу.  

 Током школске 2017/18. године забележено је 378 (184 мушкараца и 194 жена) ученика који су са породицама враћени по споразумима о реадмисији из европских земаља. 
Највећа концентрација повратника је у школским управама Београд, Лесковац и Нови Сад. Према члану 55 Закона о сновном образовању и васпитању („Службени гласник 
РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19), деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне 
документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу чиме је омогућено да деца повратници буду одмах укључени у образовни процес. МПНТР је по 
поједностављеној процедури током школске 2017/18. године реализовало 67 захтева за изједначавање сведочанства односно захтева за нострификацију диплома, што је у 
олакшало похађање наставе. Додатна мера подршке која се пружила током школске 2017/18. године је 175 ученика који су добили бесплатне уџбенике.   

Реализоване активности у области становања: 

 Израда Националне стамбене стратегије је у току, а рок за завршетак  је крај  шестог месеца 2019. године. Урађена је детаљана анализа стања, која је посебно обухватила и 
анализу услова становања социјално најугроженијих, посебно Рома и Ромкиња, што ће бити основ за предлагање одговарајућих циљева и мера за решење проблема у 
постојећим друштвеним и економским условима. 

 На основу Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16) донето је неколико подзаконских аката, који су у складу са Међународном 
конвенцијом о економским, социјалним и културним правима, у смислу одговарајућег стана и заштите од и приликом принудних исељења, и то: Правилник о обрасцу извештаја 
у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 52/18), Правилник о 
мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке („Службени гласник РС“, број 75/17), Правилник о условима и нормативима за планирање и 
пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке („Службени гласник РС“, број 76/17), Правилник о условима које треба да задовољи објекат за 
одговарајући смештај („Службени гласник РС“, број 75/17) и Правилник о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Службени гласник РС“, број 90/17).. 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Швајцарском агенцијом за развој и 
сарадњу, у оквиру пројекта „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији“, израдило брошуру Кратак водич кроз Закон о становању и одржавању 
зграда - Закон у сликама, у којој су илустративно и наративно представљене најзначајније законске области и решења, укључујући и стамбену подршку, као и процедуру 
спровођења исељења и пресељења.  

 Пројекат „Подршка ЕУ инклузији Рома-оснаживање локалних заједница за инклузију Рома и Ромкиња“ финансиран је из ИПА 2016 програма, средствима управља Делегација 
Европске Уније у Србији,  корисник је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а имплементациони партнер је Стална конференција градова и 
општина. Општи циљ програма је подршка процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођењу приоритетних 
стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.  
- Циљ компоненте 1 Пројекта је да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП-а за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског 
радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома. У оквиру ове компоненте, 27. јуна 2018. године потписани су уговори са општинама: Лебане, Вршац, Сурдулица, Дољевац, 
Младеновац, Пирот, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Бечеј и Лозница. Основани су мобилни тимови за инклузију Рома, као и локална координациона тела за управљање 
политиком инклузије Рома и Ромкиња. Започета је израда ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња, као и оперативних планова за мобилне тимове у свим наведеним ЈЛС. Такође је 
ЈЛС донирано 30 аутомобила и 30 лап-топ рачунара у циљу подизања капацитета мобилних тимова за инклузију Рома.  
- Циљ компоненте 2 Пројекта је пружање финансијске подршке на локалном нивоу кроз грант шему у циљу решавања приоритетних питања на локалном нивоу, 
идентификованих у складу са политикама инклузије Рома, ЛАП и/или другим локалним, стратешким/акционим планским документима који осигуравају делотворно спровођење 



грант шеме. У оквиру ове компоненте 3. децембра 2018. године расписан је позив за подношење предлога пројеката. Вредност позива је 2 милиона евра са фокусом на 
запошљавање и борбу против дискриминације Рома и Ромкиња, а почетак спровођења пројеката се очекује средином 2019.године.  
- Циљ компоненте 3 Пројекта је да пружи даљу подршку ЈЛС у областима просторне регулације неформалних насеља и побољшању услова живота ромске заједнице. 
У оквиру ове компоненте 21. септембра 2018. године потписани су уговори са општинама Кучево, Беочин, Бач, Лесковац, Куршумлија, Врњачка бања, Бујановац, Сомбор, 
Пећинци, Лебане и Сурдулица.У оквиру ове компоненте све ЈЛС са којима је потписан уговор о подршци приликом израде урбанистичких планова за ромска подстандардна 
насеља, завршиле су процес јавних набавки и одабрана су правна лица која израђују наведене документе. Усвајање планских докумената очекује се до краја 2019.године 

 Пројекат Техничка помоћ „Унапређење услова живота и становања Рома који тренутно живе у неформалним насељима” – у оквиру компоненте 1 потписани су Меморандуми о 
сарадњи са 13 општина за које ће се израђивати техничка документација и у зависности од потреба урбанистички планови. Меморандуме су потписале следеће општине: 
Бачка Паланка, Краљево, Шабац, Лајковац, Пожаревац, Рума, Ниш, Власотинце, Ковачица, Бор, Алексинац, Зрењанин и Параћин. У потпуности су завршене све пројектне 
активности у Лајковцу, Пожаревцу и Костолацу, израђени су пројекти и у Власотинцу, Параћину и Бачкој Паланци, док су прелиминрни задаци за стамбена решења 
припремљени у Бору и Шапцу.  
- У оквиру компоненте 2 – помоћ у формирању 20 нових мобилних тимова за инклузију Рома меморандум  су потписале општине: Пожаревац, Бор, Беочин, Шабац, 
Параћин, Алексинац, Бачка Паланка, Рума, Зајечар, Краљево, Ниш, Чукарица, Власотинце, Владичин Хан, Суботица, Ковачица, Стара Пазова, Пећинци, Лајковац, Зрењанин.  
- У оквиру компоненте 3, настављена је подршка грант корисницима везаним за помоћ у припреми тендерске документације. Грађевински радови су успешно 
завршени у општинама Оџаци, Лебане, Уб, Лозница и Бољевац. 

 У 2018. години, Уредбом о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама у јединицама локалних самоуправа („Службени гласник РС“, 21/18), предвиђено је и утрошено 260 милиона РСД за побољшање услова живота интерно 
расељених лица док су у расељеништву (за доделу помоћи за побољшање услова становања намењене за завршетак и адаптацију стамбеног објекта, за поправку или 
адаптацију сеоске куће са окућницом, за куповину сеоске куће са окућницом и за доделу помоћи  при прибављању и  изградњи  монтажних  кућа и  другог  стамбеног 
простора). Комесаријат за избеглице и миграције приликом планирања и реализације буџетских и донаторских средстава води рачуна да програмом за унапређење животних 
услова интерно расељених лица, укључујући и Роме, обухвати ЈЛС на чијој територији живи велики број интерно расељених лица. Иако припадници ромске националности 
чине 10% популације интерно расељених лица, у решавању стамбених потреба заступљени су са око 30% укупних корисника.  
Према наведеној уредби за реализацију програма подстицаја и мера за повратнике по основу споразума о реадмисији, у 2018. години додељено је укупно 19.937.500 динара 
општинама (12 општина) за програме реинтеграције повратника по основу споразуму о реадмисији. Од укупног броја повратника око 75% је ромске националности.  
Током 2018. године Комесаријат за избеглице и миграције је издвојио средства из Буџета Републике Србије за решавање стамбеног проблема путем откупа сеоских 
домаћинстава са окућницом или доделом пакета грађевинског материјала у износу од 8.000.000 динара.  
Према Анализи стања и потреба интерно расељених лица, која је урађена у мају 2018. године у сарадњи са Високим комесаријатом УН за избеглице, у Србији тренутно 
борави 16 644 интерно расељених домаћинстава у потреби (домаћинства која немају решено стамбено питање и нису у могућности сами да га реше). Према овом 
истраживању, данас у Србији живи 10 188 интерно расељених Рома који су у потреби, односно 1 435 породица.  

Реализоване активности у области запошљавања: 

 Према подацима НСЗ (стање на дан 31.  октобар 2018. године), на евиденцији незапослених лица налазило се  25.288 припадника ромске националне мањине, од којих је 
12.216 жена (48%). Учешће ове категорије незапослених лица у укупној регистрованој незапослености износи 4,57%. Посматрано према образовној структури, припадници 
ромске националне мањине без квалификација или са ниским нивоом квалификација заступљени су са 89,60% у укупној регистрованој незапослености Рома/Ромкиња. 
Посматрано према старосној структури, категорији младих припада 30,30% незапослених, док је учешће старијих лица од 50 година 20.20%. Према трајању незапослености, 
70,20% незапослених Рома/Ромкиња има статус дугорочно незапослених лица, односно тражи посао дуже од 12 месеци. 

 Током првих девет месеци 2018. године у мере активне политике запошљавања (средства НСЗ и ИПА 2013) било је укључено 4 365 незапослених Рома (1 855 Ромкиња) међу 
којима је и 133 Рома (51 Ромкиња) којима су додељена средства за самозапошљавање. У периоду јануар-октобар 2018. године регистровано је 4 586 случајева запошљавања 
(31,10% жене) припадника ромске националне мањине са евиденције НСЗ. Највећи број запослених лица је без квалификација или са ниским нивоом квалификација – 64% 
(што кореспондира преовлађујућој образовној структури Рома и Ромкиња), 36,40% запослених су лица до 30 година старости, односно 14,70% су лица старија од 50 година, 
док је учешће дугорочно незапослених у случајевима запошљавања Рома и Ромкиња 43,60%. 

 Национални акциони план запошљавања за 2019. годину (у даљем тексту: НАПЗ за 2019. годину), Влада је усвојила 27. децембра 2018. године („Службени гласник РСˮ, број 
105/18). За реализацију мера активне политике запошљавања у 2019. години обезбеђен је износ од око 4 мијиларде динара (у Финансијском плану НСЗ) и 550 милиона динара 
за реализацију мера професионалне рехабилитације за незапослене особе са инвалидитетом. Пројектован је обухват од 135 560 незапослених лица, од којих је 7 400 особа са 
инвалидитетом. 

 Реализација мера активне политике запошљавања, односно укљученост незапослених лица (и теже запошљивих и посебно осетљивих категорија незапослених), прати се на 
кварталном и годишњем нивоу кроз Извештај о реализацији Споразума о учинку НСЗ, док се на годишњем нивоу Влади подноси Извештај о реализацији НАПЗ који садржи 
резултате и ефекте реализованих мера активне политике запошљавања и других активности од значаја и утицаја на област политике запошљавања. 

 У оквиру система политике запошљавања не реализује се подршка у виду грантова, односно подршка развоју предузетништва се пружа кроз реализацију субвенције за 
самозапошљавање и пратећих услуга подршке.  

 У складу са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 30/10 – др. закон, 88/10, 38/15 и 113/ 2017 – др. 
закон), НСЗ и незапослени утврђују индивидуални план запошљавања најкасније у року од 90 дана након увођења у евиденцију незапосленог, а исти се прилагођава 
потребама тржишта рада и карактеристикама незапосленог најмање једном у шест месеци. Индивидуални план запошљавања представља инструмент у раду са 
незапосленим лицима и основ за укључивање лица у мере активне политике запошљавања. Индивидуалним планом запошљавања се дефинишу занимања у којима ће се 



лицу посредовати, активности које ће лице предузети и мере у које ће се укључити ради запошљавања или повећања запошљивости. Истовремено, током разговора са 
саветником за запошљавање незапослена лица информишу се о правима и обавезама, у складу са законом. У периоду јануар–октобар 2018. године извршене су процене 
запошљивости и израђени су индивидуални планови запошљавања (укључујући и ревизије) за 23 773 Рома (11 087 Ромкиња), док је услуге информисања и саветовања о 
могућностима за развој каријере користило 108 Рома (55 Ромкиња). 

 У оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих“, који спроводи ГИЗ, реализују се обуке за потребе тржишта рада различитих профила и мере подршке. Током 2018. 
године у мере (обуке за управљање каријером, обуке за тражење посла, ученичко предузетништво и обуке за потребе тржишта рада/стручне обуке) било је укључено 12 220 
младих, од којих је 1 467 припадника ромске националне мањине и 349 лица са статусом повратника по Споразуму о реадмисији. Стручним обукама обухваћено је 1 252 
младих, међу којима је 265 Рома и Ромкиња. Обукама за покретање сопственог посла у пољопривреди обухваћено је 470 младих, односно 189 у сектору ИТ. Као резултат 
мера, 1 090 младих је засновало радни однос, од којих је 112 Рома и Ромкиња. 

 Уз подршку Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивања Рома и Ромкиња, кроз програм волонтирања УН-а уз подршку УНДП-а и 
УНХЦР-а, обучено је 30 младих Рома и Ромкиња и реализоване су њихове волонтерске праксе у 30 јединица локалних самоуправа у Републици Србији. 

 Министарство омладине и спорта је у периоду октобар 2017. године–октобар 2018. године финансирало 18 пројеката којима је, кроз 60 разних едукација, обухваћено више од 
1 250 младих Рома и Ромкиња.  

 Усвајањем Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон) и подзаконских 
аката за спровођење овог закона, као и Закона о запосленима у јавним службама („Службени  гласник РС“, број 113/17), дат је формални основ за предузимање афирмативне 
акције за подстицање запошљавања свих националних мањина укључујући Роме и Ромкиње у органима аутономне покрајине иЈЛС, као и у јавним службама (просвета, 
култура, здравство и социјална заштита). Овим законима, као једна од најважнијих афирмативних мера, предвиђено је на који начин ће се припадницима националних мањина 
дати првенство приликом избора кандидата у конкурсном поступку у случају једнако квалификованих кандидата, а све у циљу постизања одговарајуће заступљености 
припадника националних мањина и пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини. Влада Републике Србије је 22. новембра 
2018. године усвојила Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, којим се примена овог закона одлаже за 1. јануар 2020. године. 

 СКГО мрежа за ромска питања израдила је модел Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, стручним службама и посебним 
организацијама. 

 Програм ROMACTED спроводи се од стране Тима Савета Европе у сарадњи са Координационим телом за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици Србији у 11 општина: Крагујевцу, Оџацима, Нишу, Костолцу (Пожаревац), Прокупљу, Смедереву, Суботици, Врању, Врњачкој Бањи, Зајечару и Звездари 
(Београд). Циљеви програма су изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и подстицању 
локалних ромских заједница за јачање капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању, имплементацији, праћењу планова и пројеката који се односе на њих, као и 
оснаживање ромске заједнице. 

Реализоване активности у области здравља: 

 Здравствене медијаторке су 1. априла 2018. године започеле са радом у општинама Аранђеловац, Блаце, Бач, Беочин, Богатић, Бор, Дољевац, Суботица, Оџаци, Лесковац, 
Краљево, Обреновац, Панчево, Сомбор, Сурдулица, Смедерево, Гроцка, Кикинда, Апатин, Власотинце, Земун, Звездара, Савски Венац, Стара Пазова. Овим проширењем, 
Министарство здравља има тим од укупно 85 медијаторки у 70 општина у Републици Србији. Такође, у оквиру  програма Развоја здравства Србије опредељена су додатна 
средства за набавку нових преносивих рачунара за све медијаторке. 
Активности здравствених медијторки везане за информисање Рома и Ромкиња о различитим аспектима здравствене превенције, неге и услуга у 2017. години: 36 709 
теренских посета, 1 512 тематских радионица, 21 372 подељених информативних материјала о здрављу, 7 869 активности подизања свести о потхрањености, штетности 
дувана, алкохолизму и другим факторима ризика, 82 особе информисане о незаразним болестима (дијабетес). 11 357 индивидуалних разговора и 522 младих Рома/киња 
укључених у групне активности за информисање о ризичном понашању, насиљу, нежељеној трудноћи, преносивим болестима. 

 Здравствене услуге пружене Ромима/Ромкињама у 2017. години: вакцинисано 1 576 ромске деце, превентивно прегледано 1 456 Ромкиња, посећено 1 420 трудница Ромкиња. 
Реализоване активности у области социјалне заштите: 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе је успоставило електронске процедуре у вођењу матичне књиге рођених у оквиру реализације Пројекта „Бебо добро 
дошла на свет“. Велики број општинских, односно градских управа на чијем подручју се налазе породилишта у потпуности су прешле на рад електронског уписа чињеница и 
података у матичну књигу рођених у оквиру Централног система за електронско вођење матичних књига. Такође, у оквиру Централног система обезбеђени су услови за 
електронско вођење уписа чињенице закључења брака и чињенице смрти лица. 

 Министраство државне управе и локалне самоуправе континуирано прати стање у остваривању права на упис у матичну књигу рођених. У 2018. години решено је 846 захтева за 
накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених. Остали уписи у матичну књигу рођених у наведеним годинама извршени су у законском року за пријаву те чињенице. 
Такође, одређени број лица која чињеницу рођења нису могла да докажу у управном поступку, право на упис у матичну књигу рођених остварила су у складу са одредбама Закона о 
допунама Закона о ванпарничном поступку (утврђивање времена и места рођења). Према подацима добијеним од Министарства правде у 2018. години решен је 261 предлог за 
утврђивање времена и места рођења.  

 У поступку пријаве пребивлишта, надлежност центра за социјални рад је да изда сагласност након што надлежна организациона јединица МУП утврди испуњеност законом 
прописаних услова да се изврши пријава пребивалишта. Од 1. октобра 2017.године до 31. октобра. 2018.године у складу са Правилником о обрасцу пријаве пребивалишта на 
адреси установе, односно центра за социјални рад („Службени гласник РС“, број 113/12), Министарство унутрашњих послова је за 511 лица, од којих већина живи у 
неформалним насељима, решењима утврдило пребивалиште на адреси надлежних центара за социјални рад, након чега су истима издата и лична документа 

 Народна скупштина је усвојила Закон о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“, број 87/18.). Одредбама члана 4. став 3. Закона, такстативно су наведене рањиве 
групе као ex lege корисници бесплатне правне помоћи. Ова лица остварују право на бесплатну правну помоћ без доказивања финансијског стања. 



 Развијене су две нове услуге намењене породицама са децом у ризику од измештања: породични сарадник као социо-едукативна услуга регионалног типа и повремено 
хранитељство, намењено пре свега породицама, које имају дете са сметњама у развоју. Услуга породични сарадник развијена је за породице са бројним и сложеним 
потребама и тешкоћама. Ромске породице су чиниле 37% породица, које су користиле ову услугу.  

 Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту континуирано пружају подршку водитељима случаја и супервизорима у ЦСР у виду консултативних састанака у 
појединачним предметима насиља у породици и конференцијама случаја по захтеву ЦСР. У периоду од 2015. до 2018. године, реализовано је 113 обука по акредитованим 
програмима везаним за тематику насиља у породици, које је похађало 1 993 стручних радника (у области препознавања, спречавања и реаговања на појаву насиља у 
породици).  
Крајем 2018. године лиценциран је СОС телефон за жртве насиља, при државној установи, а под окриљем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Услуга је успостављена за територију целе Републике Србије на броју 0800 222 003 и обезбеђена је 24 часа дневно 7 дана у недељи. У АП Војводини од 2012. године 
функционише јединствен СОС телефон за Војводину (0800 101010) чији је рад поверен Савезу удружења – Мрежа СОС Војводина. Средства за рад овог СОС телефона 
предвиђена су буџетом АП Војводине. Телефон је доступан радним данима од 10 до 20 часова. Услуге које се пружају путем СОС телефона обухватају информисање жена о 
њиховим правима и могућностима за заштиту од насиља, саветодавно усмеравање, психолошку подршку и правно саветовање. 

 Влада је донела Уредбу о утврђивању опасног рада за децу („Службени гласник РС“, број 53/17), која представља  листу послова које деца никако не би смела да раде. 
Примена Уредбе је почела 1. јануара 2018.године, а спроводе је све надлежне инспекције. Донет је и Протокол о поступању инспекције рада, као и Инструкција о поступању 
центара за социјални рад у заштити деце од злоупотребе дечјег рада.  
На евиденцији центара за социјални рад у 2018.године било је укупно 11 деце жртава злоупотребе дечјег рада, и то 5 дечака и 6 девојчица. Шесторо деце не похађа школу 
иако је основношколског узраста. Од укупног броја жртава злоупотребе дечјег рада 9 деце су корисници неке врсте материјалних давања. Свих 11 деце је под родитељским 
старањем. Од укупног броја евидентиране деце, десет су ромске националности. 
Кроз пројекат Међународное организације рада „Ангажовање и подршка на националном нивоу за смањење појаве злоупотребе дечјег рада“ реализован је процес израде 
Мапе пута у сарадњи са МРЗБСП и Центром за социјалну политику. Мапа пута за елиминацију злоупотребе дечјег рада у Србији, укључујући најгоре облике дечјег рада: 2018-
2022. године, је документ који обухвата активности којима се утиче на ефикаснију превенцију и отклањање последица злоупотребе дечјег рада. 
У Републичком заводу за социјалну заштиту акредитован је програм обуке „Деца улице-развој хранитељства за децу која живе и/или раде на улици“. Програм је намењен 
професионалцима који раде у ЦСР као водитељи случаја за децу, саветницима за хранитељство, супервизорима, стручњацима запосленим у свратиштима за децу и НВО које 
пружају подршку деци улице, хранитељима и будућим  хранитељима. У 115 центара за социјални рад формирани су интерни тимови стручњака који свакодневно раде на 
збрињавању и заштити деце која живе и раде на улици. 
Према „Налазима о најгорим облицима дечјег рада у свету за 2017. години“, које је урадио Биро за међународна питања рада (ILAB) Србија је сврстана у групу земаља, које су 
оствариле „значајан напредак“. Позитивно је оцењен законодавни оквир, спровођење релевантних уредби и прописа од стране Владе Србије као и обуке инспектора рада, 
полицијских службеника и социјалних радника. 

 Републички завод за социјалну заштиту је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом започео реализацију пројекта чији циљ је спречавање дечјих, раних и принудних бракова. Урађена је 
анализа са препорукама о улози и могућностима ЦСР у спречавању и санирању последица дечјег брака. Током 2019. године биће донета инструкција за ЦСР која ће их 
обавезивати на деловање у правцу сузбијања праксе дечјих, раних и принудних бракова. Предвиђено је и креирање и извођење обуке за ЦСР о феномену дечјих бракова и 
имплементацији инструкције, коју ће донети надлежно министарство.  

 МУП остварује свакодневни контакт са представницима иностраних надлежних органа за спровођење Споразума о реадмисији и представницима амбасада-официрима за 
везу анализира извештаје са статистичким подацима о броју поднетих захтева за азил у земљама Западне Европе, који су достављени од иностраних имиграционих служби 
посредством амбасада и дипломатско конзуларних представништва Републике Србије.   

 Према подацима Канцеларије за људска и мањинска права,  у односу на број повратника који долазе преко аеродрома „Никола Тесла“ – Граничног прелаза „Београд“, 
евидентна је тенденција значајног смањења броја лица враћених по споразумима о реадмисији у Републику Србију у 2017 и 2018. години у односу на 2016. годину (за око 
50%). У 2017. години враћено је на овај начин 3 684 лица, док је у првих девет месеци 2018. године враћено је 1 645 лица. По анализи упитника, које попуњавају повратници на 
Аеродрому, у националној структури преовладавају Роми/Ромкиње чије учешће чини 85% враћених. Највећи број повратника 2017/2018. години вратио се на подручје града 
Београда, потом следе градови и општине на југу Србије и АП Војводине. 

 Примaрни прихвaт и инфoрмисaњe пoврaтникa по Споразуму о реадмисији Кoмeсaриjaт за избеглице и миграције спрoвoди се у Кaнцeлaриjи зa рeадмисиjу нa aерeдрoму 
„Никoлa Teслa.” Пo приjeму и eвидeнтирaњу, пoврaтницимa сe уручуje Инфoрмaтoр (доступан нa пeт jeзикa – српскoм, рoмскoм, aлбaнскoм, нeмaчкoм и eнглeскoм jeзику), кojи 
сaдржи oбaвeштeњa o приступу oснoвним прaвимa, као и кoнтaктe лoкaлних oргaнa упрaвe кojимa пoврaтници мoгу дa сe oбрaтe. Сви повратници се упућују нa одговарајуће 
службе у локалним самоуправама ради даље помоћи. У Канцеларији за реадмисију од октобра 2017. године до октобра 2018. године евидентирано је укупно 1 554  
повратника, од којих 76% чине лица ромске националности. Повратницима којима је неопходна хитна подршка омогућава се ургентни смештај у центрима за интервентни 
прихват којима руководи Комесаријат за избеглице и миграције, превоз до места пребивалишта (преко ЦСР), као и подршка приликом прибављања личних докумената.  
Пoстигнути резултати и кључни изазови у домену социјалног укључивања Рома и Ромкиња праћени су на националном, регионалном и међународном нивоу, кроз дијалог и у 

сарадњи са регионалним телима, европским институцијама и другим релевантним међународним актерима и представљају основу за нови цилкус планирања. Реализација мера за 
унапређење положаја Рома и Ромкиња захтева комплексан и свеобухватан друштвени одговор, те  је оправдано израдити нови Акциони план за период 2019-2020. године за примену 
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.  

 
 
 



III.  КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС 
 

Као део припреме консултативног процеса, урађена је упоредна анализа Оперативних закључака проистеклих са Семинара о социјалној укључености Рома и Ромкиња у 
Републици Србији,  који је организован у октобру 2017. године, са  препорукама у вези са спровођењем Акционог плана за поглавље 23-Правосуђе и основна права. 

У процесу израде Акционог плана, организоване су консултативне радионице у циљу разматрања тренутног стања и приоритета за 2019-2020. годину у области социјалног 
укључивања Рома и Ромкиња са представницима ромске заједнице,  мобилним тимовима, организацијама цивилног друштва, представницима јединица локалних самоуправа, као и са 
имплементационим партнерима. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије организовао је Консултативну радионицу са представницима ромске 
заједнице на Андревљу 24. септембра 2018. године. Учесници радионице су разменили информације о реализованим мерама и активностима на локалном новоу, представили 
иницијативе за унапређење стратешке и подзаконске регулативе (као што су националне и локалне стратегије, акциони планови, прописи), као и иницијативе покренуте у циљу 
изградње капацитета на локалном нивоу као што су обуке, радионице, менторска и/или техничка подршка и директни рада са корисницима/ама на терену у ромској заједници. Основне 
препоруке представника ромске заједнице у циљу израде Акционог плана су следеће: јасно дефинисање одговорних институција за координацију, вођење и имплементацију мера 
предвиђених Акционим планом; јачање локалних механизама, информисање и оснаживање имаоца права; ефикаснија реализација мера које за циљ имају смањење дискриминације 
Рома/Ромкиња; већа заступљеност Рома, посебно Ромкиња у професионалним улогама у јавном и цивилном сектору; усвајање недостајуће законске регулативе која утиче на 
спровођење мера предвиђених Акционим планом (као што је закон о социјалном предузетништву и правилник о педагошкој асистенцији), као и решавање питања података 
рашчлањених по националној припадности. 

Осим тога, о приоритетним мерама разговарано је и са представницима националних мрежа: Асоцијацијом координатора/ки за ромска питања, Асоцијацијом педагошких 
асистената/киња, Асоцијацијом здравствених медијаторки, Сталном конференцијом ромских удружења грађана и Удружењем младих Рома Србије. Препорука је јачање механизама на 
нивоу локалних самоуправа и решавање статуса координатора/ки за ромска питања; нормирање рада педагошких асистената/киња и доношење правилника о педагошкој асистенцији; 
развијање модела дошколовавања, односно профилисање занимања здравствених медијаторки; додатна подршка запошљавању младих из ромске заједнице, подршка у виду 
каријерног вођења и увођење додатних мера усмерених ка смањењу вршњачког насиља; оснаживање Ромкиња, посебно у области образовања и запошљавања.   

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, у сарадњи са представницима Тима за људска права УН и Регионалним саветом за сарадњу, 
организовао је консултације са ромском заједницом у Костолцу 24. новембра 2018. године и у Врањској Бањи 25. новембра 2018. године. Учешће Рома/Ромкиња у у Костолцу у укупном 
становништву према резултатима последњег пописа износи 19,50% док у Врањској бањи Роми/Ромкиње чине 14,40% становништва. На консултацијама је било присутно укупно 
шездесет чланова заједнице и разговарало се о њиховим проблемима и потребама на локалном нивоу, као и о предлозима који се односе на област образовања, запошљавања, 
становања, здравства и социјалне заштите у Акционом плану. Чланови екпертског тима за акционо планирање су имали прилику да посете ромско насеље у Костолцу, као и насеље 
Огош у Врањској Бањи.  

Кључни проблеми идентификовани у Костолцу када је у питању област образовања јесу: искљученост ромске деце из предшколског образовања и напуштање образовног 
процеса од стране девојчица, нарочито у петом разреду основне школе. Постоји проблем капацитета предшколских установа у општини, тачније само једна предшколска установа коју 
похађа десеторо ромске деце. Последица тога је да ромска деца неспремна уписују обавезни предшколски програм и први разред основне школе и са недовољним знањем српског 
језика, што узрокује брзо напуштање образовног система. Заједница је такође навела проблем раних бракова који је још увек присутан, као и потребу за скромном финансијском 
подршком за превоз деце из Костолца која желе да похађају средњу школу у Пожаревцу.  

Што се тиче запошљавања, главне економске активности Рома/Рокиња су сезонски и физички радови, само једна породица има малу породичну фирму за рециклажу 
пластике, а могућност за запослење углавном виде у Термоелектрани у Костолцу. Кључне потребе заједнице у области становања су легализација, изградња инфраструктуре и пореба 
за социјалним становањем. Град Пожаревац је усвојио Акциони план за интеграцију Рома у износу од три милиона динара, којим је обухваћена и градска општина Костолац, те је 
уложено 680 000 динара у пројекат изградње санитарних објеката. Посебно је наглашена потреба за изградњом нових социјалних станова и обезбеђивањем довољних капацитета за 
ромске породице. Заједница је предложила и изградњу и оснивање ромског културног центра у коме би свега деца, али и њихови родитељи, имали могућност за стицање нових знања и 
вештина.  

Када је у питању  здравствена заштита, већина Рома/Ромкиња има здравствено осигурање, изузев мањег броја особа код којих постоји проблем недостатка личних 
докумената. Из средстава предвиђених за имплементацију Акционог плана за интеграцију Рома Града Пожаревца финансиран је пројекат локалне невладине организације чији циљ је 
превенција рака дојке, односно промоција превентивних прегледа.  

У области социјалне заштите, заједница је указала на отежану процедуру за добијање социјалне помоћи, обимну документацију и нагласила чињеницу да је социјална помоћ 
често једини извор прихода.  

Роми/киње у Врањској Бањи су оценили напредак у интеграцији заједнице као минималан и навели сличне проблеме са којима се суочавају. Што се тиче образовања, у 
Врањској Бањи постоји предшколска установа, али је удаљена од ромског насеља, тако да само две девојчице похађају вртић тј. полудневни боравак. Деца се суочавају са језичком 
баријером и ограниченим знањем српског језика приликом започињања основног образовања. Само петоро ромске деце похађа средњу школу, од којих су три девојчице, а као основни 
вид стимуланса за образовање деце заједница види могућност за добијање стипендија.  

Већина Рома у Врањској Бањи је незапослена, а извор прихода су им углавном сезонски послови у области пољопривреде. Сматрају да је запошљавање приоритет и 
предлажу да се осигура запошљавање најмање једног члана породице и једнака заступљеност свих заједница у јавном сектору.  

Кад је реч о становању, у Врањској Бањи постоје три ромска насеља: Сагланци, Бурдинци и Огош. Насеље Огош је настало након поплаве у центру града у коме су Роми 
првобитно живели. Кључни проблем у овом насељу је канализација која узрокује изливање отпадних вода на улицама, честе поплаве стамбених објеката, итд. Основне потребе у 
стамбеном збрињавању Рома/Ромкиња су легализација и изградња/доградња комуналне инфраструктуре (канализација, водоснабдевање, асфалтирање улица и расвета).  

У области здравствене заштите, заједница је указала на недостатак средстава за куповину неопходних лекова, посебно за хроничне болеснике, али и на значај рада 
здравствене медијаторке којој се често обраћају за помоћ.  



Кад је реч о социјалној заштити Роми/киње у Врањској Бањи су указали на потребу за социјалном помоћи, као и да нема особа које имају потребу за пријавом пребивалишта 
на адреси ЦСР. 

Основне препоруке представника ромске заједнице у циљу израде Акционог плана су следеће: јасно дефинисање одговорних институција за координацију, вођење и 
имплементацију мера предвиђених Акционим планом; јачање локалних механизама, информисање и оснаживање имаоца права; ефикаснија реализација мера које за циљ имају 
смањење угрожености Рома/Ромкиња; већа заступљеност Рома, посебно Ромкиња у професионалним улогама у јавном и цивилном сектору; усвајање недостајуће законске регулативе 
која утиче на спровођење мера предвиђених Акционим планом, као и решавање питања података рашчлањеним по националној припадности. 

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије организовао је у 29. новембра 2018. године у Београду Консултативну радионицу са 
представницима јединица локалних самуправа, мобилним тимовима и организацијама цивилног друштва. На радионици су разматрана следећа питања: који су видљиви помаци у 
реализацији Стратегије; које активности су дале добре резултате и треба да се наставе; шта треба да ураде институције на републичком, покрајинском и локалном нивоу, мобилни 
тимови и организације цивилног друштва како би се унапредило стање у одређеној области. Препоруке су:  повећање броја јединица локалних самоуправа у којима постоје мобилни 
тимови, унапређење сарадње између организација цивилног друштва и доносиоца одлука на локалном нивоу, као и боља искоришћеност Базе података за праћење мера за инклузију 
Рома као средства за ефикасно спровођење политика на националном и локалном нивоу. 

Тим за људска права Уједињених нација,  у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, организовао је 6. децембра 2018. 
године у Београду Радни доручак са представницима имплементационих партнера у циљу информисања о програмима и пројектима који ће допринети остваривању оперативних 
циљева Акционог плана. Наиме, процена трошкова активности предвиђених Акционим планом, идентификација донаторских средстава, из којих извора и за које намене, од изузетне је 
важности како би се, у складу са тим,  прилагодила и реализација активности предвиђених Акционим планом. 

Активна партиципација ромске заједнице обезбеђена је и кроз консултативни процес са Националним саветом ромске националне мањине. Састанак на коме је представљен 
процес израде Акционог плана и договорено даље учешће Националног савета ромске нациналне мањине у финализацији документа, одржан је  18. децембра.2018. године. 
 
 

IV.  ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

 Циљ Акционог плана је да се реализацијом планираних активности пружи допринос остварењу општег циља, посебних циљева, као и остварење мера прописаних 
Стратегијом. Циљ Акционог плана ће се остварити усклађеним радом носилаца активности и учесника и учесница. 
 
 

V.  ЕЛЕМЕНТИ АКЦИОНОГ ПЛАНА  
 

Акциони план садржи пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, , здравље и социјална заштита.  
Структура Акционог плана је сведена на општи циљ, посебне циљеве, мере и активности. 

 Циљеви. Општи циљ Стратегије, као и посебни циљеви, дати су како стоји у Стратегији.  
 Мере и активности. Смисао мера из Стратегије преузет је и формулисан тако да омогућава дефинисање скупа активности које је неопходно спровести у циљу реализације 

мере. У складу са Уредбом о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени 
гласник РС”, број 8/19), у Акционом плану се комбинују различите мере за остваривање циљева јавне политике (регулаторне, подстицајне, информативно-едукативне, институционалне, 
управљачко-организационе, као и обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему). Како би се осигурала јасна веза са Стратегијом за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, која у својој структури садржи и оперативне циљеве, али исто тако  и усклађеност са Уредбом о 
методологији управљањa јавним политикама – код мера су дате напомене на који оперативни циљ у Стратегији се односе.  
 Показатељи. Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефекта) нису дефинисани у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 
период од 2016. до 2025. године, услед чега није било могуће дефинисати их и у Акционом плану. Осим тога, не постоји један податак који би могао да прикаже степен промене тј. један 
композитни идекс који сумира/приказује у просеку све промене које се одвијају у свакој од наведених области које покривају комплексан сет мера и активности. Показатељи су, стога, 
дати и као показатељи на нивоу посебних циљева (показатељи исхода), показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) и показатељи на нивоу активности (показатељи учинка). 
Није било могуће за сваки посебан циљ и меру дефинисати почетну/циљану вредност и изворе верификације услед недостатка података рашчлањеним по националној припадности. 
Код мера код којих је то било могуће, коришћени су подаци доступни из Републичког завода за статистику, НСЗ и Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце 
2014/Србија – Ромска насеља. 
 Реализатори активности. Реализатори активности су: 1) „Орган који спроводи активност“, који су надлежни по закону за реализацију активности и планирање одговарајућих 
средстава; 2) „Oргани партнери у спровођењу активности“, односно сви други субјекти, који су у Акционом плану идентификовани као они који треба да допринесу реализацији 
активности. 
 Рокови. Рокови се рачунају од дана објављивања Акционог плана до истека назначеног квартала или до краја 2020. године као крајњег рока за завршетак активности. 
 Потребни ресурси су подељени на редовна буџетска средства и донаторска средства, с обзиром на извор финансијске подршке за реализацију активности у Акционом плану.  
 
 
 
 



VI. СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

 За реализацију Акционог плана одговорни су носиоци активности у оквиру својих надлежности. У случају када је за неку активност одређено више носилаца, први наведени 
носилац активности преузима водећу улогу и координира рад осталих носилаца. 
 Институционални ресурси за спровођење Акционог плана су: ресорна министарства (просвету, науку, и технолошки развој, здравље, за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и грађевинарство, инфраструктуру и саобраћај), Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, Тим за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва, остала ресорна министарства, као и органи ЈЛС. 
 Планом праћења реализације Акционог плана утврдиће се, на основу показатеља, начин прикупљања података, као и динамика извештавања о спровођењу Акционог плана. 
Приликом израде Плана праћења, водиће се рачуна о захтевима из Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 
појединачних докумената јавних политика, који се тичу вредновања учинака јавних политика и прописа (релевантост, ефикасност, ефективност и одрживост – Прилог 12).  

Учешће ромске заједнице у реализацији Акционог плана обезбедиће праћење реализације мера и активности како на националном, тако и на нивоу локалних самоуправа. 
Акциони план ће бити ревидиран на основу консултативног процеса са члановима  ромске заједнице након годину дана реализације. Консултативни процес са члановима ромске 
заједнице обухватиће Роме и Ромкиње, као и организације цивилног друштва које се примарно баве ромским питањима и Национални савет ромске националне мањине. Поред тога, о 
изменама и допунама Акционог плана разговараће се и са релеватним државним и независним институцијама, међународним и регионалним организацијама и доносиоцима одлука у 
ресорним министарствима. У последњем кварталу  истека времена на који се односи Акциони план (крај 2020. године), биће донет нови, при чему ће се узети у обзир остварени 
резултати, стечена искуства, идентификоване препреке и могућности за унапређење примене Стратегије у наредном двогодишњем периоду.  
 
 

VII.  СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

 За спровођење Акционог плана на националном нивоу, нивоу аутономне покрајине и нивоу ЈЛС потребно је обезбедити административне и финансијске ресурсе за 
спровођење свих активности из Акционог плана, у складу са законом и извршеном проценом финансијских ефеката. 

Изузетан значај дат је процени трошкова активности предвиђених овим Акционим планом, а посебно због тога што је овај Акциони план компатибилан са одређеним 
активностима, које су планиране у Акционом плану за Поглавље 23-Правосуђе и основна права, којима је предвиђено да ће се у посебном Акционом плану детаљније дефинисати, 
између осталог, финансијски ресурси. То је био један од разлога што је, при процени финансијских средстава, коришћена иста Стандардна методологија исказивања јединичних 
трошкова за оквирну процену финансијских средстава која је прихваћена у Бриселу и по којој су буџетирани сви трошкови за реализацију Акционог плана за Поглавље 23-Правосуђе и 
основна права. Процена трошкова спровођења планираних активности у овом Акционом плану изражена је са значајном прецизношћу, нарочито због примене Стандардне  
методологије израђене за потребе Поглавља 23 и 24, која је припремана у сарадњи са међународним финансијским експертима. Према наведеној методологији процене финансијских 
средстава садрже три аспекта: по институцијама, административним капацитетима и по појединачним областима које су предвиђене Акционим планом и то за свих пет 
области:образовање, становање, запошљавање, здравље и социјална заштита.  

Процена је вршена и по изворима финансирања, било да се ради о Буџету Републике Србије, буџетима локалних самоуправа, односно ЈЛС, донаторским средствима, 
пројектним и програмским  кредитима и зајмовима, осталим изворима и непознатим износима у овом тренутку, а  из разлога претходно поменутих. 

Финансијска средства су изражена на нивоу мера, с тим што су претходно износи буџетирани по појединачним активностима, а у складу са програмима/програмским 
активностима из буџетима сваког органа – носиоца појединачне активности. Услед потребе за повезивањем извора средстава и за буџетска средства Републике Србије и за 
финансијска средства Европске Уније, наведене су програмске информације (ознаке) из програмске шеме буџета – ознака пројекта/програмске активности, назив и укупан 
планирани/обезбеђени износ у Закону о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), који је већи од буџетираних/процењених средстава за 
реализацију појединих активности из овог акционог плана. Стога се поједине активности реализују у оквиру укупно планираних средстава за одређене намене, због чега је било важно 
детаљније исказати финансијске ефекте и приказати буџетиране износе и по појединачним активностима, које су затим, зависно од мера којој припадају, исказане и збирно на нивоу 
мера, а у складу са методологијом прописаном Законом о планском систему за стратешка планска документа у која спада и овај Акциони план. 

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања, била је и динамика планирања и спровођења пројеката финансираних из 
ИПА  фондова, као и билатералних уговора. Средства из ИПА програма није било могуће прецизирати у износима, јер немају посебну компоненту изричито опредељену финансијски и 
намењену искључиво социјалној инклузији Рома и Ромкиња, већ су исказана у склопу ширих намена, али ће се приликом  реализације Акционог плана пратити њихова имплементација 
и о томе извештавати.  

С обзиром да Акциони план орочен на две године, значајан број активности што се извора тиче, захтева израду разних истраживања, студија и анализа, па у складу са тим и 
евентуалне могућности за аплицирање за донаторска средства што је посебно назначено у Акционом плану у оквиру сваке такве активности, при чему се увек ради о активностима чији 
рокови реализације су почев од 2020. године, односно након тога континуирано, како би се до краја 2019. године могли идентификовати сви елементи за благовремено аплицирање за 
донаторска средства. У складу са тим, примењен је  приступ  да је свуда где су рокови 2020. година и касније, а треба аплицирати за донаторска средства – уписано да су она непозната 
у овом моменту, а да ће бити позната до краја 2019. године, јер ће се активности, везано за аплицирање за донаторска  средства и реализовати у току ове године, тако да би за 
2020.годину у роковима, који су планирани и било могуће извесно идентификовати о којим се донаторским средствима ради, из којих извора и за које намене, па би се у складу са тим и 
прилагодила реализација активности предвиђених АП. 

Идентификацију донаторских средстава по изворима и износима, односно наменама за које донатори одобравају средстава, као и динамику трајања сваког пројекта и 
процењене износе који би се могли односити на ромску популацију, у овом тренутку није било могуће свуда прецизно проценити (јер су пројекти углавном у оквиру много већих целина 
или намена које се односе не само на националне мањине, него рецимо  на породицу или омладину или незапослене, односно социјалне групе, не правећи разлику по националној 



припадности), што су биле посебне потешкоће у буџетирању. 
Будући да је спровођење неких од активности планирано за неколико година, односно континуирано тј. почев од 2020. године или да је, при том, прецизно дефинисање 

активности чија је садржина условљена претходним спровођењем одређених анализа или процена – буџетирање је морало бити одложено за период након што поменуте процене буду 
спроведене, а њихови резултати доступни као полазна основа за креирање даљих реформских корака, па и буџетирања, што је назначено у оквиру тих активности у Акционом плану. 
Ако се томе додају и одређена постојећа ограничења у погледу оскудних статистичких и других пратећих података везано за ову специфичну проблематику, питање буџетирања обима 
финансијских средстава представљало је комплексан  и специфичан  посао. 

У оквиру буџетирања оквирних износа потребних финансијских средстава, Акциони план садржи процену за две групације  активности и то: активности за правно усклађивање 
и активности за имплементацију, па тако се трошкови односе на:измену или израду  нормативног оквира, који садржи стратегије, више и мање сложене законе, подзаконске и интерне 
акте, затим трошкове за обуке, семинаре, трошкове јачања институционалног оквира и административних капацитета, односно инвестиција, истраживања, као и анализе и студије 
потреба и изводљивости, техничке спецификације и слично 

За ове групације активности, буџетирање трошкова је обухватало:трошкове људских ресурса, односно државних службеника, или и других ангажованих лица, појединачно или 
у радним групама, за реализацију планираних активности у овим групацијама. У оквиру трошкова људских ресурса су, у првом реду исказивани просечни износи утврђени поменутом 
методологијом за плате и друга лична примања, као и припадајући трошкови за остале расходе – материјални и други стални трошкови, канцеларисјки материјал, ИТ и други пратећи 
трошкови. 

У Акционом плану су према наведеној методологији и у складу са Стратегијом, исказане поједине активности са свим потребним елементима, укључујући и процену 
финансијских средстава по изворима и у  планираним роковима. 
 
 

VIII.  СКРАЋЕНИЦЕ 
 

У Акционом плану се користе скраћенице са следећим значењима:  
АПАС - Асоцијација педагошких асистената Србије 

 ГИС -  Географско информациони систем 
 ДЗ – Дом здравља 
 ЗУОВ – Завод за унапређење образовања и васпитања 
 ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 ИЛО - Међународна организација рада 

ИРК – Интерресорна комисија  
ИПА – Инструмент за претприступну помоћ 
ЈЛС – Јединице локалне самоуправе 
КИРС – Комесаријат за избеглице и миграције  
КЉМП – Канцеларија за људска и мањинска права  
КТСУРР – Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

 ЛСА – Локалне стамбене агенције  
МЗ – Министарство здравља 
МЗЖС – Министарство заштите животне средине 
МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 МКИ – Министарство културе и информисања  
 МПШВ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  

МПР – Министарство правде  
МП – Министарство привреде 
МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе 
МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
МОС – Министарство омладине и спорта 
МУП – Министарство унутрашњих послова 

 МФ – Министарство финансија  
ОЦД – Организације цивилног друштва  
НС РНМ – Национални савет ромске националне мањине 
НСЗ – Национална служба за запошљавање 

 ОШ – Основне школе 
 ПУ – Предшколске установе 
 ПУСЗ – Пружаоци услуга социјалне заштите  



 ПЗСЗ – Покрајински завод за социјалну заштиту  
 РГЗ – Републички геодетски завод 
 РЗС – Републички завод за статистику 
 РЗСЗ – Републички завод за социјалну заштиту  

РФЗО - Републички фонд за здравствено осигурање 
СИПРУ – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 
СШ – Средње школе 
УНИЦЕФ – Дечији фонд Уједињених нација  
ЦСР  - Центар за социјални рад  
ШОО - Школа за образовање одраслих 
ШУ - Школска управа 

 У случају промене назива државног органа, односно тела, скраћенице државног органа, односно тела које се користе у Акционом плану, односиће се на орган, односно тело 
које је преузело делокруг њихових послова. 
 

 
ОПШТИ ЦИЉ: Општи циљ Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године је да се побољша социјално-
економски положај ромске националне мањине у Републици Србији, уз пуно уживање мањинских права, елиминисање дискриминације и постизање веће социјалне 
укључености Рома и Ромкиња у све сегменте друштва 
 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљaна вредност 
у последњој 
години АП 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 
рок) 

       

       

       

       

       

       

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 
Посебни циљ 1: Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи обухват Рома и 
Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или су напустили школовање, уз увођење делотворних и 
ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља (показатељ исхода) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљaна 

вредност у 
години т+1 

Циљaна 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 

Документ ЈП: Акциони план 

Акциони план:  
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2025. ГОДИНЕ 
 

Координација и извештавање: Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

Кровни документ ЈП: Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 



2019 2020 прописа (пропис 
и рок) 

Проценат деце узраста 3–5,5 година 
која похађају програме предшколског 
васпитања и образовања  од којих су 
40% девојчице. 
 
 

% Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена и 
деце 2014/ 
Србија – Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена и 
деце 2014 
(Главни налази 
/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 
 

Србија 50,2%; 
Србија – ромска 

насеља: 5,7% 
 

2014 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Стопа завршавања основне школе: 
број деце која иду у последњи разред 
основне школе (искључујући ученике 
који су понављали) подељен са 
бројем деце узраста када би требало 
да заврше основну школу (узраст 
када би требало да иду у последњи 
разред основне школе) 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена и 
деце 
2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена и 
деце 2014 
(Главни налази 
/Јули 2014) 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Србија 93,4%; 
Србија – ромска 
насеља: 64,0% 

 

2014    

Стопа завршавања средње школе: 
број деце која иду у последњи разред 
средње школе (искључујући ученике 
који су понављали) подељен са 
бројем деце узраста када би требало 
да заврше средњу школу (узраст када 
би требало да иду у последњи разред 
средње школе) 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена и 
деце 
2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 

Биће утврђена 2018    



положаја жена и 
деце 2014 
(Главни налази 
/Јули 2014) 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Број стипендија Број Извештаји 
МПНТР 

0 2017 600 800  

Број додељених стимулација 
ученицима ромске националне 
мањине 

Број Решење о 
додели 
стимулација 
ученицима 
ромске 
националне 
мањине за 
школску годину 

139 2016 500 500  

Број извештаја о поступању у 
случајевима дискриминације 
припадника ромске заједнице 
 

Број Извештаји 
Повереника за 
заштиту 
равноправности 
и Заштитника 
грађана  

Биће утврђена 2018    

Број децe и младиx из ромске 
заједнице који похађају изборни 
предмет „Ромски језик са елементима 
националне културе“ 
 

Број Извештаји 
МПНТР 

Школске 2017/18 
године ромски језик 
се  изучавао  у 66 
основних школа, у 
43 ЈЛС, а предмет 
је похађало 2860 
ученика. 

2017/2018    

Стопа преласка на високошколске 
институције: број деце која су ишла у 
последњи разред средње школе 
током претходне школске године и 
која уписују студије током текуће 
школске године подељен са бројем 
деце која су претходне школске 
године похађала последњи разред 
средње школе 

% Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
Републике 
Србије, подаци 
НСЗ, подаци 
МПНТР 

биће утврђена 2018    

Стопа писмености у доби 15–24 
године старости у ромској 
популацији/ромским насељима 
 

% Извештаји 
МПНТ 
 

биће утврђена 2018    

4.Проценат одустајања (осипања) 
одосновног образовања) 

% Извештаји 
МПНТР 

7 2016 3 3  

Број педагошких асистената 
укључениху рад са ромском децом. 

Број извештај МПНТР 176 2016 201 201  

Мера 1.1.: Обезбедити идентификовање развојних и образовних  потреба деце, као и потреба родитеља за различитим видовима подршке у подстицању раног развоја и 
учења, како би се развијали одговарајући видови подршке од стране предшколске установе; oбезбедити програме за родитеље и децу узраста до три године у породици, 



заједници и предшколској установи којима се подстичу развој и учење деце и развој родитељских вештина, као и доступност квалитетних предшколских програма за 
децу узраста 3–5,5 година  (целодневни, полудневни) 1 
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 
 

Период спровођења:2019-2020. година  Тип мере: подстицајна;  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 
резултата) 

Jединиц
а мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа 

(пропис и рок) 
Подршка одраслих при учењу: проценат деце 
узраста 3–5,5 година са којима је учествовала 
одрасла особа у четири или више активности у  
циљу пружања подршке, добробити и 
подстицања развоја детета 
 

% Србија Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази /Јули 2014), 
УНИЦЕФ и Републички завод за 
статистику 

Србија 95,5%; 
Србија- ромска 
насеља: 68,0% 
 

2014    

Стопа похађања припремног предшколског 
програма: проценат деце у првом разреду 
основне школе која су похађала програм 
предшколског васпитања и образовања током 
претходне школске године, од којих су 40% 
девојчице 
 
 

% Србија Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази /Јули 2014), 
УНИЦЕФ и Републички завод за 
статистику 

Србија 98,1%; 
Србија- ромска 
насеља: 79,9% 
 

2014    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 (2019) У години т+2 (2020) 
 

Приходи из буџета -  
 
 
 
 
 

Раздео 26, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм: 0201 - Развој науке и 
технологије, Програмска активност  0007 Администрација  
и управљање - редовна средства у оквиру лимита;                                                               
 Раздео 26, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм: 2002 - предшколско 
васпитање / Пројекат: 4001 - Инклузивно предшколско васпитање и образовање – ( укупно 
64.935.000 РСД) 

 
734,9 

 

 
734,9 

 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 
 

2019 
 

2020 

                                                           
1
  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 1: Обезбедити да деца из ромске заједнице од 

рођења имају једнаке шансе за рани развој и учење 

 



1.1.1.Реализовати програме 
подршке породици и  деци  
узраста до три године у 
породици, заједници и 
предшколској установи (обуке 
за реализаторе програма, 
обезбеђење финансијских и 
других услова за реализацију 
програма) 
 
 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ПУ 

ОЦД  
 

2019-2020. 
година 

Број породица/родитеља обухваћених 
програмима подршке породици за  развој 
родитељских вештина  
 
Бројромске деце (девојчица и дечака) 
обухваћене предшколским програмима 
на годишњем нивоу)  
 
Број организованих обука 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте ОЦД  
 
Извор: извештаји МПНТР и извештаји 
ЈЛС; извештаји подржаних ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 26, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм: 
0201 - Развој 
науке и 
технологије, 
Програмска 
активност  0007 
Администрација  
и управљање - 
редовна средства 
у оквиру лимита 
Раздео 26, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм: 
2002 - 
предшколско 
васпитање / 
Пројекат: 4001 - 
Инклузивно 
предшколско 
васпитање и 
образовање – ( 
укупно 64.935.000 
РСД) 

 
734,9 

 

  
 734,9       
 

1.1.2. Подстицати развој 
активног партнерства између 
ЈЛС, предшколских установа и 
ОЦД у реализацији програма за 
подстицање развоја и учења 
деце, као и развоја 
родитељских вештина у 
заједници и ПУ 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ПУ 

ОЦД  
 

2019-2020. 
година 

Развијени Протоколи о сарадњи  на 
локалном нивоу на релацији ЈСЛ/ПУ/ОЦД 
у циљу реализације програма  
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте ОЦД  
 
Извор: извештаји МПНТР и извештаји 
ЈЛС; извештаји подржаних ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм 
2002 - 
предшколско 
васпитање, 
Пројекат 4001 - 
Инклузивно 
предшколско 
васпитање и 
образовање – ( 
укупно 64.935.000 
РСД) 

  
 
 

1.1.3. Организовати различите 
програме предшколског 
васпитања и образовања у 
краћем трајању  за шири 
обухват деце  узраста 3–5,5 
година  из осетљивих група, са 
посебним фокусом на ромску 
децу 

МПНТР 
 

ПУ 
ЈЛС 

Имплемента
циони 

партнери 
 

2019-2020. 
година 

Број предшколских установа у којима су 
организовани различити програми 
предшколског васпитања и образовања у 
краћем трајању за децу узраста 3–5,5 
година 
 
Број развијених различитих програма 
предшколског васпитања и образовања у 
краћем трајању за децу узраста 3–5,5 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм 
2002 - 
предшколско 
васпитање / 
Пројекат 4001 - 

  



година  
Број ромске деце (девојчица и дечака) 3–
5,5 година укључених у програме  
 
Извор: извештаји МПНТР, извештаји 
имплементационих партнера,извештаји 
ЈЛС 

Инклузивно 
предшколско 
васпитање и 
образовање – 
(укупно 64.935.000 
РСД)                             

1.1.4. Подстицати локалне 
самоуправе да финансирају 
различите програме за већи 
обухват деце  предшколским 
програмима на узрасту 3–5,5 
година 
 
 

МПНТР 
 

МРЗБСП 
ЈЛС 
ПУ 

ОЦД 

 Израђене препоруке локалним 
самоуправама да обезбеде субвенције 
деци из угрожених група, посебно ромској 
деци, у максималном износу прописаном 
законом, односно до 80 % (да–не)  
 
Постоји одлука на нивоу ЈЛСо 
финансирању  програма ПВО (различити 
програми, у различитом трајању и 
времену прилагођеном породици) (да–не) 
 
Организовани су различити програми  
који су без сегрегације доступни деци 
ромске националности 
 
Број ЈЛС које пружају подршку 
укључивању ромске деце у ПВО 
 
Доследно се примењује Правилник о 
ближим условима за утврђивање 
приоритета за упис деце у предшколску 
установу  
 
Број обухваћене ромске деце (девојчица 
и дечака) 
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте ОЦД  
 
Извор: извештаји МПНТР; извештаји ЈЛС; 
извештаји подржаних ОЦД  

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм: 
0201- Развој 
науке и 
технологије,  
Програмска 
активност  0007- 
Администрација  
и управљање - 
редовна средства 
у оквиру лимита          

  

1.1.5. Организовати 
информативне активности 
(кампање) у заједници у циљу 
информисања родитеља деце 
узраста 3–5,5 година о правима 
и могућностима  уписа  деце у 
предшколске установе 

МПНТР КТСУРР 
ЈЛС 
ЦСР 
ПУ 
ДЗ 

ОЦД 
 

2019-2020. 
година 

Број ромске деце (девојчица и дечака) 3–
5,5 година укључене у програме 
предшколског васпитања и образовања  
 
Број ЈЛС које су  израдиле и 
дистрибуирале информаторе  са 
неопходним информацијама (у вези са  
подршком деци и породицама у раном 
детињству (укључујући услуге у области 
здравствене заштите, исхране, раног 
скрининга за сметње у развоју, социјалне 
заштите и програмима предшколског 
васпитања и образовања)  
 
Број организованих информативних 

Приходи из 
буџета 
 

 

 

Раздео 26, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм: 
2002 - 
предшколско 
васпитање / 
Пројекат: 4001 - 
Инклузивно 
предшколско 
васпитање и 
образовање – 
(укупно 64.935.000 
РСД)                             

  



радионица спроведених на нивоу 
локалне заједнице (у ромским насељима, 
у просторијама ПУ, у просторијама 
локалне управе) 
 
Број присутних и информисаних 
родитеља, са посебним фокусом на Роме 
и Ромкиње  
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте ОЦД 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Број пласираних информација у 
локалним медијима (прилога у ТВ 
емисијама,  радио емисија) 
 
Број новинских чланака објављених у 
локалним часописима   
 
Информативне активности спроведене 
благовремено пре расписивања конкурса 
за  упис деце од стране предшколских 
установа  
 
Извор:  извештаји  МПНТР , КТСУРР 
ЈЛС и ОЦД 

Мера 1.2: У периоду од 2019. до 2020. г. допринети потпуном обухвату ромске деце узраста 5.5–6.5 година  квалитетним предшколским васпитањем и образовањем, пре 
свега кроз целодневне, али и четворочасовне програме, као и потпуни обухват и редовно похађање квалитетног припремног предшколског програма 

2
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020. година  Тип мере: информативно-едукативна;  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа 

(пропис и 
рок) 

Успостављена методологија мапирања 
деце стасале за похађање припремног 
предшколског програма на нивоу ЈЛС 

Методологија извештаји ЈЛС 
и ОЦД 

0 2018 1 1  

Број уписане ромске  деце у  
припремни предшколски програм 

% извештаји 
МПНТР ,ПУ, 

100% 2018 110% 120%  

                                                           
2
  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 1: Обезбедити да деца из ромске заједнице од 

рођења имају једнаке шансе за рани развој и учење 

 



повећан за најмање 20% у односу на 
претходну годину   
 

ЈЛС, ОЦД, 
медијски 
извештаји 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 

Раздео 26, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм: 
0201 - Развој науке и технологије, Програмска активност  0007- 
Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита;                        
Раздео 26, Програм: 2002 - предшколско васпитање / Пројекат: 4001 - 
Инклузивно предшколско васпитање и образовање ( укупно 64.935.000 РСД)        

 
546,9 

 
 
 
 

 
546,9 

 
 
 
 

 
Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

1.2.1. Идентификовати ромску 
децу узраста 5.5–6.5 година 
која су стасала за похађање 
припремног предшколског 
програма, кроз синхронизовану 
и ефикасну подршку за 
укључивање ромске деце у 
припремни предшколски 
програм интерсекторским 
повезивањем релевантних 
локалних актера (матичних 
служби ЈЛС, школских управа, 
предшколских установа, домова 
здравља, центара за социјални 
рад, организација цивилног 
друштва) 
 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ШУ 
ПУ 
ДЗ 

ЦСР 
НСРНМ 

ОЦД 
 

2019-2020. 
година 

Успостављена методологија 
мапирања деце стасале за 
похађање припремног 
предшколског програма на нивоу 
ЈЛС 
 
ЈЛС имају базу података о деци 
стасалој за похађање  
припремног предшколског 
програма 
 
Идентификовање потреба за 
подршком кроз анализу за 
укључивање деце у различите 
програме (да–не)  
 
Урађена анализа потреба за 
подршком  породица за 
укључивање деце у полудневни 
или четворочасовни облик  
припремног предшколског 
програма (да–не) 
 
Број организованих састанака са 
свим релевантним локалним 
актерима вођених и  
координисаних  од стране ЈЛС  
 
Извор: извештаји ЈЛС и ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

 

 

Раздео 26, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије,  
Програмска активност  
0007 - Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита         

  

1.2.2.  Организовати активности 
за повећање обухвата 
припремним предшколским 

МПНТР 
 

ПУ 
ЈЛС 
ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број благовремено реализованих 
информативних кампања на 
националном и локалном нивоу у 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 26, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 

  



програмом стасале ромске 
деце 
 

НСРНМ 
ОЦД 

Медији 
(локални и 

национални) 
 

циљу информисања ромске 
заједнице о значају, правима и 
обавезама у вези са похађањем  
припремног предшколског 
програма, у периоду март–мај, 
пре почетка уписа у припремни 
предшколски програм 
 
Број израђених и дистрибуираних 
информатора/брошура/лифлета 
са релевантним информацијама 
за проце суписа деце у ППП  на 
српском и ромском језику у 
процесу кампање  
 
На нивоу ЈЛС организована 
делотворна помоћ родитељима у 
вези уписа 
 
Број ромских породица које су 
добиле подршку, врста подршке и 
помоћи приликом уписа у  
припремни предшколски програм 
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за 
пројекте ОЦД 
 
Извор: извештаји МПНТР ,ПУ, 
ЈЛС, ОЦД, медијски извештаји 

 
 

Програм: 2002 - 
предшколско васпитање, 
Пројекат 4001 - Инклузивно 
предшколско васпитање и 
образовање - (укупно 
64.935.000 РСД);                        

1.2.3 Унапредити  квалитет 
програма предшколског 
васпитања и образовања  
 

МПНТР 
 

ЗУОВ 
ЗВКОВ 

ПУ 
ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број ПУ које реализују 
програмске активности у циљу 
промоције  мултикултуралности,  
идентитета, културе и језика 
ромске националне мањине 
 
Број ангажованих педагошких 
асистената и асистенткиња у ПУ  
 
Број ромске деце код  којих је, на 
основу праћења, по потреби,  
пружена подршка у учењу 
 
Број ПУ које реализују активности 
подршке приликом транзиције 
деце из ПУ у ОШ 
 
Извор: Извештај ПУ; 
Евалуацијски извештај о обухвату 
и континуитету похађања ППП-а 
од стране ромске деце (девојчица 
и дечака) – припремљен од ОЦД 
и МПНРТ; извештаји ОЦД; 

Приходи из 
буџета  
         
 

Раздео 26, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм: 0201 - Развој 
науке и технологије,  
Програмска активност  
0007- Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита;        

 
546,9 

 
 

 
546,9 

 
 
 



Мера 1.3.: Обезбедити пружање додатне образовне, социјалне и здравствене подршке деци 
3
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020. година  Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа 

(пропис и 
рок) 

Проценат средстава који се издваја из 
буџета ЈЛС којим се подржавају мере и 
услуге додатне подршке ромској деци  
 

% Извештаји и 
подаци 
МПНТР, 
МРЗБСП, ЈЛС 

Биће  утврђено 2018    

Број и врста додатне бесплатне 
образовне, социјалне и здравствене 
подршке деци из буџета ЈЛС 
 

Број Извештаји, 
материјали за 
обуку и 
документи ИРК 
Извештаји 
МПНТР, МЗ, 
МРЗБСП, ЈЛС 
и ОЦД 

 

Биће  утврђено 2018    

Број обучених представника и 
представница ПУ, васпитача/ица, 
стручних сарадника/ица и педагошких 
асистената/киња, који примењују 
стечена знања 
 

Број Извешзаји ИРК 
и ЈЛС; 
извештаји 
Заштитника 
грађана; 
извештаји 
укључених 
струковних 
удружења 

Биће  утврђено 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 

Раздео 26, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм: 
0201 - Развој науке и технологије,  Програмска активност  0007 
Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита;                      
Раздео 26.1. Основно образовање, Програм: 2002 - предшколско васпитање / 
Пројекат: 4001 - Инклузивно предшколско васпитање и  
образовање     (укупно 64.935.000 РСД) 

 
116,6 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Финансијска помоћ ЕУ 

                                                           
3
  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 1: Обезбедити да деца из ромске заједнице од 

рођења имају једнаке шансе за рани развој и учење 

 



 
 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства 

по изворима у 000 
дин. 

2019 
2020 

 

1.3.1 Унапредити  подршку 
сиромашним породицима за 
похађање предшколског 
васпитања и образовања од 
најранијег узраста, са посебним 
фокусом на ромску децу 

МПНТР 
МРЗБСП 

 

ЈЛС 
ПУ 

ЦСР 
 

2019-2020. 
година 

Усвојена документа за подршку 
сиромашним породицима  за 
похађање предшколског 
васпитања и образовања (да–не)   
 
Број ЈЛС које пружају подршку и 
услуге на локалу сиромашним 
породицима  за похађање 
предшколског васпитања и 
образовања кроз бесплатне 
програме, превоз, исхрану, одећу 
 
Повећан број ромске деце 
(дечака и девојчица) која добијају 
додатну подршку у складу са 
индивидуалним потребама 
 
Повећан број  ромске деце која 
добијају подршку педагошких 
асистената и асистенткиња 
 
Унапређена сарадња ПУ са ЦСР  
приликом уписа деце у 
предшколску установу  
 
ЈЛС, ПУ, ЦСР и родитељи 
ромске деце информисани о 
постојању подршке сиромашним 
породицама за похађање   
предшколског васпитања и 
образовања од најранијег 
узраста 
 
Извор: извештаји и подаци 
МПНТР, МРЗБСП, ЈЛС 

буџетска 
средства ЈЛС 

   

1.3.2. Обезбедити 
финансирање/суфинансирање  
програмских активности 
локалних ОЦД из буџета ЈЛС за 
реализацију додатне  
образовне, социјалне и 
здравствене подршке ромској 
деци 

МПНТР 
 

МРЗБСП 
МЗ 
ЈЛС 
ИРК 
ОЦД 

 
 
 

2019. 
година 

Израђена инструкција / за 
обезбеђивање средстава за 
спровођење мера и мишљења 
донетих од стране ИРК за 
пружање  додатне бесплатне 
образовне, социјалне и 
здравствене подршке деци из 
буџета ЈЛС (да–не) 
 

Приходи из 
буџета  

Програм: 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност  
0007 Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита;        

 
116,6 

 
 

 



Број корисника/ца који је 
обухваћен различитим видовима 
подршке  
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за 
пројекте ОЦД 
 
Извор: извештаји, материјали за 
обуку и документи ИРК ; 
извештаји МПНТР, МЗ, МРЗБСП, 
ЈЛС и ОЦД 

1.3.3 Унапредити компетенције 
запослених у образовању 
(укључујући педагошке 
асистенте/киње) у циљу 
квалитетног  инклузивног 
предшколског васпитања и 
образовања,успостављања 
ближе сарадње и 
хоризонталног учења између 
образовних установа 
 
 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ИРК 
ПУ 

ЗУОВ 
ЗВКОВ 

Институти, 
универзит

ети, 
струковна  
удружења 
 
 

2019-2020. 
година 

Број реализованих  обука  
запослених у образовању 
(укључујући педагошке 
асистенте/киње) 
 
Број креираних стручних 
материјала, водича, збирки 
добре праксе 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена 
корисности спроведених 
активности 

 
Извор: Извешзаји ИРК и ЈЛС; 
извештаји Заштитника грађана; 
извештаји укључених струковних 
удружења 

Приходи из 
буџета  
 

Раздео 26.1. Основно 
образовање, Програм 2002 
- предшколско васпитање, 
Пројекат 4001 - Инклузивно 
предшколско васпитање и 
образовање  (укупно 
64.935.000 РСД)       
 

  

Мера 1.4: Обезбедити делотворно спровођење постојећих прописа о упису деце у основну школу како би се осигурао правовремени полазак у редовно основно 
образовање и спречавање неоправданог уписа у специјално основно образовање или специјална одељења редовног основног образовања за ромску децу, а посебно за 
децу која живе у ромским насељима и условима сиромаштва 

4
 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Период спровођења: 2019-2020. година  Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна измена/ 
доношење прописа 

(пропис и рок) 

Нето стопа уписа у основну школу: 
проценат деце узраста за полазак у 
основну школу која су се уписала у 
први разред основне школе  
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 

Србија 97,0%; 
Србија – ромска 
насеља: 69,1% 
 

2014   Усвојити 
подзаконске акте 
којим ће се уредити 
функционисање 
педагошких 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 2: Обезбедити квалитетно основно и средње 

образовање за децу и младе из ромске заједнице, делотворну превенцију напуштања образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка средњег образовања 

 



и деце 
2014/Србија – 
Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 2014 
(Главни 
налази /Јули 
2014) 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

асистената и 
асистенткиња;  
 
Рок:Трећи квартал 
2020. године 

Нето стопа похађања основне школе: 
проценат деце основношколског 
узраста која тренутно иду у основну 
или средњу школу 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 
2014/Србија – 
Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 2014 
(Главни 
налази /Јули 
2014) 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Србија 98,5%; 
Србија – ромска 
насеља: 84,9% 
 

    

Деца која стигну до последњег 
разреда основне школе: проценат 
деце која упишу први разред основне 
школе и која успеју да стигну до 
последњег разреда основне школе 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 
2014/Србија – 
Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 2014 
(Главни 
налази /Јули 

Србија 97,9%; 
Србија – ромска 
насеља: 77,0% 
 

    



2014) 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Индекс родне равноправности 
(основно образовање): нето стопа 
похађања основне школе за девојчице 
(прилагођено) подељена са нето 
стопом похађања основне школе за 
дечаке (прилагођено) 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 
2014/Србија – 
Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 2014 
(Главни 
налази /Јули 
2014) 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Србија 0,99; Србија 
– ромска насеља: 
1,01 
 

    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 26.0 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Програм 2001, Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног 
система, Пројекат:0012 Повећање доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања и дискриминације(укупно 10.200.000 
РСД)  
 Раздео 26.1. Основно образовање, Програм: 2002 - предшколско 
васпитање / Пројекат: 4001 - Инклузивно предшколско васпитање и  
образовање     (укупно 64.935.000 РСД)       
Раздео 26.3.Ученички стандард,  Програм: 2007 - Подршка у 
образовању ученика и студената,Програмска активност: 0003 - 
Индивидуална помоћ ученицима, економска класификација 472 - 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета ( укупно 720.003.000 РСД)   
  

 
2.547,8 

 
 
 

 
2.547,8 

 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 
Веза са програмским буџетом 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 



1.4.1. Увести активне мере 
информисања, обезбеђивања 
одговарајуће правне и друге 
подршке родитељима/ 
старатељима у остваривању 
права деце на основно 
образовање 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ОШ 

НСРНМ 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број реализованих 
активности  организованих на 
годишњем нивоу на 
националном и локалном 
нивоу 
 
Број промотивно-
информативних материјала  
 
Број информисаних 
корисника/ца 
 
Број одобрених пројеката и 
износ финансијских 
средстава за пројекте ОЦД 
 
Извор: извештаји МПНТР, 
ЈЛС, НС РНМ, ОЦД 

Приходи из 
буџета  

Раздео 26.3.Ученички 
стандард,  Програм: 2007 - 
Подршка у образовању ученика 
и студената, Програмска 
активност: 0003 - Индивидуална 
помоћ ученицима, економска 
класификација 472 - Накнаде 
за социјалну заштиту из 
буџета (укупно 720.003.000 
РСД)   
 

 
2061,7 

 

 
2061,7 

 

1.4.2. Унапредити инструмент 
за процену способности и 
психофизичке спремности за 
полазак у школу који ће бити 
осетљив на културолошке и 
друге специфичности ромске 
деце 

МПНТР ЈЛС 
ОШ 

НСРНМ 

2019-2020. 
година 

Инструмент за процену 
способности унапређен (да–
не) 
 
Идентификоване образовне 
потребе ромске деце на 
годишњем нивоу (да–не) 
 
Број основних школа које 
примењују  инструмент за 
процену способности и 
психофизичке спремности за 
полазак у школу 
 
Број основних школа које су 
ангажовале стручне 
сараднике/це и преводиоце  
који познају ромски језик и 
културу 
 
Број основних школа које 
пружају  језичку 
асистенцију/подршку 
приликом испитивања ромске 
деце пред полазак у школу  
 
Извор: извештаји МПНТР и 
извештаји ЈЛС 

Приходи из 
буџета 
 
. 

Раздео 26.0 Министарство 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Програм 2001, 
Уређење, надзор и развој свих 
нивоа образовног система, 
Пројекат 0012 - Повећање 
доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања 
и дискриминације (укупно 
10.200.000 РСД)   

  

1.4.3 Унапредити 
функционисање педагошких 
асистената и асистенткиња 
путем дефинисања критеријума 
за њихово ангажовање, описа 
њиховог посла и одговорности, 
као и стручног усавршавања и 

МПНТР 
 
 

ЈЛС 
ПУ 
ОШ 

Струковна 
удружења 
Универзит

ет у 

2019-2020. 
година 

Израђен нови подзаконски 
акт којим ће се уредити 
функционисање педагошких 
асистената и асистенткиња 
(да–не) 
 
Број педагошких асистената 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 26.0 Министарство 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Програм 2001 - 
Уређење, надзор и развој свих 
нивоа образовног система, 
Пројекат 0012 - Повећање 
доступности образовања и 

  



напредовања, које укључује 
родно сензибилисане и 
антидискриминаторске 
садржаје 

Крагујевцу 
Педагошки 
факултете

т у 
Јагодини 

 

и асистенткиња  у основним 
школама и предшколским 
установама   
 
Професионално 
усавршавање и напредовање 
педагошких асистената и 
асистенткиња регулисано је 
Правилником о педагошкој 
асистенцији (да–не) 
 
Број и врста програма 
едукације за педагошке 
асистенте и асистенткиње 
 
Јасно дефинисан и 
обезбеђен начин 
финансирања рада 
педагошких асистената и 
асистенткиња (да–не) 
 
Извор: извештаји МПНТР, 
ЈЛС, Заштитника грађана 

васпитања, превенција осипања 
и дискриминације (укупно 
10.200.000 РСД)   

1.4.4. Обезбедити делотворне и 
ефикасне механизме за 
превенцију и спречавање раног 
напуштања основног 
образовања ромске деце, као и 
капацитете образовних 
установа за њихово 
спровођење: 
 
 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ОШ 
РЗС 

НСРНМ 
ОЦД 

Струковна 
удружења 
Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Смањен проценат ромске 
деце (са посебним фокусом 
на девојчице) којa рано 
напуштају основно 
образовање 
 
Број ученика/ца за које је 
израђен план превенције 
раног напуштања  
 
Број ученика/ца  који похађају  
програме додатне подршке 
 
Проценат ромске деце која 
прелазе у пети разред, у 
односу на укупно уписану 
децу 
 
Број ромске деце која уписују 
први разред средње школе  
 
Извор: извештаји МПНТР, 
ЈЛС; Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014); извештаји РЗС и 

Приходи из 
буџета 

 

 

 

Раздео 26.0 Министарство 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Програм 2001- 
Уређење, надзор и развој свих 
нивоа образовног система, 
Пројекат 0012 - Повећање 
доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања 
и дискриминације (укупно 
10.200.000 РСД)   

  



ОЦД 

1.4.5. Обезбедити материјалну 
подршку и помоћ  породицама 
деце повратницима из земаља 
чланица ЕУ по Споразуму о 
реадмисији, за спровођење 
процеса нострификације 
школске документације 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ОШ 
РЗС 

НСРНМ 
ОЦД 

Струковна 
удружења 
Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број нострификованих 
школских докумената деци 
чије  породице  су 
повратници из земаља 
чланица ЕУ по Споразуму о 
реадмисији 
 
Извор: извештаји МПНТР, 
ЈЛС; Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014); извештаји РЗС и 
ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0 Министарство 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Програм 2001- 
Уређење, надзор и развој свих 
нивоа образовног система, 
Пројекат - 0012 Повећање 
доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања 
и дискриминације (укупно 
10.200.000 РСД)   

  

1.4.6. Обезбедити редовно 
похађање наставе и 
напредовање ромске деце, 
нарочито девојчица, посебно на 
прелазу из четвртог у пети 
разред, кроз дефинисање 
одговорности школе да прати и 
реагује у случајевима изласка 
из и/или раног напуштања 
система образовања у сарадњи 
са родитељима и ЦСР 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ОШ 
ЦСР 
РЗС 
ПА 

2019-2020. 
година 

Проценат ромске деце 
(нарочито девојчица) која 
прелазе у пети разред (у 
односу на укупно уписану 
децу) 
 
Број школа које редовно 
прате и извештавају, односно 
доследно примењују Закон о 
основама система 
образовања и васпитања – 
обавеза школе да обавести 
ЈЛС – одељење за 
друштвене делатности и ЦСР 
ако дете не иде у школу, а 
родитељ није оправдао 
изостанак) 
 
Извор: извештаји МПНТР; 
Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце 2014 (главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС; 
извештаји укључених ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0 Министарство 
просвете, науке и технолошког 
развоја, Програм 2001 - 
Уређење, надзор и развој свих 
нивоа образовног система, 
Пројекат 0012 - Повећање 
доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања 
и дискриминације (укупно 
10.200.000 РСД)   

 
486,1 

 

 
486,1 

 

Мера 1.5: Унапредити упис ромске деце у средње школе путем мера афирмативног уписа у средње образовање за све ромске ученике који заврше основно образовање и 
имају услове за наставак школовања у средњем образовању, као и редовно похађање средњих школа 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 2: Обезбедити квалитетно основно и средње 

образовање за децу и младе из ромске заједнице, делотворну превенцију напуштања образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка средњег образовања 



Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа (пропис и 

рок) 
Нето стопа похађања средње 
школе:проценат деце 
средњошколског узраста која 
тренутно похађају средњу или високу 
школу  
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014) УНИЦЕФ и 
Републички завод за 
статистику 

Србија 89,1%; 
Србија – ромска 
насеља:21,6% 
 
 

 

2014   Измене и допуне 
ЗОСОВ-а и 
подзаконских 
аката 
 
Рок: Четврти 
квартал 2019. 
године 

Стопа преласка у средњу школу: број 
деце која су ишла у последњи разред 
основне школе током претходне 
школске године и која иду у први 
разред средње школе током текуће 
школске године подељен са бројем 
деце која су претходне школске 
године похађала последњи разред 
основне школе 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014) УНИЦЕФ и 
Републички завод за 
статистику 

Србија 96,3%; 
Србија – ромска 
насеља: 58,7% 
 

 

2014    

Индекс родне равноправности 
(средње образовање): нето стопа 
похађања средње школе за девојчице 
(прилагођено) подељена са нето 
стопом похађања средње школе за 
дечаке (прилагођено) 
 
 

% МИЦС: Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014)УНИЦЕФ и 
Републички завод за 
статистику 

Србија 1,08; 
Србија– ромска 
насеља: 0,53 
 

    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 

Раздео 26.0, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 
0201 - Развој науке и технологије, Програмска активност: 0007 
Администрација  

Буџетирано у оквиру 
активности 1.4.6. 
(Приходи из буџета 486,1) 
 

Буџетирано у оквиру 
активности 1.4.6. 
(Приходи из буџета  
486,1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 
 
 
 
 
 
 
 

и управљање- редовна средства у оквиру лимита;                                                  
Раздео 26.0 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, програм 
2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, 
Пројекат 0012 Повећање доступности образовања и васпитања, превенција 
осипања и дискриминац.  (укупно 10.200.000 РСД)                      и  
Раздео 26.3.Ученички стандард,  Програм: 2007 - Подршка у образовању 
ученика и студената, Програмска активност: 0003 - Индивидуална помоћ 
ученицима, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета (укупно 720.003.000 РСД)   
 

 

Финансијска помоћ ЕУ  

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

1.5.1.  Дефинисати начине 
праћења ефеката 
афирмативних мера у 
образовању ромске популације 
кроз измене и допуне Закона о 
основама система образовања 
и васпитања (ЗОСОВ) 
 

МПНТР 
 

КТСУРР 
ЈЛС 
СШ 

НСРНМ 
 

Током 
2019. г. 

Усвојене измене и допуне 
ЗОСОВ-а и подзаконских аката 
(да–не) 
 
Упитник за школе припремљен 
(да–не) 
  
Измене и допуне Правилника о 
упису у средњу школу и 
дефинисање механизма за 
праћење ефеката 
афирмативних мера (да–не) 
 
Извор: извештаји МПНТР 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност: 
0007- Администрација  
и управљање- редовна 
средства у оквиру 
лимита 

  

1.5.2. Обезбедити делотворне и 
ефикасне механизме за 
превенцију и спречавање 
напуштања средњег 
образовања крозунапређење 
програма стипендирања 
(националних и локалних) и 
менторства ромских ученика/ца  
у школама за  средњошколско 
образовање 
  

МПНТР 
 

СШ 
ЈЛС 

Имплемен
тациони 
партнери 

РЗС 
 
 

2019-2020. 
година 

Проценат ромских ученика/ца  
који завршавају средње 
образовање: 
 у односу на број ромских 

ученика/ца  који уписују 
средњу школу 

 у односу на укупан број 
ученика/ца  и однос 
дечака/девојчица – 
рачунато по индексу родне 
равноправности 
 

Обезбеђена средства  за 
стипендирање:  
 за школску 2018/2019. за 

1.100 ромских ученика/ца 

 за школску 2019/2020. за 
1.300 ромских ученика/ца 

Број ромских ученика/ца који 
добијају менторску подршку  
Број локалних стипендија за 
ромске ученике/це   

Приходи из 
буџета 
 
Веза  
ревидован  АП 
ПГ 23 -акт. 
3.8.2.21. 
(Зависи од 
броја кандидата 
који испуњавају 
услове 
Стипендије за 
средњу школу – 
47€ месечно 
Стипендије за 
факултет - 73€ 
месечно 
Кредит за 
факултет – 73€ 
месечно) 
 
 

Раздео 26.3.Ученички 
стандард,  Програм 
2007 - Подршка у 
образовању ученика и 
студената, Програмска 
активност  0003 - 
Индивидуална помоћ 
ученицима, економска 
класификација 472 - 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 
(укупно 720.003.000 
РСД)   
 

  



 
Извор: извештаји МПНТР; 
Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце 2014 (Главни налази /Јули 
2014), УНИЦЕФ и РЗС 

 
ИПА 2016  - 
секторска 
буџетска 
подршка –  

1.5.3. Осигурати спремност 
средњих школа кроз 
оснаживање  стручних 
капацитета за адекватне  
одговоре на образовне потребе 
ромске деце  путем 
информисања и едукација 
наставника/ца, родитеља 
ромске и неромске деце, као и 
ученика/ца, о културолошким 
специфичностима ромске деце, 
тешкоћама  које отежавају 
њихово редовно похађање 
наставе, учење и напредовање 

МПНТР 
 

ЈЛС 
СШ 

НС РНМ 
ОЦД 

2019-2020. 
година. 

Број просветних радника/ца, 
родитеља, ученика/ца који 
учествују у едукацији о правима 
ромске деце, тешкоћама и 
баријерама које отежавају 
редовно похађање наставе, 
учење и напредовање 
 
Број средњих школа које 
учествују у програмима 
едукације  
 
Степен задовољства учесника 
и учесница обуком/процена 
корисности спроведених 
активности 
 
Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС, 
ОЦД 

Приходи из 
буџета  
 

Раздео 26.0, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност: 
0007 - Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита;                                
 

  

Мера 1.6: Развијати образовне установе као инклузивне, интеркултуралне, недискриминаторне и безбедне средине за ромску и сву другу децу, кроз развој инклузивног 
образовног окружења, заснованог на уважавању различитости и промовисању равноправности, права детета и људских права 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020. година  Тип мере:информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност 
у години 

т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа (пропис и 

рок) 
Број случајева дискриминације 
прирадника ромске заједнице на 
годишњем нивоу 

Број Извештаји Повереника за 
заштиту равноправности и 
Заштитника грађана 

Биће 
утврђена 

2018    

Број регистрованих и пријављених 
случајева дискриминације припадника 
ромске заједнице у основним и 

Број Извештаји Повереника за 
заштиту равноправности и 
Заштитника грађана 

Биће 
утврђена 

2018    
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 3: Обезбедити делотворне и ефикасне 

механизме за препознавање различитих облика дискриминације припадника ромске заједнице, њихову превенцију и интервенисање у случају дискриминације 

 



средњим школама 

Број запослених у 
образовању који су добили 
обуке из области инклузије. 

Број Извештај МПНТР 730 2016 10000 1000  

Број запослених у 
образовању који су добили 
обуке из области 
превенције насиља и 
дискриминације 

Број Извештај МПНТР 900 2016 2800 3000  

Број запослених у 
образовању који су добили 
обуке из области 
спречавања осипања. 

Број Извештај МПНТР 0 2016 500 500  

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 26.0, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 0201 
- Развој науке и технологије, Програмска активност: 0007 Администрација  
и управљање- редовна средства у оквиру лимита;                                                           
 Раздео 26.0 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, програм 
2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Пројекат 
0012 Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и 
дискриминац.  (укупно 10.200.000 РСД)                       

 
911,8 

 

 
911,8 

 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

1.6.1.  Пратити примену 
подзаконских аката који 
дефинишу област 
препознавања и реаговања на 
дискриминаторно понашање у 
установи образовања и 
васпитања 
 

МПНТР 
 

КЉМП 
Повереник 
за заштиту 

равно-
правности 

2019-2020. 
година 

Број пријављених и регистрованих 
случајева дискриминације ученика/ца  
ромскенационалности у образовним 
установама на годишњем нивоу 
 
Број извештаја о поступању у 
случајевима дискриминације 
припадника ромске заједнице 
 
Извор: извештаји МПНТР; извештаји 
Повереника за заштиту 
равноправности 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 26.0, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм 
0201 - Развој науке 
и технологије, 
Програмска 
активност: 0007 
Администрација  
и управљање - 
редовна средства у 
оквиру лимита 

 
638,3 

 
638,3 

1.6.2 Унапређивати капацитете 
запослених у образовању за 
примену законских и 
подзаконских норми којима се 
дефинише превенција и 
реаговање на дискирминаторно 

МПНТР 
 

ЈЛС 
НС РНМ 

ПУ 
ОШ 
СШ 
ШУ 

2019-2020. 
година 

Број случајева и врста дискриминације 
који су регистровани (проценат 
смањења дискриминације на 
годишњем нивоу кроз праћење броја 
регистрованих случајева) 
 

Приходи из 
буџета. 

Раздео 26.0, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, Програм 
0201 - Развој науке 

  



понашање у установи 
образовања и васпитања 

ОЦД 
 

Број програма - едукације запослених у 
образовном систему  који су 
спроведени 
Број учесника/ца едукације 
 
Степен задовољства учесника/ца 
обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Број подржаних ОЦД у области 
превенције и реаговања на 
дискриминаторно понашање и обим 
додељених средстава  
 
Извор: извештаји МПНТР; извештаји 
Повереника за заштиту 
равноправности; извештаји подржаних 
ОЦД 

и технологије, 
Програмска 
активност 0007 -
Администрација  
и управљање- 
редовна средства у 
оквиру лимита;              
 

1.6.3.  Уклонити садржаје из 
наставних програма који шире 
негативне стереотипе о 
припадницима ромске 
заједнице и обезбедити да 
афирмативни садржаји о 
ромском језику, култури, 
историји и традицији буду 
укључени у програм различитих 
предмета, као и да елементи 
интеркултуралног образовања 
буду укључени у програме 
различитих предмета 
 

МПНТР 
 

ЗУОВ 
СИПРУ 

ЈЛС 
НС РНМ 

ПУ 
ОШ 
СШ 

 

2019-2020. 
година 

Урађена анализа садржаја наставних 
програма са фокусом на негативне 
стереотипе о припадницима ромске 
заједнице (да-не) 
 
Број наставних програма из којих су 
уклоњени садржаји који шире 
негативне стереотипе 
 
Број програма и уџбеника у које су 
укључени афирмативни садржаји о 
ромском језику, култури, историји и 
традицији 
 
Извор: Извештаји МПНТР; извештаји 
Повереника за заштиту 
равноправности 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, програм 
2001 - Уређење, 
надзор и развој 
свих нивоа 
образовног 
система, Пројекат 
0012 - Повећање 
доступности 
образовања и 
васпитања, 
превенција 
осипања и 
дискриминацije  
(укупно 10.200.000 
РСД)          

 
273,5 

 

 
273,5 

 

Мера 1.7: Обезбедити спровођење мера које ће допринети јачању и очувању ромског језика и идентитета, као и инклузији Рома и Ромкиња у друштво насупрот њиховој 
асимилацији 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: информативно-едукативна 

                                                           
7
  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 4: Обезбедити услове за изражавање 

идентитета, неговање језика и културе и остваривање свих мањинских права Рома и Ромкиња у образовању 

 



Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циља
на 
вредн
ост у 
годин
и т+2 

Неопходна измена/ 
доношење прописа 
(пропис и рок) 

Број наставника/цакоји су добили 
сертификат за предавање ромског 
језика и који су уведени у систем 
основног образовања 

Број Извештаји МПНТР Биће утврђен 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета  
 

Редовна средства Завода за уџбенике (укупно 2.000.000 РСД)  
1.000,0 

 
1.000,0 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка 
и ЦВ 

Извор 
финансир

ања 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска средства 

по изворима у 000 
дин. 

2019 2020 



1.7.1.  Организовати, у складу 
са стандардима научно-
истраживачког рада, 
истраживања посвећена језику, 
култури, обичајима и  
идентитету Рома и Ромкиња 
крозјачање улоге Лектората за 
ромски језик на Филолошком 
факултету Универзитета у 
Београду 
 

МПНТР Филолошк
и 
факултет 
Универзит
ета у 
Београду 
НСРНМ 

2019-2020. 
година 

Број и врста научно-
истраживачких 
публикација 
посвећених језику, 
култури, обичајима, 
идентитету Рома и 
Ромкиња 
 
Сачињен Протокол о 
сарадњи Лектората 
за ромски језик и НС 
РНМ са прецизно 
дефинисаним 
улогама и обавезама 
у склопљеном 
партнерству (да–не) 
 
Остварена сарадња 
са спољним 
сарадницима/цама, 
експертима/кињама 
на домаћем и 
међународном нивоу 
на пољу изучавања 
ромског језика 
 (да–не)  
 
Извор: извештаји 
МПНТР; подаци 
Народне библиотеке 
Србије  

Приходи 
из буџета 
 

Раздео 26.0 Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, програм 2001 - 
Уређење, надзор и развој свих нивоа 
образовног система, Пројекат 0012 - 
Повећање доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања и 
дискриминацije  (укупно 10.200.000 РСД)    

  

1.7.2. Организовати, у складу са 
стандардима научно-
истраживачког рада, 
истраживања посвећена језику, 
култури, обичајима и  
идентитету Рома и Ромкиња 
кроз: организовање обука за 
наставни кадар за рад у 
образовним и научно-
истраживачким активностима у 
вези са ромским језиком и 
културом 
 

МПНТР Филолошк
и 

факултет 
Универзит

ета у 
Београду 
НСРНМ 

2019-2020. 
година 

Број организованих 
обука у циљу 
оснаживања 
наставног кадраза 
рад у образовним и 
научноистраживачки
м активностима у 
вези са ромским 
језиком и културом 
 
Број учесника/ца који 
су прошли обуке  
 
Степен задовољства 
учесника и учесница 
обуком/процена 
корисности 
спроведених 
активности 
 
Извор: извештаји 
МПНТР; подаци 

Приходи 
из буџета 
 
 
 

Раздео 26.0 Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, програм 2001 - 
Уређење, надзор и развој свих нивоа 
образовног система, Пројекат 0012 - 
Повећање доступности образовања и 
васпитања, превенција осипања и 
дискриминацije  (укупно 10.200.000 РСД)    

  



Народне библиотеке 
Србије 

1.7.3. Унапредити могућности 
учења матерњег језика са  
елементима националне 
културе у школама уз 
задржавање статуса  изборног 
програма и развијање 
факултативних и других 
ваннаставних активности 
 
 
 
 

МПНТР 
 

НСРНМ 
ЈЛС 
ОШ 
ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број организованих  
информативних  
активности у 
ромским насељима 
пре или у току  
процеса селекције 
изборних предмета  
 
Број анкетираних 
родитеља ромске 
деце 
 
Број школа у којима 
се изучава Ромски 
језик са елементима 
националне културе 
 
Број ромске деце 
(девојчица и дечака) 
која похађају 
предмет Ромски 
језик са елементима 
националне културе 
 
Обим обезбеђених 
финансијских 
средстава за 
извођење 
факултативних 
ваннаставних 
активности 
 
Извор: извештаји 
МПНТР, ЈЛС; 
извештаји 
укључених ОЦД 

Редовна 
средства  
Завода за 
уџбенике 
-
(Буџетир
ано у 
оквиру 
акт. 
1.7.4.) 

Редовна средства  
Завода за уџбенике 
2.000.000 РСД 

  

1.7.4.  Обезбедити услове за 
прибављање недостајућих 
уџбеника на ромском језику за 
изборни програм Ромски језик 
са елементима националне 
културе 

МПНТР 
 

ЗУОВ 
КТСУРР 
НСРНМ 

2019-2020. 
година 

Број наслова 
објављених на 
ромском језику 
потребних за 
изборни програм 
Ромски језик са 
елементима 
националне културе  
 
Објављени 
приручници за 
наставнике/це који 
предају  Ромски 
језик са елементима 
националне културе 

Редовна 
средства  
Завода  
за 
уџбенике 
2.000,0 
РСД 

 1.000,0 1.000,0 



    
Обезбеђена лектира 
на ромском језику за 
основну школу  
 
Извор: извештаји 
МПНТР; подаци 
Народне библиотеке 
Србије 

Мера 1.8: Обезбедити подршку младим Ромима и Ромкињама који са успехом завршавају четворогодишње средње образовање у припремама за упис, каријерном 
вођењу и даљем школовању 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020 година Тип мере: подстицајна; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљан
а 

вреднос
т у 

години 
т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 

Број Рома и Ромкиња који након 
средње школе настављају 
образовање на високошколским 
институцијама (број Рома и Ромкиња 
који уписују факултете и високе 
школе) 
 
 

Број Подаци Републичког завода за 
статистику Републике Србије, 
подаци НСЗ, подаци МПНТР 
 

Биће утврђена 
 

2018    

Удео ромског становништва са 
високом школском спремом у укупној 
ромској популацији 
 

% Подаци Републичког завода за 
статистику Републике Србије, 
подаци НСЗ, подаци МПНТР 
 

Укупно 0,6%, 
мушко 0,8%, 
женско 0,4% 

 

2018    

Број Рома и Ромкиња који завршавају 
студирање на високошколским 
институцијама  
 

Број Подаци Републичког завода за 
статистику Републике Србије, 
подаци НСЗ, подаци МПНТР 
 

Биће утврђена 
 

2018    

Број ромских стручњакау професијама 
од посебног значаја за ромску 
заједницу 
 

број Подаци Републичког завода за 
статистику Републике Србије, 
подаци НСЗ, подаци МПНТР 
 

 биће утврђена 
 

2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета  Раздео 26.0, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 0201   
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 5: Обезбедити већи обухват Рома и Ромкиња 

у студентској популацији и образовање ромских стручњака у областима од значаја за ромску заједницу и спровођење Стратегије 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Развој науке и технологије, Програмска активност 0007- Администрација  
и управљање- редовна средства у оквиру лимита;                                                           
Раздео 26.0 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, програм 2001 
- Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Пројекат 0012 
Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и 
дискриминац.  (укупно 10.200.000 РСД)    
Раздео 26.3. Министарство просвете, науке и технолошког развоја  - Ученички 
стандард,  Програм: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената, 
Програмска активност 0003 - Индивидуална помоћ ученицима, економска 
класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (укупно 
720.003.000 РСД)   

384,8 384,8 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

1.8.1. Организовати обуке за 
педагошко-психолошке службе 
у установама средњег 
васпитања и образовања о 
специфичним потребама 
ученика/ца, припадника/ца 
ромске заједнице у каријерном 
вођењу 

МПНТР 
 

СШ 2019-2020. 
година 

Број реализованих обука за педагошко-
психолошке службе у установама 
средњег васпитања и образовања 
 
Број установа средњег образовања и 
васпитања које спроводе додатне 
програме у каријерном вођењу 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: извештаји МПНТР 

Приходи из 
буџета  

Раздео 26.0, 
Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Програм 0201 - 
Развој науке и 
технологије, Програмска 
активност 0007- 
Администрација  
и управљање- редовна 
средства у оквиру 
лимита;                                    
 

  

1.8.2.  Праћење примене 
Стручног упутства за 
спровођење уписа у прву 
годину студијских програма 
основних и интегрисаних 
студија на високошколским 
установама и постојеће квоте 
од 1% за академске студије 

МПНТР 
 
 

КТСУРР 
Универзит

ети 
Високе 
школе 

2019-2020. 
година 

Број ромских студената/киња уписаних 
на академске студије 2019/2020. године  
 
Бројстудената/киња који су у школској 
2019/2020. уписали факултете у односу 
на претходну годину 
 
Извор: извештаји МПНТР 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 26.0, 
Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Програм 0201 - 
Развој науке и 
технологије, Програмска 
активност 0007 -
Администрација  
и управљање- редовна 
средства у оквиру лимита 

 
202,5 

 
202,5 

1.8.3 Унапредити Конкурс за 
доделу студентских кредита и 
стипендија студентима/кињама 
високошколских установа који 
уписују високе школе и 
факултете од посебног 
интереса за ромску заједницу 

МПНТР 
 

КТСУРР 2019-2020. 
година 

Број ромских студената/киња који се 
посебно рангирају и који су у школској 
2019/2020. години добили кредите и 
стипендије   
 
Извор: извештаји МПНТР 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0, 
Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја, Програм 0201 - 
Развој науке и 
технологије, Програмска 
активност 0007 -
Администрација  

 
182,3 

 
182,3 



и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита 

Мера 1.9: Уредити и унапредити основно и средње образовање младих и одраслих Рома и Ромкиња који се нису школовали или су напустили школу 
9
 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР 

Период спровођења:2019-2020 година Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 

Циљана 
вредност 
у години 

т+1 

Циљана 
вредност 
у години 

т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 

Стопа писмености младих жена: 
проценат жена старости 15–24 године 
које умеју да прочитају једноставну 
кратку изјаву о свакодневном животу 
или су похађале средњу или високу 
школу 
 

% извештаји 
МПНТ 
 

 

Србија 99,1%; Србија- ромска 
насеља: 80,1% 
 

    

Стопа неписмених у ромској 
популацији старијих од 10 година 
 

% извештаји 
МПНТ 

Укупно 15,1%, мушко 9,2%, 
женско21,2% 
 

    

Број младих и одраслих из ромске 
популације који завршавају основно и 
средње образовање и укључени су у 
програме за образовање одраслих  
 

Број извештаји 
МПНТ 

 80 основних школа тренутно 
учествује у процесу уз око 6.000 
учесника годишње; више од 60% 
Рома су учесници у овој мери, од 
којих су 40% девојчице  
 

2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета  
 
 
 
 
 
 

Раздео 26.0, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 0201 - 
Развој науке и технологије, Програмска активнос: 0007 - Администрација  
и управљање- редовна средства у оквиру лимита;                                                                  
Раздео 26.0 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, програм 2001 - 
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Пројекат 0012 - 
Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и 
дискриминацije (укупно 10.200.000 РСД)    

 
334,2 

 
334,2 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 6: Обезбедити квалитетно основно и средње 

образовање за младе и одрасле из ромске заједнице који немају искуство школовања или су рано напустили образовање, као и разноврсне облике додатне подршке како би им 
омогућили да заврше средњошколско образовање и стицање квалификација за рад 

 



активности 
2019 

 
2020 

 

1.9.1. Обезбедити транзицију 
деце млађе од 15 година која 
похађају основне школе за 
образовање одраслих у 
основне школе 
 

МПНТР 
 

ЈЛС 2019-2020. 
година 

Број ученика/ца ромске 
националности  млађих од 15 
година који похађају школе за 
основно образовање одраслих 
 
Извор: извештаји МПНТР и ЈЛС 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност 0007 
- Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита 

 
182,3 

 
182,3 

1.9.2. Оптимизовати  мреже 
основних и средњих школа које 
организују програм основног и 
средњег образовања одраслих 
како би били доступни Ромима 
и Ромкињама у местима у 
којима живе 
 

МПНТР 
 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

2019-2020. 
година 

Број основних и средњих школа 
које организују програм основног 
и средњег образовања одраслих 
 
Извор: извештаји МПНТР и 
извештаји ЈЛС 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност 
0007- Администрација  
и управљање- редовна 
средства у оквиру лимита 

  

1.9.3.  Унапредити стручне 
капацитете наставног кадра за 
програме основног и средњег 
образовања одраслих путем 
стандардизованих и 
квалитетних обука  
 

МПНТР 
 

ЈЛС 
ШООО 

2019-2020. 
година 

Број обука организованих за 
наставни кадар за програме 
образовања одраслих 
 
Бројучесника/ца у обукама за 
стручно усавршавање одраслих 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена 
корисности спроведених 
активности 
 
Извор: извештаји МПНТР и 
извештаји ЈЛС 

Приходи из 
буџета. 

Раздео 26.0, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност 
0007- Администрација  
и управљање- редовна 
средства у оквиру лимита 

  

1.9.4 Уредити улогу 
андрагошког асистента/киње, 
дефинисати опис посла, 
организовати обуке  и 
обезбедити довољан број 
андрагошких асистената/киња 

МПНТР 
 

ЈЛС 2019-2020. 
година 

Израђен Правилник о педагошкој 
и андрогошкој асистенцији (да–
не)  
 
Број запослених андрагошких 
асистената и асистенткиња 
 
Број и врста обука за андрагошке 
асистенте и асистенткиње  
 
Број учесника/ца који су похађали 
обуке 
 
Степен задовољства  учесника и 
учесница обуком/процена 
корисности спроведених 
активности  
 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност 
0007- Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита;        

 
151,9 

 
151,9 



Извор: извештаји МПНТР и 
извештаји ЈЛС 
 

1.9.5.  Развити специфичне 
мере подршке и организацију 
рада, у оквиру програма 
основног и средњег 
образовања одраслих које 
одговарају женама, посебно 
младим мајкама, кроз 
омогућавање чувања деце, 
бесплатног превоза до школе и 
рада у ромским насељима 

МПНТР 
 

КТСУРР 
ЈЛС 
ЦСР 
ОЦД 

 
 
 

Други 
квартал 
2020. г. 

Број и врста специфичних мера 
подршке женама за похађање  
програма основног и средњег 
образовања одраслих 
 
Број жена које редовно похађају 
програм основног и средњег 
образовања одраслих, 
захваљујући специфичним 
мерама подршке 
 
Број ЈЛС у којима су  специфичне 
мере  подршке женама развијене 
и примењују се 
 
Извор: извештаји МПНТР, ЦСР и 
ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 26.0, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Програм 0201 - Развој 
науке и технологије, 
Програмска активност 
0007- Администрација  
и управљање - редовна 
средства у оквиру лимита 

  

 
СТАНОВАЊЕ 

 

 
Посебни циљ 2:  Унапредити услове становања Рома и Ромкиња у Републици Србији кроз обезбеђивање правне сигурности стамбеног поседа, доступности услуга, 
материјала, објеката, инфраструктуре, ценовне приуштивости, одговарајуће настањивости и приступачности, одговарајуће локације и културне адекватности, како је 
дефинисано међународним стандардима људских права о праву на адекватно становање, које је Република Србија ратификовала 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
(показатељ исхода) 

Jединица 
мере 

 
Извор провере 

Почетна 
вредност 

Базна година 
Циљaна 

вредност у 
години т+1 

Циљaна 
вредност 
у години 

т+2 

Неопходна измена/ 
доношење прописа 

(пропис и рок) 

Број ЈЛС у којима су усвојене мере на 
основу којих се спроводе активности 
унапређења становања Рома и 
Ромкиња. 

Број подаци МГСИ; извештаји ЈЛС, 
имплементационих партнера 

Биће 
утврђена 

2018    

Број ЈЛС у којима су усвојени 
урбанистички планови за подручја на 
којима се налазе ромска насеља 
 

Број  
извештаји МГСИ, имплементационих 
партнера 

 

Биће 
утврђена 

2018    

Проценат стамбених објеката који су у 
процесу озакоњења у односу на укупан 
број евидентираних нелегалних 
објеката у којима живе Роми и 
Ромкиње 

 

% подаци ЈЛС 
 
 

 

Биће 
утврђена 

2018    

Број ромских насеља у којима је 
изграђена и/или унапређена комунална 
инфраструктура, разврстано по ЈЛС и 
врсти инфраструктуре 
 

Број подаци из ГИС базе у МГСИ; подаци 
Републичког завода за статистику РС 
 

Биће 
утврђена 

2018    



Проценат ЈЛС у којима се спроводе 
програми унапређења постојећих 
стамбених објеката у ромским 
насељима 

 

% ГИС база у МГСИ, Србија: ромска 
насеља Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце, 

УНИЦЕФ и Републички завод за 
статистику 

Биће 
утврђена 

2018    

Број и врста стамбених програма и 
програма стамбене подршке за Роме и 
Ромкиње 
 

Број извештаји и подаци МГСИ 
 

Биће 
утврђена 

2018    

Број Рома и Ромкиња којима је након 
пресељења обезбеђен адекватан 
смештај 
 

Број ГИС база података у МГСИ; 
извештаји ЈЛС, ОЦД 

Биће 
утврђена 

2018    

Мера 2.1.: Обезбеђивање програмских предуслова за унапређење становања Рома и Ромкиња 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације:  МГСИ 

Период спровођења:2019-2020 година  Тип мере:институционално-управљачко-организациона; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност 
Базна 
година 

Циљана 
вредност 
у години 

т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа (пропис и 

рок) 
Број ЈЛС у којима су спроведене 
активности на јачању капацитета свих 
актера релевантних за решавање 
стамбених потреба Рома и Ромкиња. 
 

број Подаци МГСИ; извештаји ЈЛС, 
имплементационих партнера 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 
0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - 
Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 
0701 - уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност  7024 - ИПА 
2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији (укупно 
34.968.000 РСД)-  
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 
0701 - уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат 7011 - ИПА 2013 - 
друштвени развој  (укупно 34.968.000 РСД) 
 

 
4.791,2 

 
4.791,2 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: Орган 
који 

Oргани 
партнери у 

Рок за 
завршетак 

Показатељи учинка 
и ЦВ 

Извор 
финансир

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 1: Обезбедити програмске и информационе 
предуслове за унапређење услова становања Рома и Ромкиња 

 



спроводи 
активност 

спровођењ
у 

активности 

активности ања средства по 
изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

2.1.1. Наставити 
израду/ревидирање и усвајање 
ЛАП за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња, који садрже и 
област становања (у складу са 
Стратегијом за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња и 
другим релевантним прописима 
из области планирања, 
становања, итд.). ЛАП мора да 
буде урађен уз пуну 
партиципацију Рома и 
Ромкиња, да уважи потребе и 
садржи предлоге добијене у 
партиципативном процесу 

МГСИ 
 

КТСУРР 
КЉМП 

ЈЛС 
СИПРУ 

Имплемен
тациони 
партнери 

ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број ЈЛС које имају 
усвојен нови ЛАП 
који садржи област 
становања 
 
Број ЈЛС које имају 
усвојен ревидиран 
ЛАП који садржи 
област становања 
 
Број одржаних 
састанака, 
консултација, фокус 
група и др. са 
Ромима и 
Ромкињама током 
израде ЛАП у односу 
на број усвојених 
ЛАП (%) 
 
Број особа, Рома и 
Ромкиња, које су 
биле укључене у 
процес израде ЛАП 
 
Формирано 
повремено радно 
тело у ЈЛС, у складу 
са чланом 36. 
Закона о локалној 
самоуправи 
(47/1018), ради 
осигурања израде 
ЛАП уз адекватно 
укључивање потреба 
и предлога Рома и 
Ромкиња добијених 
у партиципативном 
процесу (да–не) 
 
Износ опредељених 
средстава у буџету 
ЈЛС за спровођење 
ЛАП на годишњем 
нивоу, разврстано по 
ЈЛС и годинама. 
 
Извор: Извештај 

Приходи 
из буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 
- Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - Администрација 
и управљање - редовна средства у оквиру 
лимита 

 
 

 

 
2.430,5 

 
2.430,5 

ИПА 2013 
- 

друштвен
и развој      

 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - 
Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  



МГСИ, ЈЛС, 
Извештај  
имплементационих 
партнера 

2.1.2. Наставити са пружањем 
стручне и финансијске подршке 
ЈЛС у спровођењу ЛАП у 
области становања и 
спровођењу других мера за 
унапређење услова становања 
Рома и Ромкиња 

МГСИ 
МРЗБСП 

 

КТСУРР 
ЈЛС 

СИПРУ 
Имплемен
тациони 
партнери 

Континуир
анo, почев 
од 2019. г. 
 

Број ЈЛС којима 
ресорна 
министарства 
пружају стручну 
подршку на 
спровођењу ЛАП и 
других мера за 
унапређење услова 
становања Рома и 
Ромкиња 
 
Број ЈЛС којима 
ресорна 
министарства 
пружају финансијску 
подршкуу 
спровођењу ЛАП и 
других мера за 
унапређење услова 
становања Рома и 
Ромкиња 
 
Висина износа 
финансијске 
подршке ЈЛС у 
спровођењу ЛАП и 
других мера за 
унапређење услова 
становања Рома и 
Ромкиња, 
разврстано по ЈЛС и 
укупно 
 
Извор: извештаји 
Министарства 
финансија, МДУЛС, 
МГСИ и МРЗБСП, 
имплементационих 
партнера 

Приходи 
из буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Програм: 0701 - 
Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - Администрација 
и управљање - редовна средства у оквиру 
лимита 

 
 

 

  

     ИПА 2013 
- 

друштвен
и развој    

 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  

2.1.3 Израдити анализу стања у 
ромским насељима (просторно-
физичке, урбанистичке, 
имовинско-правне и др. 
карактеристике насеља, 

МГСИ 
 

СИПРУ 
КТСУРР 

РГЗ 
ЈЛС 
РЗС 

Четврти 
квартал 
2019. до 
2020. г. 

Формирана радна 
група модела 
 (да–не) 
 
Број састанака 

Приходи 
из буџета 

 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 
- Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - Администрација 
и управљање - редовна средства у оквиру 

 
2.360,7 

 
2.360,7 



инфраструктуре и објеката) уз 
анализу досадашњих пракси у 
смислу њиховог уређења и 
унапређења, урбанистичког 
планирања, регулисања правне 
сигурности поседа, озакоњења 
и унапређења појединачних 
објеката у њима и сл. На 
основу анализа утврдити 
типологију постојећих ромских 
насеља према критеријумима 
социјалне и 
економскеодрживости животне 
средине и креирати моделе за 
њихово унапређење и уређење 

ОЦД 
Имплемен
тациони 
партнери 

радне групе за 
израду анализе  
 
Урађена анализа 
стања у ромским 
насељимау смислу 
просторно-физичких, 
урбанистичких, 
имовинско-правних и 
др. карактеристика 
насеља, 
инфраструктуре и 
објеката (да–не) 
 
Урађена анализа 
ранијих пракси у 
смислу просторног   
уређењa, 
унапређења 
подстандардних 
ромских насеља, 
правне сигурности 
поседа, озакоњења 
и унапређења 
објеката и сл.  
(да–не) 
 
Утврђена типологија 
постојећих ромских 
насеља према 
критеријумима 
социјалне, 
економске и 
одрживости животне 
средине (да–не) 
 
Креирани предлози-
модела за 
унапређење 
одрживостиромских 
насеља (да–не) 
 
Креирани предлози-
модели за 
унапређење правне 
сигурности поседа 
Рома и Ромкиња 
(да–не) 
 
Формулисан и 
инициран пилот 
пројекат на основу 
креираних предлога-

 
 
 
 
 

лимита 
 



модела (да–не) 
 
Извор: извештаји 
МГСИ, СИПРУ, 
имплементационих 
партнера 

     ИПА 2013 
- 

друштвен
и развој      

 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  

Мера 2..2: Обезбеђивање институционалних и информационих предуслова за унапређење становања Рома и Ромкиња11
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МГСИ 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере: информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа 

(пропис и рок) 
Активна и унапређена просторна база 
података (ГИС) о ромским насељима, 
укључујући и податкео спроведеним 
мера и активностимана унапређењу 
насеља и услова становања; подаци 
се редовно ажурирају. 
 

База Подаци МГСИ; 
Извештаји ЈЛС, 
имплементационих 
партнера 

ГИС база формирана 
2015. (од тада није 
ажурирана, а налази 
се у МГСИ) 

2015    

Број ЈЛС које редовно достављају 
податке МГСИ ради ажурирања ГИС 
базе 

 

Број подаци МГСИ; извештаји 
ЈЛС, имплементационих 
партнера 

ГИС база формирана 
2015. (од тада није 
ажурирана, а налази 
се у МГСИ) 

2015    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, 
Програм: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 
0005 - Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, 
Програм: 0701 - уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност  
7024 ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији 
(укупно 34.968.000 РСД) 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 
0701 - уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат 7011 - ИПА 2013 - 

 
2.877,2 

 
2.877,2 

                                                           
11

  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 1: Обезбедити програмске и информационе 
предуслове за унапређење услова становања Рома и Ромкиња 

 



Финансијска помоћ ЕУ друштвени развој (укупно 34.968.000 РСД) 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства 

по изворима у 000 
дин. 

2019 
2020 

 

2.2.1 Реактивирати, унапредити 
и редовно ажурирати просторну 
(ГИС) базу података ромских 
насеља ради праћења стања и 
промена у ромским насељима 
(укључујући израђене 
урбанистичке планове, 
реализоване инфраструктурне 
пројекте, стамбене програме и 
сл.), и израдити упутство за 
ЈЛС о начину достављања и 
врсти података за ГИС базу 

МГСИ 
 

ЈЛС 
РГЗ 
РЗС 

Имплемен
тациони 
партнери 

Трећи 
квартал 
2019.  до 
2020. г. 
 

Формирана радна група (да–не) 
 
Број састанака радне групе за израду 
упутства за ЈЛС о начину  достављања 
и врсти података за ГИС базу  
 
Израђено упутство за ЈЛС о садржини 
и начину достављања података МГСИ 
за просторну ГИС базу (да–не) 
 
Унапређена, активна и редовно 
ажурирана ГИС база ромских насеља 
(да–не) 
 
Израда редовнихгодишњих и јавно 
доступних извештаја са подацима из 
ГИС базе о ромским насељима (да–не) 
 
Број ЈЛС које редовно достављају 
податке за ГИС базу 
 
Извор: ГИС база података коју 
администрира МГСИ 
 
 
 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 

 
2.877,2 

 
 

 
2.877,2 

 
 

 

ИПА 2014 - 
Сектор 
подршке 
запошљавањ
у младих и 
активној 
инклузији 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска 
активност  7024 ИПА 
2014 - Сектор 
подршке 
запошљавању 
младих и активној 
инклузији (укупно 
34.968.000 РСД)   

2.2.2.  Интензивирати 
активности на размени 
искустава и јачању капацитета 
управе и стручних служби ЈЛС, 
задужених за урбанизам, 
имовину, изградњу и 
становање, мобилних тимова 
за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња, као и 
професионалних организација 
које учествују у спровођењу 
програма за унапређење 
становања Рома и Ромкиња 
 

МГСИ 
 

СИПРУ 
КТСУРР 

Професио
нална 

удружења 
Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број одржаних тренинга, радионица, 
састанака, фокус група и сл, 
разврстано по врсти активности и теми 
обуке 
 
Број ЈЛС и стручних служби 
обухваћених активностима 
 
Број мобилних тимоваи за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у ЈЛС 
обухваћених активностима, разврстано 
према броју и структури чланова/ица 
 
Број особа обухваћених активностима 

Приходи из 
буџета 

 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 

 
 

 
 



 (обуком, тренинзима, радионицама и 
сл.) 
 
Степен задовољства учесника 
обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: извештаји МГСИ, СИПРУ, 
имплементационих партнера 

 
 

 

     ИПА 2013 - 
друштвени 
развој 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 
2013 - друштвени 
развој     (укупно 
34.968.000 РСД) 

 

 

2.2.3. Подизање капацитета 
представника/ца ЈЛС и 
њихових служби, ромских 
координатора/ки, ромских 
активиста/киња, чланова/ица 
мобилних тимова за социјалну 
инклузију Рома и Ромкиња и 
представника/ца ОЦД, на тему 
остваривања права у области 
становања и спречавања 
дискриминације, сегрегације и 
гетоизације 
 
 

МГСИ 
 

СИПРУ 
КТСУРР 

ЈЛС 
ОЦД 

Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број одржаних обука (тренинзи, 
радионице и сл.) на тему остваривања 
права у области становања и 
спречавања дискриминације, 
сегрегације и гетоизације 
 
Број и структура представника/ца ЈЛС 
и чланова/ица мобилних тимова који 
учествују на обуци, у односу на укупан 
број ЈЛС обухваћених обуком 
 
Број ромских координатора/ки, ромских 
активиста/киња учесника/ца обуке 
 
Број ОЦД и број представника/ца ОЦД 
који учествују у обуци 
 
Степен задовољства обуком/процена 
корисности спроведене обуке 
 
Извор: извештаји МГСИ, 
КТСУРР,СИПРУ, имплементационих 
партнера 

Приходи из 
буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 

 
 
 
 

 

  

     ИПА 2013 - 
друштвени 
развој)     

 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 

  



2013 - друштвени 
развој     (укупно 
34.968.000 РСД) 

Мера 2.3: Усвајање планске документације за ромска насеља 
12

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере:  регулаторна; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 
Извор провере Почетна вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/ 

доношење 
прописа (пропис и 

рок) 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 2: Стварати просторно-планске предуслове за 
унапређење становања у ромским насељима 

 



Број усвојених урбанистичких планова 
за ромска насеља у односу на укупан 
број ромских насеља у Србији (%) 

 

% Извештаји МГСИ, 
имплементационих 
партнера 

Према ГИС бази за 
територије 583 
евидентираних ромских 
насеља у Србији, за 50% 
постоје просторни планови 
општина, 21% планови 
генералне регулације, 19% 
генерални урбанистички 
планови и 10% планови 
детаљне регулације 
(подаци су из 2015. и нису 
ажурирани) 

2015    

Број усвојених урбанистичких планова 
који су ревидирани тако да 
омогућавају унапређење ромског 
насеља, уместо његовог пресељења и 
исељења 
 

Број Извештаји МГСИ, 
имплементационих 
партнера 

Према ГИС бази за 
територије 583 
евидентираних ромских 
насеља у Србији, за 50% 
постоје просторни планови 
општина, 21% планови 
генералне регулације, 19% 
генерални урбанистички 
планови и 10% планови 
детаљне регулације 
(подаци су из 2015. и нису 
ажурирани) 

2015    

Број ЈЛС које редовно достављају 
податке МГСИ за ГИС базу  
 

Број Извештаји МГСИ, 
имплементационих 
партнера 

Према ГИС бази за 
територије 583 
евидентираних ромских 
насеља у Србији, за 50% 
постоје просторни планови 
општина, 21% планови 
генералне регулације, 19% 
генерални урбанистички 
планови и 10% планови 
детаљне регулације 
(подаци су из 2015. и нису 
ажурирани) 

2015    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - 
Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација и 
управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 
 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 
2.1.1.(Приход
и из буџета  
2.430,5) 
 

Буџетирано у оквиру 
активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка 
и ЦВ 

Извор 
финансира

ња 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 



2019 
 

2020 
 

2.3.1.  Наставити израду нових 
(и/или измене и допуне 
постојећих), урбанистичких 
планова за подручја на којима 
се налазе ромска насеља, уз 
активну партиципацију 
становника/ца ромских насеља, 
као иницијалну меру за 
свеукупно уређење и 
унапређење ромских насеља 

МГСИ 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

МГСИ 
Имплемен
тациони 
партнери 

 

2019-2020. 
година 

Број израђених и/или 
измењених и 
допуњених 
урбанистичких 
планова за подручја 
на којима се налазе 
ромска насеља 
 
Најмање 20 ромских 
насеља за која су 
усвојени нови и/или 
ревидирани 
урбанистички 
планови 
 
Број састанака, 
консултација и сл. са 
становницима/ама 
ромских насеља 
 
Број учесника/ца на 
састанцима, 
консултацијама и сл. 
 
Број ЈЛС које су 
добиле финансијску 
подршку од МГСИ 
или других извора, 
за израду 
урбанистичких 
планова за ромска 
насеља, у односу на 
укупан број 
израђених 
урбанистичких 
планова за ромска 
насеља (%) 
 
Број 
активности/пројеката 
за унапређење 
ромских насеља (и 
обим додељених 
средстава) 
реализованих у 
складу са усвојеним 
урбанистичким 
плановима 
 
Извор: ГИС база 

Приходи из 
буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 
- Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - Администрација 
и управљање - редовна средства у оквиру 
лимита 

 
 
 

 

  

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој )     
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - 
Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  



података МГСИ; 
извештаји ЈЛС, 
имплементационих 
партнера 

2.3.2. Организовати обуку за 
представнике и представнице 
управе и стручних служби ЈЛС, 
чланове/це мобилних тимова и 
професионалних организација 
које учествују у изради и 
усвајању урбанистичких 
планова о партиципативном и 
инклузивном планирању и 
активном укључивању Рома и 
Ромкиња у процес израде 
урбанистичких планова 

МГСИ 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

Професио
нална 

удружења 
Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број одржаних 
обука, тренинга, 
радионица и сл. о 
партиципативном и 
инклузивном 
планирању и учешћу 
Рома и Ромкиња у 
процесу израде 
урбанистичког плана 
Број ЈЛС у којима је 
реализована обука 
 
Број и структура 
учесника/ца 
обухваћених обуком 
разврстано по ЈЛС, 
врсти обуке, 
структури учесника 
 
Степен задовољства 
учесника/ца обуком 
/процена корисности 
спроведене обуке 
 
Извор: извештаји 
МГСИ 

Приходи из 
буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 
- Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - Администрација 
и управљање - редовна средства у оквиру 
лимита 

 
 
 

 

  

     ИПА 2013 - 
друштвени 
развој )     

 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, 
саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  

Мера 2.4: Унапређење правног и стратешког оквира 
13

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МГСИ  

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност 
Базна 
година 

Циљана 
вредност 
у години 

т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број парцела и објеката за које је % Подаци ЈЛС Биће утврђено 2018    
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 3: Стварати нормативне предуслове за 
решавање имовинско-правног статуса парцела и објеката у ромским насељима са коначним циљем озакоњења и унапређења стамбених објеката у овим насељима 

 



покренут поступак регулисања 
имовинско-правног статуса у односу на 
укупан број парцела и објеката, 
разврстано по врсти и насељу 
 

  

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

  У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 
0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - 
Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 
0701 - уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - 
друштвени развој     (укупно 34.968.000 РСД) 

Буџетирано у оквиру 
активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

Буџетирано у оквиру 
активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка 
и ЦВ 

Извор 
финансир

ања 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

2.4.1.  Уврстити регулисање 
имовинско-правног статуса 
парцела и објеката у ЛАП за 
социјалну инклузију Рома и 
Ромкиња 
 

МГСИ 
 

ЈЛС 
КТСУРРИ

мплемента
ционипарт

нери 
 

2019-2020. 
година 

Број усвојених ЛАП 
који садрже 
активности које се 
односе на 
регулисање 
имовинско-правног 
статуса 
појединачних 
стамбених објеката и 
припадајућих 
грађевинских 
парцела у односу на 
усвојене и 
ревидиране ЛАП 
 
Износ опредељених 
буџетских средстава 
за спровођење 
активности у вези са 
регулисањем 
имовинско-правног 
статуса, разврстано 
по ЈЛС 
 
Извор: подаци ЈЛС, 
КТСУРР 

Приходи 
из буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, саобрааћаја и 
инфраструктуре, Програм   0701 - 
Уређење и надзор у области 
саобраћаја, Програмска активност 0005 
- Администрација и управљање - 
редовна средства у оквиру лимита 
 

  

ИПА 2013 
- 
друштвен
и развој )     
 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, саобрааћаја и 
инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја 
– Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени 
развој     (укупно 34.968.000 РСД) 

  



Мера 2.5: Пружање подршке становништву 
14

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:Институционално-управљачко-организациона; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност 
у години 
т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 
рок) 

Број ЈЛС које су успоставиле систем 
за пружање правно-техничкe помоћи 
Ромима и Ромкињама у циљу 
регулисања имовинског и правног 
статуса објеката 
 

Број подаци ЈЛС 
 

Биће утврђено 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, 
Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 
0005 - Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита 

Раздео 23   Министарство правде, Програм 1001 - Унапређење и заштита 
људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0017 -  
Бесплатна правна помоћ ( укупно 64.394.000 РСД) 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре 
Програм 0701 - уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат 7011 - ИПА 
2013 - друштвени развој     (укупно 34.968.000 РСД) 

 
60,8 

 
60,8 

Финансијска помоћ ЕУ  

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

2.5.1.  Утврдити број објеката за 
озакоњење у ромским 
насељима  

МГСИ 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

СИПРУ 
Имплемен
тациони 
партнери 

Трећи 
квартал 
2019 до 
2020. г. 

Број захтева за 
легализацију/озакоњење који су 
поднети по раније важећим 
законима, разврстан по ЈЛС 
 
Број пописаних незаконито 
изграђених објеката у ромским 
насељима, разврстан по ЈЛС 
 
Број донетих решења о рушењу, 

Приходи из 
буџета  

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 

 
60,8 

 
60,8 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 3:Стварати нормативне предуслове за 
решавање имовинско-правног статуса парцела и објеката у ромским насељима са коначним циљем озакоњења и унапређења стамбених објеката у овим насељима 

 



сходно Закону о озакоњењу, којим 
се иницира поступак озакоњења, 
разврстан по ЈЛС 
 
Спроведено пилот истраживање у 
најмање 10 ЈЛС ради утврђивања 
броја објеката за озакоњење у 
ромским насељима иевидентирања 
препрека за озакоњење (да–не) 
 
Извор: подаци и информације ЈЛС 
о озакоњењу објеката које се 
налазе у ромским насељима 

Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 
 

2.5.2.  Обезбедити правну и 
техничку помоћ  Ромима и 
Ромкињама да регулишу 
имовинско-правни статус 
објеката и парцела у циљу 
озакоњења објеката, кроз 
организован и финансијски 
подржан рад општинских 
канцеларија за бесплатну 
правну помоћ, надлежних 
органа у ЈЛС, локалних 
стамбених агенција, ОЦД, 
адвокатских канцеларија и сл. 

МГСИ КТСУРР 
ЈЛС 

МГСИ 
ОЦД 

2019-2020. 
година, 
почев од 
примене 
Закона о 
бесплатној 
правној 
помоћи 
 

Број случајева пружене помоћи код 
озакоњења објеката и у другим 
имовинским односима 
 
Број Рома и Ромкиња који су 
регулисали имовинско-правна 
питања над објектима и парцелама 
 
Број Рома и Ромкиња који су 
регулисали имовинско-правна 
питања у односу на број случајева 
пружене правне помоћи 
 
Број Рома и Ромкиња који су 
регулисали имовинско-правна 
питањау односу на број пописаних 
незаконито изграђених објеката 
 
Однос броја Рома и броја Ромкиња 
који су регулисали имовинско-
правна питања над објектима и 
парцелама 
 
Извор: извештаји ЈЛС; извештаји 
ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 23   
Министарство 
правде, Програм 
1001 - Унапређење и 
заштита људских и 
мањинских права и 
слобода, 
Програмска 
активност 0017 -  
Бесплатна правна 
помоћ (укупно 
64.394.000 РСД  
 
 
 
 

  

Мера 2.6: Унапређење стратешког оквира и рад са становништвом 
15

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна; 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 4: Унапредити комуналну инфраструктуру 
ромских насеља 

 



Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 

Проценат стамбених објеката у 
ромским насељима који су 
прикључени на комуналну 
инфраструктуру, разврстано по ЈЛС и 
врсти инфраструктуре 

 

% Подаци из 
ГИС базе у 
МГСИ;  
Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику РС 

У 74% ромских 
насеља стамбени 
објекти нису или не 
могу бити 
прикључени на 
канализациону 
мрежу; у 38% 
ромских насеља 
стамбени објекти 
нису прикључени на 
водоводну мрежу; 
око 68% ромских 
насеља је 
прикључено на 
мрежу електричне 
енергије; проценат 
домаћинстава –  
Србија : ромска 
насеља = 99,7 : 
89,7 

2015    

Проценат домаћинстава (Србија - 
ромска насеља) која имају електричну 
енергију 
 

% Подаци из 
ГИС базе у 
МГСИ; подаци 
Републичког 
завода за 
статистику РС 

У 74% ромских 
насеља стамбени 
објекти нису или не 
могу бити 
прикључени на 
канализациону 
мрежу; у 38% 
ромских насеља 
стамбени објекти 
нису прикључени на 
водоводну мрежу; 
око 68% ромских 
насеља је 
прикључено на 
мрежу електричне 
енергије; проценат 
домаћинстава –  
Србија : ромска 
насеља = 99,7 : 
89,7 

2015    

Износ средстава обезбеђених из 
буџета ЈЛС за унапређење комуналне 
инфраструктуре, разврстан по ЈЛС 
 

Износ 
средстава ЈЛС 

Подаци из 
ГИС базе у 
МГСИ; Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику РС 

Биће утврђено 2018    

 



Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - 
Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација и 
управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ
у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 2020 
   

2.6.1.  Уврстити унапређење и 
изградњу комуналне 
инфраструктуре и 
обезбеђивање прикључака за 
појединачне стамбене објекте у 
ромским насељима у ЛАП за 
инклузију Рома и Ромкиња и 
определити буџетска средства 
за њихову реализацију 
 

МГСИ 
 

ЈЛС 
КТСУРР 
МДУЛС 

2019-2020. 
година 

Број ЈЛС које су у складу са ЛАП-ом, 
осигурале буџетска средства за 
унапређење и изградњу комуналне 
инфраструктуре у ромским насељима 
 
Износ опредељених буџетских средстава 
за унапређење комуналне 
инфраструктуре, разврстано по ЈЛС и 
врсти инфраструктуре 
 
Извор: ГИС база у МГСИ; извештаји 
имплементационих партнера 
 

Приходи из 
буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и 
надзор у области 
саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 
Администрација 
и управљање - 
редовна 
средства у 
оквиру лимита 

  

ИПА 2013 - 
друштвени развој     
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и 
надзор у области 
саобраћаја - 
Пројекат 7011 - 
ИПА 2013 - 
друштвени развој     
(укупно 
34.968.000 РСД) 

  

2.6.2. Обезбедити финансијску 
помоћ организацијама цивилног 
друштва које ће организовати и 
спроводити активности у вези 

МРЗБСП 
 
 

МЗ 
МГСИ 

КТСУРР 
ЈЛС 

2019-2020. 
година 

Број ОЦД којима је обезбеђена 
финансијска помоћ и обим финансијске 
подршке 
 

    



са јачањем свести и 
информисањем становништва 
ромских насеља о 
могућностима остваривања 
права на већу доступност 
комуналних услуга и сервиса о 
значају комуналног уређења 
насеља, као и уређења и 
очувања животне средине, о 
потреби редовног плаћања 
рачуна и могућностима и 
начинима остваривања 
субвенција за плаћање 
комуналних трошкова 

Локалне 
стамбене 
агенције 

ЦСР 
ОЦД 

Број и врста пројеката које су ОЦД 
спровеле у вези са јачањем свести и 
информисањем Рома и Ромкиња 
 
Број ромских насеља укључених у 
пројекте подржаних ОЦД у односу на 
укупан број насеља евидентираних у ГИС 
бази у МГСИ 
 
Број становника/ца ромских насеља 
укључених у пројекте подржаних ОЦД у 
односу на број становника/ца у ЈЛС 
 
Извор: извештаји ОЦД којима је 
обезбеђена финансијска помоћ 

Мера 2.7: Изградња инфраструктуре 
16

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: мера обезбеђења добара/пружања услуга од стране учесника у планском 
систему; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност 
Базна 
година 

Циљана 
вредност 
у години 

т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Број ЈЛС у којима је израђена техничка 
документација за 
изградњу/унапређење комуналне 
инфраструктуре, раздвојено по врсти 
инфраструктуре 

Број Извештаји МДУЛС, 
извештаји МГСИ, подаци 
ЈЛС 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 
- Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација 
и управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 
- уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - друштвени 
развој     (укупно 34.968.000 РСД) 

Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

Буџетирано у 
оквиру активности 
2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године;Оперативни циљ 4: Унапредити комуналну инфраструктуру 
ромских насеља 

 



активности изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

2.7.1 Израдити техничку 
документацију и 
изградити/унапредити 
комуналну инфраструктуру 
(водовод, канализацију, одвод 
површинских вода, електричну 
енергију, уличну расвету, 
изношење отпада и др.) у 
ромским насељима и 
обезбедити прикључке објеката 
на комуналну мрежу, уз 
прибављање адекватних 
грађевинских и употребних 
дозвола 

МГСИ 
 

ЈЛС 
Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број ЈЛС у којима је израђена техничка 
документација за изградњу /унапређење 
комуналне инфраструктуре, раздвојено 
по врсти инфраструктуре 
 
Број ромских насеља за која је израђена 
техничка документација за изградњу 
/унапређење комуналне инфраструктуре, 
раздвојено према врсти инфраструктуре 
 
Број ромских насеља у којима је 
изграђена /унапређена комунална 
инфраструктура, раздвојено према врсти 
инфраструктуре 
 
Број ЈЛС где су обезбеђени легални 
прикључци објеката на комуналну мрежу, 
разврстано по врсти инфраструктуре 
 
Број објеката у ромским насељима за које 
је обезбеђен легалан прикључак на 
комуналну инфраструктуру, раздвојено 
према врсти инфраструктуре 
 
Извор: извештаји МДУЛС, извештаји 
МГСИ, подаци ЈЛС 

Приходи из 
буџета за 
техничку 
документацију 

 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 
Администрација и 
управљање - 
редовна средства у 
оквиру лимита 

  

ИПА 2013 - 
друштвени развој      
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја 
- Пројекат 7011 - 
ИПА 2013 - 
друштвени развој     
(укупно 34.968.000 
РСД) 

  

2.7.2. Обезбедити подршку кроз 
финансирање и/или 
субфинансирање изградње 
инфраструктуре и/или 
обезбеђење прикључака за 
стамбене објекте у ромским 
насељима од стране ресорног 
министарства за ЈЛС које су 
израдиле потребну техничку 
документацију 

МГСИ 
 

ЈЛС 
Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број ЈЛС које су добиле средства 
(финансирање и суфинансирање) за 
инфраструктуру у ромским насељима 
 
Број ЈЛС које су изградиле 
инфраструктуру кроз програме 
финансирања/суфинансирања 
 
Број објеката у ромским насељима који су 
прикључени на инфраструктуру изграђену 
кроз програме 
финансирања/суфинансирања 
 
Број објеката у ромским насељима који су 
прикључени на инфраструктуру изграђену 
кроз програме 
финансирања/суфинансирања у односу 
на број објеката у насељу 
 
Извор: извештаји и подаци МГСИ, ЈЛС; 
извештаји имплементационих партнера 

ИПА 2013 - 
друштвени развој 

  
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм: 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја 
- Пројекат 7011 - 
ИПА 2013 - 
друштвени развој     
(укупно 34.968.000 
РСД) 

  

ИПА 2013 - 
друштвени развој     

 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја 

  



- Пројекат 7011 - 
ИПА 2013 - 
друштвени развој     
(укупно 34.968.000 
РСД) 

Мера 2.8: Унапређење правног и стратешког оквира 
17

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Проценат ромских насеља у којима се 
спроводе програми унапређења 
постојећих стамбених објеката 
 
 

% ГИС база у 
МГСИ, Србија: 
ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце, 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Србија : ромска 
насеља, обрађени 
под –  99,0 : 96,4; 
обрађени кров – 
98,8 : 93,3; 
обрађени зидови – 
98,2 : 95,7 
 

2014    

Проценат домаћинстава (Србија : 
ромска насеља) која имају: oбрађени 
под, oбрађени кров, oбрађене зидове 
 

% ГИС база у 
МГСИ, Србија: 
ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце, 
УНИЦЕФ и 
Републички 
завод за 
статистику 

Србија : ромска 
насеља, обрађени 
под –  99,0 : 96,4; 
обрађени кров – 
98,8 : 93,3; 
обрађени зидови – 
98,2 : 95,7 
 

2014    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм 0701 
- Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација 

Буџетирано у оквиру 
активности 

Буџетирано у 
оквиру 
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и управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре Програм 0701 
- уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - друштвени 
развој     (укупно 34.968.000 РСД) 

2.1.1.(Приходи из 
буџета  2.430,5) 
 

активности 
2.1.1.(Приходи 
из буџета  
2.430,5) 
 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

2.8.1. Уврстити мере 
унапређења постојећих објеката 
у којима живе Роми и Ромкиње у 
локалне акционе планове за 
инклузију Рома и Ромкиња и 
осигурати буџетска средства за 
њихову реализацију 

МГСИ 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број усвојених ЛАП који садрже активности 
које се односе на унапређење постојећих 
стамбених објеката у ромским насељима 
 
Број ЈЛС које су издвојиле буџетска 
средства за унапређење постојећих 
стамбених објеката у ромским насељима 
 
Износ опредељених буџетских средстава 
за унапређење постојећих стамбених 
објеката, разврстано по ЈЛС 
 
Извор: ГИС база у МГСИ; извештаји 
имплементационих партнера 

Приходи из 
буџета 

 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и 
надзор у области 
саобраћаја, 
Програмска 
активност 0005 - 
Администрација 
и управљање - 
редовна 
средства у 
оквиру лимита 

  

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој     
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и 
надзор у области 
саобраћаја - 
Пројекат 7011 - 
ИПА 2013 - 
друштвени 
развој     (укупно 
34.968.000 
РСД) 

  

Мера 2.9: Развијање стамбених програма и пружање техничке и финансијске подршке 
18
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Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере: мера обезбеђења добара/пружања услуга од стране учесника у планском 
систему 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Број ромских насеља у којима су 
реализоване активности пружања 
правне, инжењерске и материјално-
финансијске помоћи Ромима и 

Број Подаци ЈЛС; 
извештаји 
МГСИ, ОЦД 

 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - 
Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација и 
управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

 
911,4 

 
911,4 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

2.9.1. Обезбедити финансијску 
подршку за активности пружања 
правне, инжењерске и 
материјално-финансијске 
помоћи Ромима и Ромкињама 
за израду правно-техничке 
документације, прибављање 
дозвола и извођење радова на 
доградњи и поправци стамбених 
објеката 

МГСИ 
 

ЈЛС 
КИРС 
ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број ромских насеља у којима су 
реализоване активности пружања 
правне, инжењерске и материјално-
финансијске помоћи Ромима и 
Ромкињама, разврстано по виду 
активности и остварене помоћи 
 
Износ средстава обезбеђених за 
реализацију активности пружања 
подршке Ромима и Ромкињама 
обезбеђених из буџета РС, буџета ЈЛС 
и других извора, разврстано по врсти 
буџета/извора 
 
Број случајева пружене подршке 
Ромима и Ромкињама, разврстано по 
врстама помоћи 
 
Број ОЦД, пројеката и обим додељене 
финансијске подршке 
Број Рома и Ромкиња којима је 

Приходи из 
буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - Администрација 
и управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 

  

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој )     
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја - 

  



обезбеђена подршка 
 
Извор: подаци ЈЛС; извештаји МГСИ, 
ОЦД 

Пројекат 7011 - ИПА 
2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 
РСД) 

2.9.2.  Спровести разноврсне 
стамбене моделе и активности 
на унапређењу постојећих 
стамбених објеката у ромским 
насељима 

МГСИ 
 
 

ЈЛС 
ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број ЈЛС у којима су реализоване 
активности на унапређењу постојећих 
стамбених објеката 
 
Број ромских насеља у којима су 
реализоване активности на унапређењу 
постојећих стамбених објеката 
 
Број унапређених стамбених објеката у 
ромским насељима (дограђених, 
адаптираних, реконструисаних и сл.), 
разврстано према ЈЛС 
 
Износ средстава за реализацију 
активности на унапређењу постојећих 
стамбених објеката у ромским 
насељима обезбеђених из буџета РС, 
буџета ЈЛС и других извора, разврстано 
према буџету/извору 
 
Број пројеката за унапређење 
стамбених објекта у ромским насељима 
и које су реализовале ОЦД и број 
унапређених објеката 
Број домаћинстава/ Рома и Ромкиња 
чији су стамбени објекти унапређени 
 
Извор: подаци ЈЛС; извештаји МГСИ, 
ОЦД 
 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - Администрација 
и управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 
 

 
911,4 

 
911,4 

Мера 2.10: Развијање и примена програма стамбене подршке и других стамбених програма 
19

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:подстицајна; 
 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Број стамбених јединица обезбеђених 
за Роме и Ромкиње у оквиру програма 

Број 
 

Извештаји и 
подаци МГСИ 

Биће утврђена 2018    
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стамбене подршке 

 



стамбене подршке и других стамбених 
програма. 
 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

  У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска 
активност 0005 - Администрација и управљање - редовна средства у 
оквиру лимита 
Раздео 48 Комесаријат за избеглице, Програм 1001 - Унапређење и 
заштита људских и мањинских права и слобода  Пројекат 0013 - Подршка 
присилним мигрантима и унапређење системауправљања миграцијама, 

економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти 
(укупно 632.000.000 РСД) 

 
31.150,0 

 
31.150,0 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 
Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

2.10.1.  Анализирати резултате 
и ефекте спроведених програма 
стамбене подршке (изградња 
станова,додела куће на селу, 
додела грађевинског 
материјала, становања у 
заштићеним условима, итд.) у 
којима су имаоци права били 
Роми и Ромкиње и креирати 
предлоге и препоруке за даљу 
реализацију 

МГСИ 
 

СИПРУ 
ЈЛС 
ОЦД 

Имплемен
тациони 
партнери 

Четврти 
квартал 
2019. г. 

Формирана радна група (да−не) 
 
Број састанака за израду 
анализе и креирање предлога и 
препорука за даљу реализацију 
програма стамбене подршке 
 
Број састанака, консултација 
радне групе са Ромима и 
Ромкињама, имаоцима права 
 
Израђена анализа резултата и 
ефеката стамбених програма, 
са акцентом на анализи 
потреба и могућности имаоца 
права који су били обухваћени 
програмима и анализи 
капацитета других актера да 
спроводе ове програме (да−не) 
 
Креирани предлози и препоруке 
за даљу реализацију и 
унапређење постојећих 
стамбених програма и 
креирање нових видова 
стамбене подршке(да−не) 
 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Програм 
0701 - Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - 
Администрација и управљање 
- редовна средства у оквиру 
лимита 
 

 
1.150,0 

 

 



Донето упутство/препорука за 
примену креираних предлога за 
унапређење постојећих и нових 
видова стамбене подршке 
(да−не) 
 
Извор: извештаји МГСИ, 
СИПРУ, имплементационих 
партнера 

2.10.2. Припремити локације за 
изградњу станова у оквиру 
стамбене подршке и других 
стамбених програма (опремање 
земљишта, доношење  
одговарајућег плана или 
урбанистичког пројекта,  
пројекта) 
 

МГСИ 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

МРЗБСП 

2019-2020. 
година 

Број локација одабраних у 
складу са међународним 
стандардима о адекватном 
становању 
 
Број припремљених 
урбанистичко-планских 
докумената  
 
Број инфраструктурно 
опремљених локација 
 
Извор: извештаји и подаци 
МГСИ; подаци ЈЛС 

Приходи из 
буџета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Програм 
0701 - Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 0005 - 
Администрација и управљање 
- редовна средства у оквиру 
лимита 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     ИПА 2013 - 
друштвени 
развој )     

 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, саобрааћаја и 
инфраструктуре Програм 0701 
- уређење и надзор у области 
саобраћаја - Пројекат: 7011 - 
ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  

2.10.3 Изнаћи решења за 
интерно расељене Роме и 
Ромкиње са Косова и Метохије 
који у великој мери не планирају 
повратак, као и за 
повратнике/це у процесу 
реадмисије, кроз финансирање 
програма за унапређење 
животних услова интерно 
расељених лица и друге 
програме намењене 
повратницима/ама у процесу 
реадмисије, укључујући и Роме 
и Ромкиње 

КИРС 
 

ЈЛС 
МГСИ 

2019-2020. 
година 

За изналажење решења за 
интерно расељене Роме и 
Ромкиње са Косова и Метохије 
утрошено 10% укупних 
средстава намењених за 
финансирање програма за 
унапређење животних услова 
интерно расељених лица (да–
не) 
 
Број интерно расељених лица 
чији животни услови су 
унапређени 
 
За изналажење решења за 
Роме и Ромкиње повратнике/це 
у процесу реадмисије утрошено 
10% укупних средстава из 
програма намењених 
реинтеграцији повратника/ца 
(да–не) 
 
Број Рома и Ромкиња 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 48 Комесаријат за 
избеглице, Програм 1001 - 
Унапређење и заштита 
људских и мањинских права и 
слобода  Пројекат 0013 - 
Подршка присилним 
мигрантима и унапређење 
системауправљања 
миграцијама, економска 
класификација 463 - 
Трансфери осталим 
нивоима власти ( укупно 
632.000.000 РСД) 
 

 
30.000,0 

 
30.000
,0 



повратника/ца чији животни 
услови су унапређени 
 
Извор: подаци КИРС 

Мера 2.11: Развијање финансијских и институционалних механизама и подршка имаоцима права 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере: подстицајна; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Број ЈЛС које су реализовале програме 
стамбене подршке за Роме и Ромкиње 
 
 

Број Извештаји и 
подаци МГСИ 

Биће утврђена 2018    

Број Рома и Ромкиња обухваћених 
програмима стамбене подршке  
 

Број Извештаји и 
подаци МГСИ 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска 
активност 0005 - Администрација и управљање - редовна средства у оквиру 
лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Програм 0701 - уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат: 7011 - ИПА 
2013 - друштвени развој (укупно 34.968.000 РСД) 

 
20,3 

 
20,3 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
2020 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године;Оперативни циљ 6: Спроводити стамбене програме и програме 
стамбене подршке 

 



2.11.1. Јачати капацитете ЈЛС, 
локалних стамбених агенција, 
мобилних тимова и других 
актера за спровођење програма 
стамбене подршке и за рад са 
имаоцима права стамбене 
подршке 

МГСИ 
 

МРЗБСП 
ЈЛС 
ЦСР 

Локалне 
стамбене 
агенције 

ОЦД 
 

2019-2020. 
година 

Број и врста организованих обука 
 
Број и врста обука запослених у 
организацијама и институцијама 
које су задужене за рад са 
имаоцима права стамбене 
подршке 
 
Број и структура учесника/ца 
 
Степен задовољства учесника/ца 
обуком /процена корисности 
спроведене обуке 
 
Извор: извештаји и подаци МГСИ; 
подаци ЈЛС и ЛСА 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, Програм 
0701 - Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру лимита 
 

 
20,3 

 
20,3 

2.11.2 Обезбедити подршку 
(стамбени додатак и сл.) 
Ромима и Ромкињама који имају 
тешкоће у плаћању закупа и 
других дажбина у социјалним и 
другим становима обезбеђеним 
кроз стамбене програме; 2019-
2020. година пратити стање и 
промене социјалног и 
финансијског статуса лица и 
домаћинстава у циљу 
правовременог обезбеђивања 
подршке 

МГСИ 
 

ЦСР 
 

2019-2020. 
година 

Број Рома и Ромкиња, 
корисника/ца стамбених 
програма, којима је потребна 
стална и/или повремена подршка 
у плаћању трошкова становања 
 
Број Рома и Ромкиња којима је 
пружена подршка (стамбени 
додатак и сл.) у односу на укупан 
број Рома и Ромкиња 
корисника/ца стамбених програма 
 
Број Рома и Ромкиња против којих 
је покренут или окончан поступак 
за исељење из стана услед 
немогућности плаћања трошкова 
становања 
 
Извор: извештаји и подаци 
МРЗБСП и ЦСР 

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре Програм: 
0701 - уређење и надзор у 
области саобраћаја - 
Пројекат: 7011 - ИПА 2013 
- друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  

2.11.3 Организовати обуке за 
станаре/ке социјалних станова и 
становања уз подршку, о 
њиховим обавезама и 
механизмима за остваривање 
права која се тичу стамбених 
субвенција, додатака, олакшица 
и др. 

МГСИ 
 

ЈЛС 
 

2019-2020. 
година 

Број и врста одржаних обука. 
 
Број станара/ки стамбених 
програма који су учествовали у 
обукама 
 
Степен задовољства 
обуком/процена корисности 
 
Извор: извештаји и подаци МГСИ, 
ЈЛС 

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре Програм 
0701 - уређење и надзор у 
области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 2013 - 
друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 

  

Мера 2.12: Израда студија о разлозима и оправданости расељавања, информисање становника насеља, обезбеђивање адекватног смештаја и пружање социјално-
економске подршке 

21
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године ; Оперативни циљ 7: Утврдити и примењивати одговарајуће 
међународне стандарде приликом расељавања ромских насеља  



Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:информативно-едукативна; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Број расељених ромских насеља. 
 

 

Број ГИС база 
података у 
МГСИ; 
извештаји ЈЛС, 
ОЦД 

Биће утврђено 2018    

Број ЈЛС које су донеле одлуку о 
неопходности исељења са планом 
пресељења 
 

Број ГИС база 
података у 
МГСИ; 
извештаји ЈЛС, 
ОЦД 

Биће утврђено 2018    

Број одлука о неопходности исељења 
са планом пресељења у односу на број 
расељених насеља 
 

% ГИС база 
података у 
МГСИ; 
извештаји ЈЛС, 
ОЦД 

Биће утврђено 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 
0005 - Администрација и управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Програм 0701 - уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат: 7011 - ИПА 
2013 - друштвени развој     (укупно 34.968.000 РСД) 
 

2.208,8 455,7 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
2020 

 

2.12.1 Јачање капацитета ЈЛС и 
других субјеката надлежних да 
учествују у спровођењу поступка 
исељења и пресељења 

МГСИ 
 

МДУЛС 
МРЗБСП 

ЈЛС 
ЦСР 

2019-2020. 
година 

Број и врста одржаних обука за ЈЛС и 
друге субјекте о процедурама које се 
спроводе током, пре и након 
исељења и пресељења, у складу са 
међународним правом 
 
Број и структура учесника/ца обуке 
 

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја - 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



Степен задовољства обуком /процена 
корисности спроведене обуке 
 
Извор: извештаји и подаци МГСИ; 
подаци ЈЛС 

Пројекат 7011 - ИПА 
2013 - друштвени 
развој     (укупно 
34.968.000 РСД) 
 

2.12.2.  Донети 
упутство/препоруку за ЈЛС о 
поступању пре, током и након 
пресељења становника/ца 
ромских насеља, са 
упутством/препорукама за 
спровођење консултација са 
свим актерима који су погођени 
исељењем и пресељењем 
(Роми и Ромкиње, примајућа 
заједница, стручне службе ЈЛС 
и др.) 

МГСИ 
 

МРЗБСП 
МДУЛС 

ЈЛС 
 

Четврти 
квартал 
2019. и 
2020. г. 

Формиране радне групе за израду 
упутстава/препорука за спровођење 
консултација (да–не) 
 
Израђено упутство/препорука за ЈЛС 
за консултације са становницима и 
становницама ромских насеља који су 
погођени поступком пресељења (да–
не) 
 
Израђено упутство/препорука за ЈЛС 
за консултације са примајућом 
заједницом (да–не) 
 
Извор: извештаји и подаци МГСИ; 
подаци ЈЛС 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 
 

 
2.208,8 

 
455,7 

2.12.3 Обезбедити одговарајући 
смештај за лица која су 
погођена исељењем и 
пресељењем, у складу са 
међународним прописима о 
адекватном становању 

МГСИ ЈЛС 2019-2020. 
година 

Број лица којима је обезбеђен 
адекватан смештај након 
исељења/пресељења у односу на 
број исељених/пресељених лица 
 
Износ средстава опредељених у 
буџету РС, буџетима ЈЛС и обезбеђен 
из других извора, за потребе 
обезбеђења одговарајућег смештаја 
за лица која су погођена исељењем и 
пресељењем, разврстано по 
буџету/извору 
 
Извор: извештаји и подаци МГСИ, 
ЈЛС 

Планирано у 
оквиру буџета 
ЈЛС -   
 

Просечни трошкови 
израде  једне 
детаљне студије о 
разлозима и 
оправданости 
расељавања 
процењени на износ 
од 840.213 РСД - број 
студија ће зависити 
од  броја случајева 
потребног пресељења 

  

2.12.4. Обезбедити 
континуирану подршку (пре, 
током и након пресељења) 
лицима која су погођена 
поступком пресељења 
(задовољење основних 
животних потреба, приступ 
социјалној и здравственој 
заштити, приступ изворима 
прихода и потенцијалним 
местима запослења, приступ 
инклузивном систему 
образовања и васпитања) 

МГСИ 
 

ЈЛС 
ЦСР 
НСЗ 
МЗ 

МПНТР 

2019-2020. 
година 

Број пресељених лица којима је 
пружена подршка  
 
Број и врста мера помоћи и подршке у 
односу на случајеве пресељења 
 
Износ средстава опредељених у 
буџету РС, буџетима ЈЛС и из других 
извора, за потребе обезбеђења мера 
подршке лицима која су погођена 
исељењем и пресељењем, 
разврстано по буџету/извору и врсти 
подршке 
 
Извор: извештаји и подаци МРЗБСП; 

ИПА 2013 - 
друштвени 
развој 
 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
Програм 0701 - 
уређење и надзор у 
области саобраћаја - 
Пројекат 7011 - ИПА 
2013 - друштвени 
развој     (укупно 
34.968.000 РСД) 
 

  



подаци ЦСР и ЈЛС 

Мера 2.13: Оснивање ромских културних центара и усвајање програма развоја ромских насеља 
22

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације:МГСИ 

Период спровођења:2019-2020. година. Тип мере:подстицајна; 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доноше

ње прописа 
(пропис и рок) 

Број основаних ромских културних 
центaрa 

Број Извештаји 
КТСУРР, ЈЛС 

нема података о 
броју ромских 
културних центара 

2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - 
Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација и 
управљање - редовна средства у оквиру лимита 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Програм 0701 - 
уређење и надзор у области саобраћаја - Пројекат 7011 - ИПА 2013 - друштвени развој     
(укупно 34.968.000 РСД) 
 
 

 
243,1 

 
243,1 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
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2.13.1 Основати ромске 
културне центре и/или 
унапредити капацитете 
постојећих установа у већим 
одрживим насељима или у ЈЛС 
у којима живи најмање 300 Рома 
и Ромкиња 

МГСИ 
 

КТСУРР 
МКИJЛС 

2019-2020. 
година 

Број основаних ромских културних 
центара и/или установа чији су 
капацитети унапређени на годишњем 
нивоу 
 
Број и врста одржаних културних 
догађаја  
 
Број посетилаца ових догађаја 
 
Извор: извештаји ЈЛС 
 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 
 

 
243,1 

 
243,1 

2.13.2 Дефинисати препоруке за 
локалне самоуправе у складу са 
чл. 23 Закона о култури 

МКИ 
 
 

КТСУРР 
МДУЛС 

ЈЛС 

Четврти 
квартал 
2019. г. 

Припремљено упутство за ЈЛС (да–не)  
 
Извор: извештаји КТСУРР 

 Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 

  

2.13.3. Осмислити програм 
развоја као целовитих 
просторно-стамбено-културних 
целина 

МГСИ 
 

МКИ Четврти 
квартал 
2019. г. 

Усвојен програм 
 (да–не)   
 
Извор: извештаји МГСИ 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре, 
Програм 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - 
Администрација и 
управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 

  

 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 
Посебни циљ 3: Подстицати укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, подизати запошљивост, запошљавање и 
економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП 



Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
(показатељ исхода) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљaна 

вредност у 
години т+1 

Циљaна 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 
Стопа запослености (15–64)  
 

% Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
Републике 
Србије (Анкета 
о радној 
снази); подаци 
Националне 
службе за 
запошљавање 

Србија – стопа 47,6% 
У периоду јануар-октобар 
2018. године регистровано 
је 4.586 случајева 
запошљавања (31,1% 
жене) припадника ромске 
националне мањине са 
евиденције НСЗ.  Највећи 
број запослених лица је 
без квалификација или са 
ниским нивоом 
квалификација – 64% (што 
кореспондира 
преовлађујућој образовној 
структури Рома и 
Ромкиња), , односно 14,7% 
су лица старија од 50 
година, док је учешће 
дугорочно незапослених у 
случајевима 
запошљавања Рома и 
Ромкиња 43,6%. 
 

2018    

Стопа запослености (15–24) 
 

% Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
Републике 
Србије (Анкета 
о радној 
снази); подаци 
Националне 
службе за 
запошљавање 

36,4% запослених су лица 
до 30 година старости 

2018    

Стопа незапослености (15–64) 
 

% Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
Републике 
Србије (Анкета 
о радној 
снази); подаци 
Националне 
службе за 
запошљавање 

Опште становништво – 
мушкарци 15%, Роми – 
13.600 незапослене особе; 
опште становништво – 
жене 17,1%, Ромкиње – 
11.831 незапослене особе; 
Укупно опште 
становништво Србија 
15,9%, Укупно ромско 
становништво 25.431 
незапослене особе 

2018    

Стопа незапослености (15–24) 
 

% Подаци 
Републичког 
завода за 

укупно опште 
становништво Србија 
36,1%,  укупно ромско 

    



статистику 
Републике 
Србије (Анкета 
о радној 
снази); подаци 
Националне 
службе за 
запошљавање 

становништво 4.885 
незапослене особе 
 

 

Мера 3.1.: Унапредити националне базе података о незапосленим припадницима ромске националне заједнице, без обзира на њихов статус на евиденцији Националне 
службе за запошљавање 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП  

Период спровођења: Четврти квартал 2019.г. Тип мере:информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 

Формирана је национална база 
података о незапосленим 
припадницима ромске националне 
мањине у Републици Србији 
 

База Извештај 
Националне 
службе за 
запошљавање 
Извештај 
КТСУРР 

     

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -Уређење система рада и радноправних односа, 
Програмска активност:0002 - Администрација и управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка 
питања, Програм 0803 -активна политика запошљавања, Програмска 
активност  7024 ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и 
активној инклузији ( укупно 154.607.000 РСД) 
 

 
4.303,9 

 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

2019 
2020 
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3.1.1.  Спровести истраживање 
о ромској популацији са аспекта 
запослености и незапослености 
 

 
МРЗБСП 
 

КТСУРР 
НСЗ 
РЗС 
СИПРУ  

Четврти 
квартал  
2019. г. 

Спроведено истраживањео 
броју запослених и  
незапослених Рома и Ромкиња, 
(да–не) 
 
Извор:подаци Републичког 
завода за статистику 
Републике Србије 
 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност 0002 
- Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   

 
2.582,4 

 

3.1.2.  Повезати евиденцију 
НСЗ са базом података за 
праћење мера за инклузију 
Рома и Ромкиња на локалном 
нивоу 

МРЗБСП 
 

КТСУРР 
РСЗ 

СИПРУ 
 
 

Четврти 
квартал 
2019. 
године 

Редовна размена податка у 
складу са позитивним 
прописима 

 
Извор: Извештај Националне 
службе за запошљавање 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност 0002 
- Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   

 
1.721,5 

 

Мера 3.2: Повећати обухват незапослених Рома и Ромкиња обукама из система активног тражења посла 
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Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП 

Период спровођења: 2019-2020 Тип мере:подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Повећање броја Рома и Ромкиња на 
евиденцији НСЗ 

 

Број Извештај НСЗ; 
извештаји 
организација 
цивилног 
друштва 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета; 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм 0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска 
активност 0002 - Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру 
лимита 

 
88,3 

 
88,3 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: Орган 
који 

Oргани 
партнери у 

Рок за 
завршетак Показатељи учинка и ЦВ 

Извор 
финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

Укупна процењена 
финансијска 
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спроводи 
активност 

спровођењ
у 

активности 

активности  средства по 
изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

3.2.1 Јачање капацитета Рома и 
Ромкиња (нарочито оних из 
категорије вишеструко 
рањивих) о значају и условима 
пријаве на евиденцију НСЗ и 
укључивања у АТП обуке 

НСЗ 
 

МРЗБСП 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број одржаних обука, фокус група у 
филијалама и на терену (каравани 
запошљавања, мобилни тимови сл.) 
на тему значаја и услова пријаве на 
евиденцију НСЗ и укључивања у 
обуке за АТП 
 
Број учесника на обукама и фокус 
групама у филијалама и на терену 
 
Степен задовољства учесника 
обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Број одобрених предлога пројеката 
организација цивилног друштва за 
реализацију информативно-
едукативних активности о правима и 
обавезама незапослених лица 
 
Извор: Извештај НСЗ; извештаји 
организација цивилног друштва 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита   

  

3.2.2 . Јачање капацитета 
саветника и саветница за 
запошљавање посредством 
НСЗ и приватних агенција, за 
рад и запошљавање Рома и 
Ромкиња 
 

НСЗ 
 

МРЗБСП 
КТСУРР 

Приватне 
агенције 

за 
запошљав

ање 
СИПРУ 

ИЛО 
ОЦД 

 
 
 

2019-2020. 
година 

Број одржаних обука, тренинга, 
радионица, састанака и сл. на тему 
сензибилизације, забране 
дискриминације и подршке у 
запошљавању Рома и Ромкиња 
 
Број сензибилисаних и обучених 
саветника за запошљавање из НСЗ и 
приватних агенција за запошљавање 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: Извештај Националне службе 
за запошљавање; Извештај 
МРЗБСП; извештаји ОЦД; извештаји 
ИЛО 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита  и НСЗ   - 
редовна средстав за 
рад 
 

 
88,3 

 
88,3 

Мера 3.3.: Обезбедити ефикасну примену Закона о забрани дискриминације у односу на област приступа тржишту рада, запошљавања и права по основу рада 
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 2: Превенција и смањење дискриминације 
Рома и Ромкиња на тржишту рада 

 



Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП  

Период спровођења:Други квартал 2020. године Тип мере: информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/доно

шење 
прописа 

(пропис и 
рок) 

Број кампања и информативних 
активности усмерених на сузбијање 
дискриминације Рома и Ромкиња при 
запошљавању 
 

Број Годишњи 
извештај о 
реализацији 
Стратегије и 
акционог плана 
за социјално 
укључивање 
Рома и 
Ромкиња; 
Извештај 
Поверенице за 
заштиту 
равноправност
и и Заштитника 
грађана 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм 0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска 
активност 0002 - Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру 
лимита   
Раздео 23   Министарство правде, Програм 1001 - Унапређење и заштита 
људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0017 -  
Бесплатна правна помоћ (укупно 64.394.000 РСД 

Буџетирано у оквиру 
активности 
3.1.1.(Приходи из 
буџета  2.582,4) 
 

- 
 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 



3.3.1. Јачати капацитете и 
подизати свест свих 
релевантних актера за 
препознавање дискриминације 
Рома и Ромкиња у областима 
приступа тржишту рада, 
запошљавања и права по 
основу рада 

МРЗБСП 
 

КТСУРР 
Повереник 
за заштиту 
равноправ

ности 
КЉМП 
СИПРУ 

ЈЛС 
ОЦД 

Имплемен
тациони 
партнери 

 
Други 
квартал 
2020. г. 

Број реализованих кампања, обука и 
сл. за промовисање показатеља за 
препознавање дискриминације у 
областима приступа тржишту рада, 
запошљавања и права по основу рада 
 
Број лица обухваћених кампањама, 
обукама и сл.  
 
Извор:  извештаји повереника за 
заштиту равноправности, извштај 
КЉМП, извештаји ОЦД,извештаји 
имплементационих партнера 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 
0802 -Уређење 
система рада и 
радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства у 
оквиру лимита 

  

3.3.2.  Унапређење система 
пружања бесплатне правне 
помоћи  Ромима и Ромкињама 

МПР 
 

ОЦД 
ЈЛС 

Четврти 
квартал 
2019. 
године 

Број Рома и Ромкиња корисника/ца 
бесплатне правне помоћи 
 
Број реализованих кампања у циљу 
правног информисања Рома и 
Ромкиња о систему бесплатне 
правнепомоћи 
 
Извор: Информације и извештаји МП; 
Информације и извештаји ЈЛС, 
извештаји ОЦД  

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 23   
Министарство 
правде, Програм 
1001 - Унапређење 
и заштита људских 
и мањинских права 
и слобода, 
Програмска 
активност 0017 -  
Бесплатна правна 
помоћ (укупно 
64.394.000 РСД 

  

Мера 3.4: Подизати свест друштва (и ромске заједнице) о значају забране дискриминације и механизмима заштите од дискриминације 
26

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 
(пропис и рок) 

Број притужби на случајеве кршења 
права Рома и Ромкиња на рад и по 
основу рада, поднетих Заштитнику 
грађана 
 
  

Број Годишњи извештај о 
реализацији Стратегије и 
акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња; 
Извештај Поверенице за 
заштиту равноправности и 
Заштитника грађана 

Биће 
утврђена 

2018    

Број притужби на случајеве 
дискриминације Рома и Ромкиња при 

Број Годишњи извештај о 
реализацији Стратегије и 

Биће 
утврђена 

2018    
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запошљавању поднетих Поверенику за 
заштиту равноправности 
 

акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња; 
Извештај Поверенице за 
заштиту равноправности и 
Заштитника грађана 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   

Буџетирано у 
оквиру 
активности 3.2.2. 
(Приходи из 
буџета 88,3) 

Буџетирано у 
оквиру активности 
3.2.2. 
( Приходи из 
буџета 88,3) 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: Орган 
који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ
у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 
2019 2020 

   

3.4.1.  Јачање капацитета 
запослених у релевантним 
институцијама, удружењима 
послодаваца и ОЦД на тему 
забране дискриминације у 
области приступа тржишту 
рада, запошљавања и права по 
основу рада 

МРЗБСП НСЗ 
Повереник 
за заштиту 
равноправ

ности 
КЉМП 

Служба за 
управљањ
е 
кадровимa 

 
2019-2020. 
година 

Број одржаних семинара и обука о забрани 
дискриминације у вези са тржиштем рада, 
запошљавања и права по основу рада 
 
Број учесника/ца семинара и обука из 
релевантних институција, удружења 
послодаваца и ОЦД  који су учествовали 
на обукама и семинарима 
 
Степен задовољства учесника/ца 
едукацијом/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: Годишњи извештај Службе за 
управљање кадровима, Годишњи извештај 
повереника, Годишњи извештај МРЗБСП 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0802 -
Уређење система 
рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства 
у оквиру лимита   

  

3.4.2.  Јачати капацитете свих 
релевантних актера који се 
баве запошљавањем Рома и 
Ромкиња на тему спречавања 
феномена антициганизма   

МРЗБСП КТСУРР 
НСЗ 

Приватне 
агенције 

за 
запошљав

ање 
Привредне 

коморе 
ЈЛС 

Имплемен
тациони 
партнери 
 

2019-2020. 
година 

Број обука о спречавању феномена 
антициганизма  
 
Број и структура запослених из 
релевантних институција који учествују на 
обукама  
 
Степен задовољства  задовољства 
учесника/ца обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: Годишњи извештај о реализацији 
Стратегије за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0802 -
Уређење система 
рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 

  



управљање -  
редовна средства 
у оквиру лимита   

3.4.3.  Континуирана подршка 
ОЦД које заговарају 
унапређење положаја Рома и 
Ромкиња у области забране 
дискриминације у односу на 
област приступа тржишту рада, 
запошљавања и права по 
основу рада 
 

МРЗБСП 
 
 

КЉМП 
ЈЛС 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број ОЦД које спроводе пројекте за 
унапређење положаја Рома и Ромкиња и 
спречавање дискриминације на тржишту 
рада, запошљавања и права по основу 
рада 
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте ОЦД  
 
Број и структура корисника/ца пројеката 
(по полу, по ЈЛС) 
 
Извор: Годишњи извештаји МРЗБСП; 
извештаји ЈЛС; извештаји ОЦД које 
спроводе пројекте/ учествују у програмима 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0802 -
Уређење система 
рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност:0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства 
у оквиру лимита   

  

Мера 3.5: Активно промовисати и развијати политике и мере које имају за циљ пoвeћaвaњe зaпoшљивости лица рoмске националности, са посебним фокусом на категорије 
вишеструко рањивих лица27

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна 
 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Повећан је број високообразованих 
Рома и Ромкиња на евиденцији 
Националне службе за запошљавање 

Број Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
РепубликеСрб
ије, подаци 
НСЗ 

Биће утврђена 2018    

Повећана је заинтересованост 
послодаваца за укључивање Рома и 
Ромкиња у програме додатног 
образовања и обуке, посебно обуке за 
познатог послодавца, као и програме 
стицања практичних знања и програма 
стручне праксе 

Број Подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
РепубликеСрб
ије, подаци 
НСЗ 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 
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  000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм 0803 - Активна политика запошљавања, пројекат 7024 - ИПА 2014 – 
Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији (укупно 154.607.000 
РСД) 
 
Аплицирати за донаторска средства 

 
2.065,9 

 
2.065,9 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

3.5.1.  У оквиру активних мера 
запошљавања, развијати и 
спроводити подршку за 
самозапошљавање Рома и 
Ромкиња кроз пружање 
менторске, административне и 
књиговодствене подршке у  току 
прве две године 

НСЗ 
 

МРЗБСП 
ЈЛС 

Привредне 
коморе 

 

2019-2020. 
година 

Број одржаних обука, пружене менторске 
и друге врсте подршке 
 
Број и структура учесника/ца 
 
Степен задовољства учесника/ца 
обуком/процена корисности спроведених 
активности 
 
Број подржаних лица кроз развијене 
програме 
 
Извор: извештаји НСЗ; извештаји 
МРЗБСП; извештаји ЈЛС 

Приходи из 
буџета  
и 

Пројекат 7024 
ИПА 2014 – 
Сектор 
подршке 
запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0802 -
Уређење система 
рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства 
у оквиру лимита   
Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0803 - 
Активна политика 
запошљавања, 
пројекат 7024 
ИПА 2014 – 
Сектор подршке 
запошљавању 
младих и активној 
инклузији (укупно 

 
2.065,9 

 
2.065,9 



154.607.000 РСД) 
 

3.5.2. Организовати промотивне 
кампање на нивоу филијала 
према познатим послодавцима 
у циљу провомисања младих и 
образованих Рома и Ромкиња и 
њиховог запошљавања 

НСЗ 
 

ЈЛС 
ОЦД 

Послодавц
и 

2019-2020. 
година 

Број промотивних  кампања 
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте ОЦД  
 
Број и структура укључених младих и 
образованих Рома и Ромкиља (по полу, 
по ЈЛС) 
 
Број и структура укључених познатих 
послодаваца 
 
Извор: Годишњи извештај НСЗ; 
Годишњи извештај КЉМП; извештаји 
укључених ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0802 -
Уређење система 
рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства 
у оквиру лимита   

  

3.5.3. Унапредити програм 
доделе субвенција за 
самозапошљавање 

МРЗБСП 
 
 

НСЗ 
ОЦД 
ЈЛС 

 

Четврти 
квартал 
2019. 
године 

Спроведена анализа ефеката постојећих 
програма за доделу субвенција за 
самозапошљавање, са предлозима за 
њихово унапређење 
 
Израђен нацрт предлога за унапређење 
постојећих мера 
 
Извор: Подаци МРЗБСП и извештаји 
НСЗ; подаци ЈЛС; База за праћење 
инклузије Рома и Ромкиња у Србији 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка питања, 
Програм 0802 -
Уређење система 
рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства 
у оквиру лимита   

  

Мера 3.6: Укључити већи број незапослених лица ромске националности у програм функционалног основног образовања одраслихи додатног образовања и обуке, ради 
стицања додатних знања, вештина и компетенција у циљу конкурентнијег иступања на тржишту рада28

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере: подстицајна 
 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Повећан је број незапослених Рома и Број подаци Биће утврђена 2018    

                                                           
28

  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 3: Повећати конкурентност припадника ромске 
националне мањине на тржишту рада 



Ромкиња који су стекли формално 
образовање кроз програм 
функционалног основног образовања 
одраслих 

Републичког 
завода за 
статистику 
РепубликеСрб
ије, подаци 
НСЗ 

Спроведени су програми стажирања 
младих високообразованих Рома и 
Ромкиња у институцијама на 
националном и локалном нивоу 

Број подаци 
Републичког 
завода за 
статистику 
РепубликеСрб
ије, подаци 
НСЗ 

30 2018 40 50  

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 0802 
-Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0803 - Активна политика запошљавања, пројекат 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке 
запошљавању младих и активној инклузији (укупно 154.607.000 РСД) 

 
2.065,9 

 
2.065,9 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

3.6.1.  Укључити Роме и 
Ромкиње у постојећи програм 
функционалног основног 
образовања одраслих 

НСЗ 
 

МПНТР 
МРЗБСП 

ЈЛС 
ОЦД 

 
 

2019-2020. 
година 
 

Број реализованих кампања на терену за 
подстицање укључивања већег броја 
Рома и Ромкиња у програм 
функционалног основног образовања 
одраслих  
 
Број лица којима су обезбеђени путни 
трошкови како би присуствовали  
настави 
 
Извор:извештаји МПНТР, МРЗБСП и 
НСЗ; извештаји ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 
0802 -Уређење 
система рада и 
радноправних 
односа, Програмска 
активност0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства у 
оквиру лимита 

 
2.065,9 

 
2.065,9 

3.6.2.  Организовати програме 
плаћених радних пракси, 
стажирања и других облика 
стицања радног искуства за 
младе Роме и Ромкиње у 

МРЗБСП 
 

КТСУРР 
ЈЛС 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број младих Рома и Ромкиња који 
учествују у програмима плаћених радних 
пракси и стажирања  
 
Број институција на националном и 

Приходи из 
буџета  
и 

Пројекат 7024 
ИПА 2014 – 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 

  



институцијама на националном 
и локалном нивоу 

локалном нивоу које учествују у 
програмима професионалних пракси за 
младе Роме и Ромкиње 
 
Извор: подаци МРЗБСП и извештаји 
НСЗ; извештаји ОЦД 

Сектор 
подршке 
запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
 
 

0803 - Активна 
политика 
запошљавања, 
пројекат 7024 ИПА 
2014 – Сектор 
подршке 
запошљавању 
младих и активној 
инклузији (укупно 
154.607.000 РСД) 
 

3.6.3 . Организовати бесплатне 
курсеве и програме за 
преквалификацију и 
доквалификацију Рома и 
Ромкиња у складу са потребама 
тржишта рада 

НСЗ 
 
 

МПНТР 
МРЗБСП 

ЈЛС 
ОЦД  

 

2019-2020. 
година 
 

Број организованих курсева и програма 
Број учесника/ца курсева и програма 
 
Степен задовољства учесника 
обуком/процена корисности спроведених 
активности 
 
Извор: Извештаји МПНТР и НСЗ 

Редовна 
средствА НСЗ 
 
 

Редовна средствА 
НСЗ 
 

  

Мера 3.7: Јачати капацитете и подстицати дијалог и сарадњу актера од значаја за развој локалне економске политике и политике запошљавања29
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП 

Период спровођења: 2019-2020 Тип мере: подстицајна 
 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број општина/градова који су развили 
посебне стратегије/АП за 
запошљавање Рома и Ромкиња 

 

Број Извештаји 
МРЗБСП; 
подаци ЈЛС и 
база података 
општина СКГО 
 

Биће утврђена 
током прве године 
спровођења АП 
број 
општина/градова 
који у оквиру 
општих планова 
запошљавања имају 
садржане посебне 
мере за 
запошљавање Рома 
и Ромкиња 
 

2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 У години т+2 

                                                           
29Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 5: Поставити политику запошљавања Рома и 
Ромкиња као интегрални део политике локалног економског развоја 

 



 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру лимита;   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0803 - Активна политика запошљавања, пројекат 7024 ИПА - 2014 – Сектор 
подршке запошљавању младих и активној инклузији (укупно 154.607.000 РСД) 
Средства из буџета ЈЛС  

Средства из 
буџета ЈЛС 

Средства из буџета 
ЈЛС 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

3.7.1. Укључити мере за 
запошљавање Рома и Ромкиња 
у локалне акционе планове 
запошљавања уз партиципацију 
ОЦД 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
НСЗ 

2019-2020. 
година 

Број акционих планова ЈЛС који су кључили 
мере за запошљавање Рома и Ромкиња (са и 
без партиципације ОЦД) 
 
Број локалних самоуправа које спроводе мере 
за запошљавање Рома и Ромкиња  
 
Обим планираних и реализованих средстава 
за спровођење ЛАП у делу запошљавања  
 
Извор: Извештаји ЈЛС 
 

Приходи из 
буџета 
 
и 
Средства из 
буџета ЈЛС 

Раздео 30 
Министарство  
за рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка 
питања, 
Програм 0802 -
Уређење 
система рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност 0002 
- 
Администрациј
а и управљање 
-  редовна 
средства у 
оквиру лимита;   
Раздео 30 
Министарство  
за рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка 
питања, 
Програм 0803 
- Активна 
политика 
запошљавања
, пројекат 
7024 ИПА 
2014 – Сектор 
подршке 

Средства из 
буџета ЈЛС 

Средс
тва из 
буџет
а ЈЛС 



запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
(укупно 
154.607.000 
РСД) 
 

3.7.2.  Јачати капацитете ЈЛС и 
других актера у локалној 
заједници за анализу тржишта 
рада, имплементирање мера и 
евалуацију ефеката локалних 
акционих планова 
 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
НСЗ 
ОЦД 

2019-2020. 
година 
 

Број организованих обука за ЈЛС и друге 
актере 
 
Број и структура учесника/ца на обукама 
 
Степен задовољства учешћем у 
обукама/процена корисности спроведених 
активности 
 
Извор: Извештаји и подаци ЈЛС 

Приходи из 
буџета; 

Пројекат 
7024 ИПА 
2014 – 
Сектор 
подршке 
запошљавањ
у младих и 
активној 
инклузији 
(укупно 
154.607.000 
РСД) 
и 
 
 
Средства из 
буџета ЈЛС 

Раздео 30 
Министарство  
за рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка 
питања, 
Програм 0802 -
Уређење 
система рада и 
радноправних 
односа, 
Програмска 
активност0002 
- 
Администрациј
а и управљање 
-  редовна 
средства у 
оквиру лимита;   
Раздео 30 
Министарство  
за рад, 
запошљавање, 
социјална и 
борачка 
питања, 
Програм 0803 
- Активна 
политика 
запошљавања
, пројекат 
7024 ИПА 
2014 – Сектор 
подршке 
запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
(укупно 
154.607.000 
РСД) 
 

  

Мера 3.8: Подстицати запошљавање Рома и Ромкиња у институцијама на локалном и националном нивоу, у сагласности са органима локалних самоуправа и у складу са 



фискалним ограничењима. 30
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 
(пропис и рок) 

Проценат повећања Рома и Ромкиња 
запослених у државној управи на 
централном и локалном нивоу у односу 
на укупан број запослених у државној 
управи 

% Подаци 
МДУЛС 

 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

   

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - Администрација 
и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 0803 
- Активна политика запошљавања, пројекат 7024 ИПА - 2014 – Сектор подршке 
запошљавању младих и активној инклузији (укупно 154.607.000 РСД 

 
76,0 

 
76,0 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 
изворима у 

000 дин. 
2019 2020 

                                                           
30

  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 6: Повећати број Рома и Ромкиња запослених 
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3.8.1.  Развијати и јачати мрежу 
координатора и координаторки 
за ромска питања, укључујући и 
повећање њиховог броја, у 
складу са локалним потребама, 
у циљу остваривања блиске 
сарадње са другим 
релевантним механизмима за 
побољшање положаја Рома и 
Ромкиња 
 
 

МРЗБСП 
 
 
 

КТСУРР 
МДУЛС 

ЈЛС 
СИПРУ 

 

2019-2020. 
година 

Дефинисани критеријуми за 
запошљавање координатора/ки за 
ромска питања у ЈЛС,са јасним 
описом послова  
(да–не) 
 
Број запослених координатора/ки за 
ромска питања на одређено и 
неодређено време 
 
Број ЈЛС које имају запослене 
координаторе /ке за ромска питања  
на одређено и неодређено време 
 
Извор: извештаји МДУЛС; подаци 
ЈЛС 

Приходи из 
буџета; 

Пројекат 7024- 
ИПА 2014 – 
Сектор подршке 
запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
(укупно 
154.607.000 
РСД) 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност 0002 
- Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0803 - 
Активна политика 
запошљавања, пројекат 
7024 - ИПА 2014 – Сектор 
подршке запошљавању 
младих и активној 
инклузији (укупно 
154.607.000 РСД 
 

 
76,0 

 
76,0 

3.8.2. Јачати капацитете 
координатора/ки за ромска 
питања запослених у ЈЛС 

МРЗБСП 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

СИПРУ 
Имплемен
тациони 
партнери 

 
 

2019-2020. 
година 
 

Број реализованих обука 
 
Број укључених координатора/ки за 
ромска питања у обуке 
 
Степен задовољства учесника/ца 
обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: извештаји  МРЗБСП; 
извештаји СКГО; извештаји 
имплементационих партнера 

 

Приходи из 
буџета 
 
 
Приходи из 
буџета; 

Пројекат 7024 
ИПА 2014 – 
Сектор подршке 
запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
(укупно 
154.607.000 
РСД) 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност 0002 
- Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0803 - 
Активна политика 
запошљавања, пројекат 
7024 -  ИПА 2014 – 
Сектор подршке 
запошљавању младих и 
активној инклузији (укупно 
154.607.000 РСД 
 

  



3.8.3.  Јачати капацитете и 
побољшати услове рада 
мобилних тимова (које чине 
координатор/ка за ромска 
питања, здравствена 
медијаторка, педагошки 
асистент/киња, 
представници/це НЗС и ЦСР) 
на локалном нивоу ради 
подстицања интерсекторске 
сарадње 
 
 
 

МДУЛС 
 

КТСУРР 
СИПРУ 

ЈЛС 
НСЗ 

Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број формираних мобилних тимова 
 
Број и структура лица укључених у 
рад мобилних тимова 
 
Број ЈЛС у којима су формирани 
мобилни тимови 
 
Број тренинга, обука и сл. 
намењених члановима/цама 
мобилних тимова 
 
Степен задовољства учесника/ца 
обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Извор: подаци КТСУРР, ЈЛС, 
извештаји имплементационих 
партнера; База за праћење инклузије 
Рома и Ромкиња 

Приходи из 
буџета; 

Пројекат 7024 
ИПА 2014 – 
Сектор подршке 
запошљавању 
младих и 
активној 
инклузији 
(укупно 
154.607.000 
РСД) 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност 0002 
- Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0803 - 
Активна политика 
запошљавања, пројекат 
7024 - ИПА 2014 – Сектор 
подршке запошљавању 
младих и активној 
инклузији (укупно 
154.607.000 РСД 

  

3.8.4.  Побољшати 
информисање о могућностима 
запошљавања Рома и Ромкиња 
посредством ОЦД 
 

МРЗБСП КТСУРР 
ЈЛС 
ОЦД 

 
 

2019-2020. 
година 

Број ОЦД које учествују у 
информисању Рома и Ромкиња о 
могућностима запошљавања  
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава за пројекте 
ОЦД  
 
Број Рома и Ромкиња који су кроз 
пројекте ОЦД информисани  о 
могућностима запошљавања 
 
Извор:извештаји ОЦД које учествују 
у активностима информисања 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност:0002 
- Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   

  

Мера 3.9: Легализовати рад неформално запослених Рома и Ромкиња 
31

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: MРЗБСП 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 
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Број регистрованих сакупљача 
сировина који имају дозволе издате од 
надлежног органа 

Број Подаци 
Агенције за 
привредне 
регистре; 
извештаји 

КЉПМ 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0803 - Активна политика запошљавања, пројекат 7024 - ИПА 2014 – Сектор 
подршке запошљавању младих и активној инклузији (укупно 154.607.000 РСД 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 3.6.1. 
(Приходи из 
буџета 2.065,9) 

Буџетирано у оквиру 
активности 3.6.1. 
(Приходи из буџета 
2.065,9 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансир
ања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 



3.9.1.  Анализирати разлоге 
рада значајног броја Рома и 
Ромкиња у сивој економији 
 

МРЗБСП 
 

ОЦД 
 
 

Трећи 
квартал 
2019. г. 

Израђена анализа o Ромима и Ромкињама у 
сивој економији, са препорукама(да–не) 
 
Извор: Документ Анализа о Ромима и 
Ромкињама у сивој економији 

Приходи 
из буџета 
 
 
 

Раздео 30 
Министарство  за 
рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 
0802 -Уређење 
система рада и 
радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  
редовна средства у 
оквиру лимита   
Раздео 30 
Министарство  за 
рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 
0803 - Активна 
политика 
запошљавања, 
пројекат 7024 - ИПА 
2014 – Сектор 
подршке 
запошљавању 
младих и активној 
инклузији (укупно 
154.607.000 РСД 
 

  

Мера 3.10: Уредити правни статус лица која се баве сакупљањем и класирањем отпада  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:  МЗЖС 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:институционално-управљачко-организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број ЈЛС које су уредиле питања 
управљања отпадом кроз израду 
локалних планова, којима се предвиђа 
укључивање индивидуалних 
сакупљача секундарних сировина у 
легалне токове управљања отпадом и 
израду локалне планске документације
  

број подаци 
МДУЛС, 

МЗЖС, ЈЛС 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 



Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 25.0 Министарство  заштите животне средине, Програм 0404 -Управљање заштитом 
животне средине, Програмска активност 0004 - Администрација и управљање -  редовна 
средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност 0002 - Администрација 
и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 0803 
- Активна политика запошљавања, пројекат 7024 - ИПА 2014 – Сектор подршке 
запошљавању младих и активној инклузији (укупно 154.607.000 РСД) 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 
3.6.1. 
(Приходи из 
буџета 2.065,9 

. Буџетирано у 
оквиру 
активности 3.6.1. 
(Приходи из 
буџета 2.065,9 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 
Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 
Веза са програмским буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 
изворима у 

000 дин. 

2019 
 

2020 
 

3.10.1. Пратити примену 
Закона о управљању отпадом у 
делу који се односи на забрану 
депоновања отпадног 
материјала који се може 
рециклирати 

МЗЖС 
 

КТСУРР 
МДУЛС 

ЈЛС 
 

2019-2020. 
година 
 

Број извршених инспекцијиских 
надзора ЈЛС 
 
Број поднетих пријава за покретање 
прекршајног поступка од стране  
комуналне инспекције и локалне 
инспекције за заштиту животне 
средине 
 
Извор: Годишњи извештај оператера 
на депонији отпада   

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 25.0 Министарство  
заштите животне средине, 
Програм 0404 -Управљање 
заштитом животне средине, 
Програмска активност 0004 - 
Администрација и управљање -  
редовна средства у оквиру 
лимита   
 
 

  

3.10.2.  Подстицати ЈЛС да 
кроз јавно-приватна 
партнерства раде на уређењу 
питања управљања отпадом 
узимајући у обзир интересе и 
ресурсе сакупљача 
секундарних сировина 
 
 

МЗЖС 
 

КТСУРР 
МДУЛС 

ЈЛС 
 
 

2019-2020. 
година 

Број ЈЛС које су уредиле питања 
управљања отпадом кроз израду 
локалних планова, којима се 
предвиђа укључивање 
индивидуалних сакупљача 
секундарних сировина у легалне 
токове управљања отпадом и израду 
локалне планске документације 
 
Број и износ субвенције 
индивидуалним сакупљачима 
секундарних сировина за опремање 
потребном опремом 
 
Извор: подаци МДУЛС, МЗЖС, ЈЛС 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 25.0 Министарство  
заштите животне средине, 
Програм 0404 -Управљање 
заштитом животне средине, 
Програмска активност0004 - 
Администрација и управљање -  
редовна средства у оквиру 
лимита   
 
 
 

  

 
ЗДРАВЉЕ 

 

 
Посебни циљ 4.  Унапредити здравље Рома и Ромкиња, унапредити приступ здравственим услугама и омогућити пуно остваривање права на здравље у здравственом 
систему Републике Србије 



Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МЗ 

Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља (показатељ исхода) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 

Циљaна 
вредност у 
години т+1 

2019 

Циљaна вредност 
у години т+2 

2020 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 
 

Број ромских здравствених 
медијатора/медијаторки у систему 
здравствене заштите  

 

број Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

85 ромских 
здравствених 

медијатора у 70 
општина 

 
 

2018    

Број деце узраста од 0 до 
15 година обухваћене 
вакцинацијом 

Број Извештај 5000 2014 6500 7000  

Број деце узраста од 0 до15 година 
обухваћенихсистематским прегледом 

Број Извештај 3000 2014 5000 5500  

Стопа смртности ромске одојчади је 
смањена 
 

% Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

Биће утврђена 2018    

Стопа смртности ромске деце до 
навршене пете године живота је 
смањена 
 

% Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

Биће утврђена 2018    

За 50% је повећан обухват ромских 
мајки и деце патронажним посетама 
(пре и постнатално).  
 

% Индекс Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

100% 2018 130% 150%  

За 50% је повећан обухват развојним 
саветовалиштима и 
саветовалиштима за родитеље 
ромске деце и родитеља 

% Индекс Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

100% 2018 130% 150%  

60% Ромкиња репродуктивне доби 
користи модерна средства 

контрацепције 
 

% Индекс Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

100% 2018 140% 160%  

% жена обухваћенихпревентивним 
прегледима 

% Извештај 30 2014 45 45  

% жена обухваћенихсистематским 
прегледомкод гинеколога 

% Извештај 25 2014 40 40  

У 60 домова здравља у скрининг 
програме раног откривања рака, 
дијабетеса и кардиоваскуларих 

болести укључене су здравствене 
медијаторке 

 

Број Подаци из 
Министарства 

здравља 
 

Биће утврђена 2018 40 60  



Мера 4.1.: Повећати број Рома и Ромкиња који користе јавно-здравствене програме, активности и услуге које утичу на неповољне услове за развој и здравље Рома и 
Ромкиња на територији Републике Србије, уз нагласак на оне код којих је вулнерабилност највише изражена 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МЗ 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере:  мера обезбеђења добара и пружања услуга од стране учесника у планском 
систему  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 

Број ЈЛС у којима је унапређена 
хигијенско-епидемиолошка ситуација 
у подстандардним ромским насељима 
 

Број Подаци из 
Министарства 

здравља 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области 
здравља, Програмска активност 0007 - Администрација и управљање – редовна 
средства у оквиру лимита 
 Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм 1802 - превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској 
популацији (укупно 45.000.000 РСД)         
Аплицирати за донаторска средства  

 
45.000,0 

 
45.000,0 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

4.1.1 Формулисати План јавног 
здравља на територији ЈЛС за 
период 2019–2021. год. 

MЗ 
МДУЛС 

 

ЈЛС 
 

Четврти 
квартал 
2019. 
године 
 

Број ЈЛС које имају усвојен ЛАП  
јавног здравља  које имају Роме и 
Ромкиње препознате као циљну 
групу  
 
Извор: подаци Министарства 
здравља (Институт за јавно здравље 
Батут) 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм 1801 – 
Уређење и надзор у 
области здравља, 
Програмска 
активност:0007 - 
Администрација и 
управљање – редовна 
средства у оквиру 
лимита 

 
45.000,0 

 
45.000,0 
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4.1.2. Укључити 
представникe/цe Рома и 
Ромкиња у рад локалних 
Савета за здравље 
(здравствену медијаторку, а ако 
је немају онда координатора/ку 
за ромска питања, педагошког 
асистента/кињу и/или 
активисту/кињу организације 
цивилног друштва)  
 

МЗ 
 

КТСУРР 
ЈЛС 

Четврти 
квартал 
2019. г. 

Број ЈЛС које имају представника/цу 
ромске заједнице у локалним 
Саветима за здравље у односу на 
укупан број ЈЛС у РС (%) 
 
Извор: подаци Министарства 
здравља (Институт за јавно здравље 
Батут) 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна 
здравствена заштита-  
Програмска активност 
0010 -Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 РСД)        
 

  

4.1.3.  Проценити хигијенско-
епидемиолошкe и другe 
здравственe потребe Рома и 
Ромкиња у подстандардним 
насељима РС 

МЗ 
 

Заводи за 
јавно 

здравље 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
ЈЛС 

КТСУРР 
Академске 
институциј

е 
  
Имплемен
тациони 
партнери 

Трећи 
квартал 
2020. г. 

Реализовано истраживање и 
формулисане препоруке за 
задовољење хигијенско-
епидемиолошких и других 
здравствених потреба Рома и 
Ромкиња у подстандардним 
насељима (да-не) 
 
Извор: подаци Министарства 
здравља (Институт за јавно здравље 
Батут) 
 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм 1801 – 
Уређење и надзор у 
области здравља, 
Програмска активност 
0007 - Администрација и 
управљање – редовна 
средства у оквиру 
лимита 
 

  

4.1.4. Спровести хигијенско-
епидемиолошку санацију 
(диспозиција отпадних 
материја, дератизација, 
дезинфекција и дезинсекција) 
подстандардних ромских 
насеља у РС 
 

МЗ  
 

КТСУРР 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
Заводи за 

јавно 
здравље 

Имплемен
тациони 
партнери 

2019-2020. 
година 

Број подстандардних ромских 
насеља у којима је извршена 
хигијенско-епидемиолошка санација 
у односу на укупан број 
подстандардних ромских насеља 
 
Извор: подаци ЈЛС; извештаји 
Завода за јавно здравље 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм 1802 - 
превентивна 
здравствена заштита-  
Програмска активност 
0010 -Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 РСД)       
 

  

4.1.5. Обезбедити већи обухват 
вакцинацијом од грипа – 
посебно старијих Рома и 
Ромкиња 
 
 

РФЗО 
 

МЗ  
Дом 

здравља – 
Служба 
опште 

медицине 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број укупно вакцинисаних у 
календардкој години против грипа 
 
Број старијих од 65 година Рома и 
Ромкиња обухваћен вакцинацијом од 
грипа 
 
Број ДЗ у којима је повећан обухват 
Рома и Ромкиња (посебно 65+) 
вакцинацијом од грипа 
 
Извор: подаци Министарства 
здравља 

У оквиру 
срестава 
РФЗО РС - 
износ 
средстава ће 
зависити од 
броја укупно 
вакцинисаних 
у 
календарској 
години 

   



4.1.6.  Подржати ОЦД у 
спровођењу активности које 
доприносе очувању здравља 
Рома и Ромкиња (унапређење 
хигијенско-епидемиолошких 
услова, подстицање 
активирања у локалним 
Саветима за здравље, 
превентивни рад у заједници и 
сл.) 
 

МЗ 
 

Институти  
за јавно 
здравље 
Заводи за 

јавно 
здравље 

ЈЛС 
Имплемен
тациони 
партнери 

ОЦД 

2019–
2020. 
година 

Број oдобрених пројеката и износ 
финансијских средстава, за пројекте 
који су усмерени ка очувању здравља 
Рома и Ромкиња 
Број Рома и Ромкиња који учествују у 
пројектима као корисници 
 
Извор: подаци Министарства 
здравља; извештаји ОЦД подржаних 
кроз пројекте 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм 1802 - 
превентивна 
здравствена заштита-  
Програмска активност 
0010 Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 РСД)       
 

  

Мера 4.2.: Обезбедити приступ правовременој антенаталној здравственој заштити и организовати превентивне програме за труднице у ромској заједници 
33

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: мера обезбеђења добара и пружања услуга од стране учесника у планском 
систему 
 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број ромских мајки обухваћених 
патронажним посетама (пре и 
постнатално).  
 

Број Србија – 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 
2014/Србија – 
Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 2014 
(Главни 
налази/Јули 
2014), 
УНИЦЕФ и 
РЗС 

Ромкиње (38%) су 
ређе користиле 
услуге гинеколога у 
дому здравља у 
односу на друге 
испитанице (33%). 
Патронажна служба 
дома здравља је у 
контроли трудноће 
ређе посећивала 
Ромкиње (32%) него 
друге труднице 
(56%), а након 
порођаја служба 
дома здравља је 
такође ређе 
посећивала 
Ромкиње (81%) него 
друге труднице 
(96%). 

2014    

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 
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Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена 
заштита - Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 45.000.000 РСД)         
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0902 -Социјална заштита, Програмска активност0004 – подршка удружењима и 
локалним заједницама (укупно 1.323.000.000 РСД) 

Буџетирано у 
оквиру активности 
4.1.1. (Приходи из 
буџета  45.000,0) 

Буџетирано у оквиру 
активности 4.1.1. 
(Приходи из буџета 
45.000,0) 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин 

2019 2020 

4.2.1.  Реализовати редовне 
гинеколошке прегледе за 
труднице  
 
 

МЗ 
 
 

Дом 
здравља – 
Служба за 
поливален

тну 
патронажу 
 Служба за 
здравстве
ну заштиту 

жена 
Здравстве

не 
медијаторк

е 

2019-2020. 
година 
 

Број трудница из ромске заједнице 
обухваћен радом службе за 
здравствену заштиту жена у дому 
здравља 
 
Број ДЗ који организује редовне 
гинеколошке прегледе 
 
Степен задовољства трудница из 
ромске заједнице услугом 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.2.2.  Реализовати редовне 
посете патронажне службе 
трудницама у ромским 
насељима 

МЗ 
 
 

Дом 
здравља – 
Служба за 
поливален

тну 
патронажу 
Здравстве

не 
медијаторк

е 

2019-2020. 
година 

Број  трудница из ромске заједнице 
обухваћен радом службе за 
поливалентну патронажу 
 
Број ДЗ у којима су труднице ромске 
националности обухваћене радом 
службе за поливалентну патронажу  
 
Степен задовољства трудница 
Ромкиња услугом 
 
Извор: извештаји  Министарства 
здравља 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.2.3.  Повећати учешће 
ромских трудница у школама 
родитељства 

МЗ 
 

Дом 
здравља – 
Служба за 
поливален

тну 
патронажу 

 
Здравстве

не 
медијаторк

е 

2019-2020. 
година 

Број трудница из ромске заједнице на 
радионицама 
 
Број организованих радионица 
годишње 
 
Број ДЗ који организују  
Радионице 
 
Степен задовољства и процена 
користи радионица од стране 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         

  



Имплемен
тациони 
партнери 

трудница из ромске заједнице  
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља и ОЦД 

 

4.2.4.  Обезбедити додатне 
оброке за труднице које живе у 
сиромаштву 

МРЗБСП 
 

MЗ 
ЈЛС 

Црвени 
крст 

Имплемен
тациони 
партнери 

 

2019-2020. 
година 

Број трудница из ромске заједнице 
које су добиле додатне оброке у 
односу на укупан број трудница у 
ромским насељима (%) 
 
Број ромских насеља у којима се 
обезбеђују додатни оброци, у односу 
на укупан број ромских насеља (%) 
 
Извор: извештаји Министарства 
здрављаи ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  
за рад, запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0902 -
Социјална заштита, 
Програмска активност 
0004 – подршка 
удружењима и локалним 
заједницама ( укупно 
1.323.000.000 РСД) 
 

  

4.2.5. Трудницама без 
здравственог осигурања 
обезбедити здравствену 
књижицу или потврду о 
здравственом осигурању како 
не би плаћала коришћење 
услуга здравствене службе и 
порођај у здравственој 
установи   

РФЗО 
 
 

МЗ 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
 
 

2019-2020. 
година 

Број трудница из ромске заједнице 
без здравственог осигурања 
 
Број трудница из ромске заједнице 
без здравственог осигурања које су 
добиле здравствену књижицу или 
потврду 
 
Извор: извештај и Министарства 
здрављаи ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

Мера 4.3: Повећати обухват ромске деце имунизацијом и унапредити стање њихове ухрањености 
34

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МЗ 

Период спровођења: Тип мере:подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 
Извор провере Почетна вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број ромске  деце обухваћених 
патронажним посетама (постнатално).  
 
 
 

Број Србија – Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014/Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 

Биће утврђена 2018    

Смртност деце до навршене пете % Србија – Истраживање вишеструких Смртност ромске     
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године живота 
 

показатеља положаја жена и деце 
2014/Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 

одојчади и деце до 
пет година живота је 
приближно два пута 
виша од просечне у 
Републици Србији. 

Проценат деце узраста 24–35 месеци 
која су примила све препоручене 
вакцине из националног календара 
имунизације до свог првог рођендана 
(до навршене друге године за вакцину 
против малих богиња)  
 

% Србија – Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014/Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 

Код деце ромске 
националности само 
12,7% деце примило 
све препоручене 
вакцине током прве 
године живота (ММР 
до краја друге 
године), а код деце 
општег дела 
популације 70,5%.  
 

2014    

Минимална прихватљива исхрана  
(а) проценат деце која су дојена 
узраста 6–23 месеца, која су имала 
барем минималну различитост у 
исхрани и минималну фреквенцију 
оброка током претходног дана  
 

% Србија – Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014/Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 

Србија 68,9; Србија – 
ромска насеља: 26,8 

2014    

Минимална прихватљива исхрана  
 (б) проценат деце која нису дојена 
узраста 6–23 месеца, која су узела бар 
два млечна оброка и имала барем 
минималну различитост у исхрани, не 
укључујући млечне оброке, и 
минималну фреквенцију оброка током 
претходног дана 
 

% Србија – Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014/Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 

Биће утврђено 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена заштита 
- Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској 
популацији (укупно 45.000.000 РСД)         

Буџетирано у 
оквиру 
активности 4.1.1. 
(Приходи из 
буџета  45.000,0) 

Буџетирано у оквиру 
активности 4.1.1. 
(Приходи из буџета 
45.000,0) 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 



4.3.1. Обезбедити  већи 
обухват ромске деце 
вакцинацијом, према календару 
вакцинација РС 
  

РФЗО 
 

МЗ 
Дом 

здравља – 
Служба за 
здравстве
ну заштиту 

деце 
Здравстве
немедијат

орке 

2019-2020. 
година 
 

Удео ромске деце обухваћен 
обавезном имунизацијом, у односу 
на општу популацију деце истог 
узраста (%) 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља (Републички институт за 
јавно здравље Батут) 
 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 0010 
- Унапређење доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         

  

4.3.2. Организовати кампање 
намењене већем обухвату 
обавезном имунизацијом 
ромске деце у ромским 
подстандардним насељима 

МЗ Дом 
здравља – 
Служба за 
здравстве
ну заштиту 

деце 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
ЈЛС 

Имплемен
тациони 
партнери 

ОЦД 

2019-2020. 
година 
 
 

Број кампања које се односе на 
обавезну имунизацију ромске деце 
 
Број одобрених пројеката и износ 
финансијских средстава, за пројекте 
који су усмерени ка већем обухвату 
обавезном имунизацијом 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља (Републички институт за 
јавно здравље Батут) 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 0010 
- Унапређење доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.3.3 . Проценити стање 
ухрањености ромске деце 
редовним антропометријским 
мерењима на терену и у 
служби за здравствену заштиту 
деце ДЗ 
  

МЗ 
 
 

Дом 
здравља – 
Служба за 
здравстве
ну заштиту 

деце  
Здравстве

не 
медијаторк

е 
ЈЛС 

Имплемен
тациони 
партнери 
 

2019-2020. 
година 
 
 

Проценат потхрањене ромске деце, у 
односу на узраст 
Проценат деце која заостају у расту, 
у односу на узраст  
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља; Србија Истраживање 
вишеструких показатеља положаја 
жена и деце 2014/Србија – Ромска 
насеља Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
2014 (Главни налази/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита -  
Програмска активност 0010 
- Унапређење доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

Мера 4.4: Унапредити одговор на развојне потребе ромске деце и адолесцената кроз континуирану изградњу капацитета здравствених служби – посебно саветовалишта, 
патронажне службе и здравствених медијаторки 

35
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:информативно-едукативна 

                                                           
35

  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 2: Унапредити развој и здравље ромске деце 



Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Проценат повећања укључености 
ромских породица у рад равојних 
саветовалишта и саветовалишта за 
родитеље. 

% извештаји 
Министарства 
здравља 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета; 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена заштита - 
Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској 
популацији (укупно 45.000.000 РСД)         
 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 4.1.1. 
(Приходи из 
буџета 45.000,0) 

Буџетирано у оквиру 
активности 4.1.1. 
(Приходи из буџета 
45.000,0) Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 
 

2020 
 

4.4.1.  Унапредити рад 
саветовалишта, патронажне 
службе и здравствених 
медијаторки, кроз изградњу 
капацитета за рад са 
различитим циљним групама из 
ромске заједнице  
  

МЗ 
 
 

Дом 
здравља – 
Развојна 

саветовал
ишта, 

Патронажн
е службе 

Здравстве
не 

медијаторк
е 

ОЦД 

2019-2020. 
година 
 

Број обука намењених 
представницима/цама здравствених 
служби намењених теми 
 
Број учесника/ца на обукама 
Број ДЗ који је организовао обуке 
 
Степен задовољства учесника и 
учесница обуком/процена корисности 
спроведених активности 
 
Број ОЦД које су подржане да 
спроводе програме намењене теми и 
обим додељених средстава 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља; извештаји ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 -  Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.4.2. Повећати обухват ромске 
деце услугама развојног 
саветовалишта у здравственим 
установама и теренским радом  
 
 

МЗ 
 

Дом 
здравља – 
Развојна 

саветовал
ишта 

Здравстве
не 

медијаторк
е 

2019-2020. 
година 
 

Број ромске деце предшколског 
узраста обухваћен услугама развојног 
саветовалишта 
 
Број ДЗ у којима су ромска деца 
предшколског узраста обухваћена 
услугама развојног саветовалишта 
 
Извор: извештаји Министарства 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 

  



здравља популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

4.4.3.  Повећати обухват 
ромских адолесцената/киња 
радом саветовалишта за младе 
 

МЗ 
 
 
 

Дом 
здравља – 
Саветовал

ишта за 
младе 

Здравстве
не 

медијаторк
е 

ОЦД 
 

2019-2020. 
година 
 

Број ромских адолесцената/киња 
обухваћен радом саветовалишта за 
младе 
 
Број ДЗ у којима су ромски 
адолесценти/киње обухваћени 
услугама развојног саветовалишта 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља и ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.4.4.  Организовати радионице 
за адолесценте/киње о 
штетном утицају дрога и 
наркоманији, штетности дувана 
и алкохола у ромским 
насељима или местима 
окупљања младих  
  

МЗ 
 
 

КТСУРР 
Дом 

здраља – 
Саветовал

ишта за 
младе 

Здравстве
не 

медијаторк
е 

ОЦД 
 

2019-2020. 
година 
 

Број организованих радионица 
 
Број учесника и учесница на 
радионицама 
 
Број ДЗ који организују радионице 
 
Број подржаних пројеката ОЦД 
усмерених на тему и обим додељених 
средстава 
 
Степен задовољства/процена 
корисности радионица од стране 
учесника/ца 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља и ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.4.5.  Организовати радионице 
за адолесценте/киње о 
незаштићеним сексуалним 
односима, планирању породице 
и последицама раног ступања у 
брак у ромским насељима или 
местима окупљања младих  
 

МЗ 
 

КТСУРР 
Дом 

здравља – 
Саветовал

ишта за 
младе  

Здравстве
не 

медијаторк
е 

КТРР 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 
 

Број организованих радионица 
 
Број учесника и учесницана 
радионицама 
 
Број ДЗ који организују радионице 
 
Број подржаних пројеката ОЦД 
усмерених на тему и обим додељених 
средстава 
 
Степен задовољства/процена 
корисности радионица од стране 
учесника/ца 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља и ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.4.6 Организовати радионице 
за родитеље у ромским 
насељима са едукацијом о 
незаштићеним сексуалним 

МЗ 
 

КТСУРР 
КЉМП 

Дом 
здравља – 

2019-2020. 
година 
 

Број организованих радионица у 
ромским насељима 
 
Број учесника и учесницана 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 

  



односима, раном ступању у 
брак и планирању породице  
 

Поливален
тна 

патронажа  
Здравстве

не 
медијаторк

е 
КТРР 
ОЦД 

радионицама 
 
Број ДЗ који организују радионице 
 
Број подржаних пројеката ОЦД 
усмерених на тему и обим додељених 
средстава 
 
Степен задовољства/процена 
корисности радионица од стране 
учесника/ца 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља и ОЦД 

 
 

заштита-  
Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности здравствене 
заштите ромској 
популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

Мера 4.5:Унапредити приступ услугама раног откривање хроничних незаразних обољења 
36

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења: Према програму скрининга Тип мере: мера обезбеђења добара и пружања услуга од стране учесника у планском 
систему 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Стопа хроничних незаразних болести у 
ромској популацији  
 

% Национална 
Стратегија за 
социјално 
укључивање 
Рома и 
Ромкиња у 
Републици 
Србији 2016–
2025,Србија 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 
2014/Србија – 
Ромска 
насеља 
Истраживање 
вишеструких 
показатеља 
положаја жена 
и деце 2014 

Као најчешћа 
обољења у 
популацији 
одраслих Рома и 
Ромкиња јављају се 
кардиоваскуларне 
болести 10,47%, 
дијабетес 3,03%, 
астма 1,92%, 
малигне болести 
0,72%, болести 
зависности 1,20% 
 

2014    
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(Главни налази 
/Јули 2014), 
УНИЦЕФ и 
РЗС 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена заштита-  
Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској 
популацији (укупно 45.000.000 РСД)         
 
Аплицирати за донаторска средства 

Буџетирано у 
оквиру активности 
4.1.1. (Приходи из 
буџета 45.000,0) 

Буџетирано у 
оквиру активности 
4.1.1. (Приходи из 
буџета 45.000,0) 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

4.5.1.  Обезбедити да Роми и 
Ромкиње буду равноправно 
укључени у рано откривање 
малигних болести (карцинома 
дебелог црева, карцинома 
дојке и грлића материце) 

МЗ 
 

Дом 
здравља 

Здравстве
не 

медијаторк
е 

Према 
програму 
скрининга 
 

Број Рома и Ромкиња обухваћених 
скрининг програмима за рано откривање 
карцинома дебелог црева (% у односу 
на општу популацију) 
 
Број Ромкиња обухваћених скрининг 
програмима за рано откривање 
карцинома дојке и грлића материце (% у 
односу на општу популацију) 
 
Број ДЗ који спроводе рано откривање 
болести 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља (Републички институт за јавно 
здравље Батут) 

Приходи из 
буџета - познате 
цене услуга , а 
укупан износ ће 
зависити од броја  
укључених Рома 
и Ромкиња у 
скрининг Програм 
 
Аплицирати за 
донаторска 
средства  

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна 
здравствена 
заштита-  
Програмска 
активност 0010 - 
Унапређење 
доступности 
здравствене 
заштите ромској 
популацији 
(укупно 
45.000.000 РСД)        
 

  

4.5.2.  Равноправно укључити и 
мобилисати Роме и Ромкиње за 
учешће у раном откривању 
кардиоваскуларних оболења 

МЗ 
 

Дом 
здравља 

Здравстве
не 

медијаторк
е 
 

Према 
програму 
скрининга 

Број Рома и Ромкиња обухваћених 
скрининг програмима за рано откривање 
кардиоваскуларних болести (% у односу 
на општу популацију) 
 
Број ДЗ који спроводе рано откривање 
болести 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља (Републички институт за јавно 
здравље Батут) 

Приходи из 
буџета - познате 
цене услуга , а 
укупан износ ће 
зависити од броја  
укључених Рома 
и Ромкиња у 
скрининг Програм 
 
Аплицирати за 
донаторска 
средства  

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна 
здравствена 
заштита-  
Програмска 
активност 0010 - 
Унапређење 
доступности 
здравствене 
заштите ромској 
популацији 
(укупно 
45.000.000 РСД)        

  



 

4.5.3.  Обезбедити равноправно 
укључивање Рома и Ромкиња у 
програме раног откривање 
дијабетеса 
  

МЗ 
 

Дом 
здравља 

Здравстве
не 

медијаторк
е 
 

Према 
програму 
скрининга 

Број Рома и Ромкиња обухваћених 
скрининг програмима за рано откривање 
дијабетеса болести (% у односу на 
општу популацију) 
 
Број ДЗ који спроводе рано откривање 
болести 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља (Републички институт за јавно 
здравље Батут) 

Приходи из 
буџета - познате 
цене услуга , а 
укупан износ ће 
зависити од броја  
укључених Рома 
и Ромкиња у 
скрининг Програм 
 
Аплицирати за 
донаторска 
средства  

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, 
Програм: 1802 - 
превентивна 
здравствена 
заштита-  
Програмска 
активност 0010 -
Унапређење 
доступности 
здравствене 
заштите ромској 
популацији 
(укупно 
45.000.000 РСД)        
 

  

Мера 4.6: Унапредити приступ Ромкињама здравственим услугама за заштиту репродуктивног здравља 
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Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: подстицајна, информативно-едукативна, мера обезбеђења добара и пружања 
услуга од стране учесника у планском систему 
 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Стопа укупног фертилитета: укупна 
стопа фертилитета за жене старости 
15–49 година  
 
 

% Извор: Национална 
Стратегија за социјално 
укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици 
Србији 2016–2025,Србија 
Истраживање вишеструких 

Реп. Србија 
1,6; Србија – 
ромска 
насеља: 3,1 
 

2014    
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показатеља положаја жена 
и деце 2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС 

Стопа рађања адолесценткиња: стопа 
фертилитета жена старости 15–19 
година  
 

% Извор: Национална 
Стратегија за социјално 
укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици 
Србији 2016–2025,Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС 

Реп. Србија 
22; Србија – 
ромска 
насеља: 157 
 

2014    

Рано рађање: Проценат жена старости 
20–24 године које су родиле најмање 
једно живорођено дете пре своје 18. 
године 
 

% Извор: Национална 
Стратегија за социјално 
укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици 
Србији 2016–2025,Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014/Србија – 
Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС 

Реп. Србија 
1,4; Србија – 
ромска 
насеља: 38,3 
 

2014    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 У години т+2 

Приходи из буџета 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена 
заштита, Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 45.000.000 РСД)         
 

Буџетирано у 
оквиру активности 
4.1.1. (Приходи из 
буџета 45.000,0) 

Буџетирано у оквиру 
активности 4.1.1. 
(Приходи из буџета 
45.000,0) Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 2020 

4.6.1.  Унапредити приступ 
Ромкиња здравственим 
услугама за заштиту 
репродуктивног здравља – 
редовне посете служби за 

МЗ 
 

Дом 
здравља –  
Служба за 
здравстве
ну заштиту 

2019-2020. 
година 

Број Ромкиња које су бар једном 
током године посетиле 
гинеколога/службу за планирање 
породице у служби за здравствену 
заштиту жена 

Приходи из буџета  
Аплицирати за 
донаторска 
средства године 

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм: 
1802 - превентивна 
здравствена заштита-  

  



здравствену заштиту жена и 
саветовалишту за планирање 
породице 
 

жена   
Здравстве
немедијат
орке 

 
Број ДЗ у којима се одвијају 
редовне посете Ромкиња 
предметним службама 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља (база података о раду 
здравствених медијаторки) 

Програмска активност 
0010 - Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 
РСД)         
 

Мера 4.7: Дефинисати и правно уредити статус здравствених медијаторки, развити одговарајући програм едукације за здравствене медијаторке кроз формално 
образовање као и кроз програм њиховог сталног стручног усавршавања 

38
 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 
Извор провере Почетна вредност Базна година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број медицинских радника и радница 
који су обучени за рад са Ромима и 
Ромкињама и примену Закона о 
забрани дискриминације  
 
 
 

Број Подаци 
Министарства 
здравља; 
Извештаји 
Министарства 
здравља, 
Поверенице за 
заштиту 
равноправност
и и Заштитника 
грађана 

Указано је и на проблеме у 
комуникацији здравственог 
особља и ромских пацијената и 
пацијенткиња. Само незнатан број 
Рома и Ромкиња остваривао је 
право на основу изјаве да су 
ромске националности, односно 
на основу прописане 
афирмативне мере (члан 22, став 
1. Закона о здравственом 
осигурању). Ипак, и поред 
неповољне ситуације по више 
основа, од стране Рома и 
Ромкиња нису поднети приговори 
ни у једној од филијала 
Републичког фонда за 
здравствено осигурање, као ни у 
Дирекцији Фонда. Идентична је 
ситуација и у домовима здравља 

    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравља, 
Програмска активност:0007 - Администрација и управљање – редовна средства у оквиру 
лимита 
Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена заштита-  

 
101,3 
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Програмска активност 0010 Унапређење доступности здравствене заштите ромској 
популацији (укупно 45.000.000 РСД)         

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 
2019 2020 

4.7.1. Спровести анализу 
потреба у циљу унапређења 
приступа услугама 
здравствених медијаторки од 
стране корисника 
 

МЗ 
 

КТСУРР 
Имплемент
ациони 
партнери 

Трећи 
квартал 
2019. г. 

Урађена анализа и израђене препоруке 
за унапређење приступа услугама 
здравствених медијаторки (да–не) 
 
Извор: подаци Министарства здравља; 
извештај имплементационих партнера 

Приходи из 
буџета 
 
... 

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм 
1801 – Уређење и 
надзор у области 
здравља, 
Програмска 
активност 0007 - 
Администрација и 
управљање – 
редовна средства у 
оквиру лимита 

 
101,3 

 

4.7.2.  Анализирати предлог 
модела одрживе 
институционализације 
здравствених медијаторки и 
применити га у пракси 
  

МЗ 
 

КТСУРР 
Имплемент
ациони 
партнери 
 
 

Четврти 
квартал 
2020. г. 

Идентификован адекватан модел 
одрживе институционализације 
здравствених медијаторки (да–не) 
 
Извор: извештајиМинистарстваздравља 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм 
1801 – Уређење и 
надзор у области 
здравља, 
Програмска 
активност 0007 - 
Администрација и 
управљање – 
редовна средства у 
оквиру лимита 
 

  

4.7.3.  Спровести усвојени 
одрживи модел 
институционализације 
здравствених медијаторки који 
ће укључивати: 
- Одговарајући облик 
запошљавања и адекватне 
накнаде за њихов рад 
- Одговарајуће описе радног 
места 
- Институцију компатибилну са 
њиховом улогом 

МЗ 
 

МФ  
МРЗС 

КТСУРР 
Имплемент
ациони 
партнери 
 

2019-2020. 
године 

Усвојен одрживи модел 
институционализације здравствених 
медијаторки (да–не) 
Модел институционализације 
здравствених медијаторки се примењује 
у пракси (да–не) 
 

 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм 
1801 – Уређење и 
надзор у области 
здравља, 
Програмска 
активност 0007 - 
Администрација и 
управљање – 
редовна средства у 
оквиру лимита 
 

  

4.7.4.  Обезбедити додатна 
финансијска средства како би 
се постепено повећао број 
здравствених медијаторки на 
основу анализе потреба за 

МФ 
МЗ 

 

КТСУРР 
Имплемент
ациони 
партнери 
 

До краја 
2020. г. 

Обезбеђена су додатна финанасијска 
средства  
(да–не) 
Повећан је број здравствених 
медијаторки 

Приходи из 
буџета 
Непознато у 
овом моменту 
-биће познато 

 
 

  



њима  
Извор: извештаји Министарства 
здравља; извештај КТСУРР 

до краја 2019. 

4.7.5. Обезбедити логистичку 
подршку за рад здравствених 
медијаторки (лаптопови, 
мобилни телефони и плаћени 
путни трошкови) 

МЗ 
 

Имплемент
ациони 
партнери 
 

Други 
квартал 
2019. г. 

Логистичка подршка за све ангажоване 
здравствене медијаторке је обезбеђена 
(да–не) 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља 

Приходи из 
буџета 
 и 
 
 
Аплицирати 
за донаторска 
средства  

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм: 
1802 - превентивна 
здравствена 
заштита-  
Програмска 
активност 0010 - 
Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 
РСД)         
 

  

4.7.6. Унапредити софтвер  
којим се омогућава  размена 
података  који се односе на 
Роме и Ромкиње између базе 
Министарства здравља  и 
осталих релевантних сектора у 
складу са Законом о заштити 
података о личности како би се 
остварила већа инклузија Рома 
и Ромкиња кроз услуге 
социјалне заштите 

МЗ 
 

КТСУРР 
МРЗС 

Здравстве
не 

медијаторк
е 

СИПРУ 
Републичк
и завод за 
статистику 
Имплемент
ациони 
партнери 

Четврти 
квартал 
2020. г. 

Размена података је омогућена и одвија 
се несметано  
(да–не) 
 
Извор: Јединствена база података за 
праћење напретка у реализацији АП и 
Стратегије 

 

Приходи из 
буџета 
 и 
 
Аплицирати 
за донаторска 
средства  

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм: 
1802 - превентивна 
здравствена 
заштита-  
Програмска 
активност 0010 - 
Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 
РСД)         
 

  

Мера 4.8: Обезбедити механизме за информисање и заштиту права Рома и Ромкиња у области здравствене заштите на нивоу здравствених установа 
39

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност 
Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број локалних самоуправа у којима су 
спроведени програми здравственог 
просвећивања и остваривања права 
Рома и Ромкиња у вези са 

Број Подаци 
Министарства 
здравља; 
извештаји 

У делу испитивања 
информисаности истраживање је 
показало да Роми и Ромкиње 
најчешће не знају за могућности 
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здравственом заштитом, здравственим 
осигурањем и правима пацијената 
 

Министарства 
здравља, 
Повереницеза 
заштиту 
равноправности 
и Заштитника 
грађана 

заштите права пацијената. Укупно 
52% Рома и Ромкиња и 73% 
других испитаника се изјаснило да 
је упознато са постојањем кутије 
за жалбе у дому здравља 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена 
заштита, Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене 
заштите ромској популацији (укупно 45.000.000 РСД)         

  

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

4.8.1.  Организовати предавања 
и индивидуални рад са Ромима 
и Ромкињама  о њиховим 
правима у систему здравствене 
заштите и правима пацијената 
 

МЗ 
 

КЉМП 
Дом 

здравља 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
ЈЛС – 

Саветник 
за заштиту 

права 
пацијената 

РФЗО – 
Заштитник 

права 
осигураник

а 

2019-2020. 
година 

Број организованих предавања 
 
Број учесника и учесница на 
предавањима 
 
Број организованих 
индивидуалних контаката и број 
корисника/ца упознатих са 
њиховим правима у систему 
здравствене заштите 
 
Степен задовољства/процена 
корисности од стране 
учесника/ца 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита, Програмска 
активност 0010 -
Унапређење доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

4.8.2.  Припремити лифлете 
(брошуре) и плакате на српском 
и ромском језику о правима у 
систему здравствене заштите 
 

МЗ 
 
 
 

ДЗ 
ЈЛС 

КТСУРР 
ОЦД 

 
 

До краја 
2020. г. 

Број ЈЛС у којима је спроведена 
дистрибуција брошура и плаката  
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља 

 
Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита,  Програмска 
активност 0010 - 
Унапређење доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  



Мера 4.9: Сензибилизација здравствених радника на постојање дискриминације рањивих група, посебно Рома и Ромкиња у систему здравствене заштите 
40

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност 
Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Број евидентираних случајева повреде 
права на здравствену заштиту Рома и 
Ромкиња на основу извештаја 
Саветника за заштиту права 
пацијената 

 

Број Извештаји 
Министарства 

здравља 

Биће утврђена 2018    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области 
здравља, Програмска активност:0007 - Администрација и управљање – редовна 
средства у оквиру лимита 
Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена 
заштита, Програмска активност 0010 - Унапређење доступности здравствене 
заштите ромској популацији (укупно 45.000.000 РСД)         

 
81,0 

 
81,0 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
2020 
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4.9.1.  Упознати здравствене 
раднике са кршењем права на 
здравствену заштиту Рома и 
Ромкиња на основу извештаја 
Саветника за заштиту права 
пацијената и примера из 
свакодневне праксе 
 

МЗ 
 

ДЗ 
Медицинск
е установе 
Саветник 

за заштиту 
права 

пацијената 
Имплемен
тациони 
партнери 

ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број одржаних годишњих скупова 
 
Број здравствених радника/ца на 
скупвима 
 
Број евидентираних случајева 
повреде права на здравствену 
заштиту  
Рома и Ромкиња на основу 
извештаја Саветника за заштиту 
права пацијената 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм 1801 – 
Уређење и надзор у 
области здравља, 
Програмска активност 0007 
- Администрација и 
управљање – редовна 
средства у оквиру лимита 
 

 
81,0 

 
81,0 

4.9.2.  Израдити промо 
материјале и специјализоване 
водиче и приручнике ради 
упознавања здравствених 
радника и радница са 
специфичностима и 
проблемима рањивих 
друштвених група 

МЗ 
 

Повереник 
за заштиту 
равноправ

ности 
КТСУРР 
СИПРУ 

Имплемен
тациони 
партнери 

ОЦД 

До краја 
2020. г. 

Израђен и дистрибуиран водич 
за институционалну заштиту од 
дискриминације (да–не) 
Израђен приручник за 
препознавање случајева 
дискриминације мањинских група 
(да–не) 
 
Извор: извештаји Министарства 
здравља; извештаји Повереника 
за заштиту равноправности  

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 Министарство 
здравља, Програм: 1802 - 
превентивна здравствена 
заштита, Програмска 
активност 0010 - 
Унапређење доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 
45.000.000 РСД)         
 

  

Мера 4.10: Формулисати здравствено-васпитне програме намењене смањењу учесталости најчешћих фактора ризика у ромској популацији 
41

 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МЗ 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност 
Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Проценат домова здравља који 
спроводе програме здравствено-
васпитног рада који укључују рад са 
ромском популацијом  
 
 

% Подаци 
Министарства 
здравља 
(Мрежа 
института за 
јавно здравље) 
 

У 75% локалних самоуправа (у којима 
је заступљена ромска мањина) 
домови здравља имају дефинисане 
програме здравствено-васпитног рада 
који укључују рад са ромском 
популацијом и реализују их према 
предвиђеној динамици, укључујући и 
програме промоције, превенције, 
лечења и рехабилитације, као и 
едукације Рома и Ромкиња у области 
заштите права пацијената 
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Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 
000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

   

Приходи из буџета 
 
 

Раздео 27.0 Министарство здравља, Програм: 1802 - превентивна здравствена 
заштита, Програмска активност 0010 Унапређење доступности здравствене заштите 
ромској популацији (укупно 45.000.000 РСД)     

  

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска 
средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

4.10.1.  Организовати 
превентивно-едукативне 
активности у ромским 
насељима о последицама 
ризичног понашања тј. о 
важности здраве исхране, 
штетности пушења и употребе 
алкохола и психоактивних 
супстанци 
 

МЗ 
 

КЉМП 
Домови 

здравља –  
Превентив
ни центри 
Здравстве

не 
медијаторк

е 
Заводи за 

јавно 
здравље 

ОЦД 

2019-2020. 
година 

Број ДЗ који имају дефинисане 
програме здравствено-васпитног рада 
који укључују рад са ромском 
популацијом и реализују их према 
предвиђеној динамици 
 
Број и врста организованих активности 
у току године од стране ДЗ 
 
Број Рома и Ромкиња који су 
учествовали у радионицама у односу 
на укупан број становника ромског 
насеља 
 
Степен задовољства/процена 
корисности радионица од стране 
учесника/ца 
Број подржаних пројеката ОЦД 
усмерених на тему и обим додељених 
средстава 
 
Извор: Републички институт за јавно 
здравље Батут са мрежом завода за 
јавно здравље; извештаји подржаних 
ОЦД  

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 27.0 
Министарство 
здравља, Програм: 
1802 - превентивна 
здравствена заштита, 
Програмска активност 
0010 -Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 
(укупно 45.000.000 
РСД)         
 

  

 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 
Посебни циљ 5. Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и 
Ромкиња у локалној заједници 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
(показатељ исхода) 

Jединица 
мере 

 

Извор провере Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљaна 
вредност 
у години 

Циљaна 
вредност 
у години 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 



т+1 
2019 

т+2 
2020 

рок) 
 

Повећан је број породица са децом 
које имају користи од новог облика 
подршке породици путем породичних 
обилазака и саветодавне службе за 
родитељство које се баве 
најугроженијима, укључујући децу из 
ромских породица у уделу од најмање 
25% од укупног броја деце; циљ: 1.000 
породица до 2020. г. и 10.000 до 2025. 
године 
 

Број Подаци МРЗБСП; Србија Истраживање 
вишеструких показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких показатеља 
положаја жена и деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства здравља 

Биће утврђена 2018  1000  

Развијени и примењују се локални 
протоколи за заштиту деце ромске 
националности која живе и/или раде 
на улици (да–не) 

 

Број Документи – локални протоколи за 
заштиту деце Рома која живе на улици; 
извештаји МРЗБСП; подаци и 
информације ЈЛС и ЦСР; извештаји ОЦД 

Биће утбрђена 2018    

За изналажење решења за Роме и 
Ромкиње који су враћени по основу 
Споразума о реадмисији утрошено 
75% укупних средстава намењених за 
финансирање програма 
обезбеђивања решења за повратнике 
по основу Споразума о реадмисији 

% Подаци и извештаји КИРС, РЗСЗ, ПЗСЗ, 
НСЗ и ЦСР; извештаји ОЦД 

Биће утврђена 2018    

Проценат домаћинстава која примају 
новчану социјалну помоћ 
 

% Србија, Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, Истраживање 
вишеструких показатеља положаја жена и 
деце 2014 (Главни налази /Јули 2014), 
УНИЦЕФ и РЗС 
 
 
 

 

НСП је 
примало 65% 
домаћинстава 
код којих је 
лице на које се 
води 
домаћинство 
без 
образовања, у 
поређењу са 
32% 
домаћинстава 
код којих лице 
на које се води 
домаћинство 
има средње 
или високо 
образовање; 
НСП је 
примало 64% 
домаћинстава 
из 
најсиромашниј
ег квинтила, за 
разлику од 
28% из 

2014    



најбогатијег 
 

Дефинисана правила и 
процедуре евиденције Рома и 
Ромкиња у систему социјалне 
заштите 
 

Правила Извештаји Републичког завода за 
социјалну заштиту и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања 

не постоје 
правила и 
процедуре за 
евиденцију 
Рома и 
Ромкиња у 
систему 
социјалне 
заштите 
 

2018 ДА ДА  

Мера 5.1.: Идентификовати методе за интензивнију инклузију деце Рома и Ромкиња у локалне услуге социјалне заштите, унапредити програме подршке за мајке, 
унапредити програме зашите Ромкиња од насиља у породици  и јачати саветодавне улоге у раду са породицама Рома и Ромкиња 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере: подстицајна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 
Извор провере Почетна вредност Базна година 

Циљана 
вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доношењ
е прописа (пропис 

и рок) 

Удео и број деце ромске 
националности која су корисници 
услуга интензивнеподршке породици 
 

Број Подаци МРЗБСП; Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства 
здравља 

Србија 400 
породица, 898 деце; 
Роми 30% 
 

    

Удео деце ромске националности у 
броју деце која користе услуге 
смештаја 
 

% Подаци МРЗБСП; Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства 
здравља 

26% деце ромске 
националности у 
броју деце која 
користе услуге 
смештаја 
 

2014    
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Број прихватилишта за децу 
улице која су финансирана из 
буџета локалне самоуправе 
 

Број Подаци МРЗБСП; Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства 
здравља 

Биће утврђено 2018    

Проценат жена старости 15–49 
година које су први пут ступиле у 
брак или ванбрачну заједницу 
пре навршене 15. године 

% подаци МРЗБСП; Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства 
здравља 

Србија 0,8%; Србија - 
ромска насеља 

16,9% 

2014    

Mеханизми за препознавање 
принудних бракова међу 
малолетничким браковима (који се 
сматра обликом насиља на основу 
Истанбулске конвенције) 
успостављени  
 

Механиз
ам 

подаци МРЗБСП; Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства 
здравља 

НЕ 2014 НЕ ДА  

Проценат жена из ромских насеља 
које су жртве насиља у породици 
 

% Подаци МРЗБСП; Србија 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце/ Србија – Ромска насеља 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и 
деце, УНИЦЕФ и РЗС, 
2014;подаци Министарства 
здравља 

Свака трећа 
Ромкиња је жртва 
насиља у породици 
 
Број пријављених 
случајева насиља 
над Ромкињама 

2014    

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. 

У години т+1 
У години т+2 

   

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм 0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска 
активност:0002 - Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру 
лимита   
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност  0004 – Подршка 
удружењима и локалним заједницама, економска класификација 463 - 
Трансфери осталим нивоима власти (укупно 756.000.000 РСД) 
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм 0902 -Социјална заштита, Програмска активност:0004 – подршка 
удружењима и локалним заједницама (укупно 1.323.000.000 РСД) 

 
3.096,5 

 
3.096,5 



 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, 
Програм: 0902 - социјална заштита Пројекат 7045 - ИПА 2013 - Друштвени 
развој 2  (укупно 126.748.000 РСД)         
 
 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства 
по изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

5.1.1.Јачати саветодавну улогу 
центара за социјални рад у 
сарадњи са ОЦД, 
предшколским и школским 
установама и радити на 
интензивнијем укључивању 
ромске деце и младих у 
локалне услуге социјалне 
заштите, са посебним 
нагласком на деци без 
родитељског старања и 
унапређивању програма 
подршке мајкама: 
 
  

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 
 

2019-2020. 
година 

Број ромских породица које користе 
подршку ЦСР 
 
Број ангажованих координатора за 
рад са заједницом у ЦСР 
 
Број мајки које добијају подршку 
 
Извор: Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља положаја 
жена и деце 2014; Србија – Ромска 
насеља, Истраживање 
вишеструких показатеља положаја 
жена и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС; 
извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, ЦСР; 
извештаји ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита   

 
2.863,6 

 
2.863,6 

5.1.2.  Иницирати развој 
програма подршке ромским 
породицама са децом у ризику 
од злостављања, 
занемаривања, напуштања 
образовања, лишења 
породичне средине 
 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 

 

2019-2020. 
година 

Удео и број деце ромске 
националности која су корисници 
услуга интензивне подршке 
породици 
 
Развијени локални протоколи за 
заштиту деце ромске 
националности која живе и/или 
раде на улици (да–не) 
 
Број прихватилишта за децу улице 
која су финансирана из буџета ЈЛС 
 
Број деце која користе услуге 
хранитељства 
 
Извор: извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, 
ЦСР; извештаји ОЦД 
 

Буџетирано у 
оквиру 
активности 
5.1.1. 
(Приходи из 
буџета 
5.727,2) 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита   

  

5.1.3. Развити програме чији 
циљ је смањење броја 
малолетничких и принудних 
бракова, као и малолетничких 
трудноћа у ромској заједници, 
(са фокусом на унапређење 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

2019-2020. 
година 

Проценат жена старости 15–49 
година које су први пут ступиле у 
брак или ванбрачну заједницу пре 
навршене 15. године живота 
 
Извор: извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 - 
Уређење система рада 

  



међусекторске сарадње на 
националном и локалном нивоу, 
као и превентивни рад са 
ромским породицама и 
заједницом) 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 

 

ЦСР; извештаји ОЦД 
 
 

и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита   

5.1.4. Подизати свест Ромкиња 
о препознавању насиља у 
породици и важности 
пријављивања надлежним 
институцијама 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 

 

2019-2020. 
година 

Проценат жена из ромских насеља 
које су пријавиле насиље у 
породици 
 
Извор: извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, 
ЦСР; извештаји ОЦД 
 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита   

  

5.1.5. Континуирано 
организовати  обуке о 
специфичном положају 
Ромкиња за припаднике/це 
институција које пружају 
заштиту од насиља у породици 
и партнерским односима 
 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 

 

2019-2020. 
година 

Проценат стручних радника/ца који 
су прошли обуку за културно 
компетентну праксу у социјалном 
раду 
 
Извор: извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, 
ЦСР; извештаји ОЦД 
 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита  
 Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, 
Програмска активност  
0004 – Подршка 
удружењима и 
локалним заједницама, 
економска 
класификација 463 - 
Трансфери осталим 
нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 

  



5.1.6. Додатно ангажовати 
сараднике/ице центара за 
социјални рад који су 
припадници/е ромске 
националне мањине 
 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 

 

2019-2020. 
година 

Број ангажованих сарадника/ца 
припадника/ца ромске националне 
мањине 
 
Извор: извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, 
ЦСР; 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита; 
  Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, 
Програмска активност  
0004 – Подршка 
удружењима и 
локалним заједницама, 
економска 
класификација 463 -  
Трансфери осталим 
нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 

  

5.1.7. Иницирати развој услуга и 
програма, нпр. сајмова 
запошљавања, сајмова 
образовања, кухиња за 
труднице (ради квалитетне 
исхране и едукације), вршњачке 
едукацијe 
 

МРЗБСП 
 

ЈЛС 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
ЦСР 
МУП 
MП 

МПНТР 
КТСУРР 

КТРР 
ОЦД 
РЗС 

 
 

 

2019-2020. 
година 

Број и врста развијених програма 
 
Број корисника иницираних 
програма 
 
Извор: извештаји МРЗБСП, РЗСЗ, 
ЦСР; извештаји ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност:0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита; 
  Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, 
Програмска активност  
0004 – Подршка 
удружењима и 
локалним заједницама, 
економска 
класификација 463 -  

  



Трансфери осталим 
нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 

5.1.8.  Развијати механизме за 
таргетирање популације из 
вишеструко депривираних 
средина  

МРЗБСП 
 

РЗСЗ 
ПЗСЗ 

ЦСР ЈЛС  
ПУ 
ОШ 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Израђено  упутство за унапређење 
евиденције центара за социјални 
рад о Ромима и Ромкињама из 
вишеструко депривираних средина 
(да-не) 
 
Број ЈЛС које су ангажовале  
породичне сараднике/це 
 
Број анажованих породичних 
сарадника/ца за породице са 
бројним и сложеним потребама и 
тешкоћама 
 
Број ЈЛС у којима су 
идентификовани примери добре 
праксе 
 
Број организованих размена 
примера добре праксе између ЈЛС 
 
Извор: извештаји МРЗБСП и 
упутства МРЗБСП за унапређење 
евиденције Рома и Ромкиња; 
подаци и информације ЈЛС и ЦСР 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0802 -
Уређење система рада 
и радноправних 
односа, Програмска 
активност 0002 - 
Администрација и 
управљање -  редовна 
средства у оквиру 
лимита   

 
232,9 

 
232,9 

Мера 5.2: Унапредити систем превенције, заштите, подршке и реинтеграције жртава трговине људима ромске националности, као и систем реинтеграције тражилаца 
азила и повратника, међу којима је велики број Рома и Ромкиња, по основу Споразума о реадмисији 
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Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере: институционално-управљачко-организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Систем превенције, заштите, подршке 
и реинтеграције жртава трговине 
људима је унапређен кроз развијен 
план сарадње са ромским 
организацијама цивилног друштва и 
спровођење датог плана 
 

План подаци и 
извештаји 

КИРС, 
МРЗБСП; 

извештаји ОЦД 
 

Не 2'018 ДА ДА  
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 1: У систему социјалне заштите применити 
решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке деци у ризику, укључујући и посебну подршку ромској породици 

 



Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства 
у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0902 -Социјална заштита, Програмска активност  0004 – Подршка удружењима и 
локалним заједницама, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти (укупно 756.000.000 РСД) 
Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм: 
0902 - социјална заштита Пројекат 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2  (укупно 
126.748.000 РСД)                                                                                                                            
Раздео 48 Комесаријат за избеглице, Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и 
мањинских права и слобода  Пројекат 0013 - Подршка присилним мигрантима и 
унапређење система управљања миграцијама, економска класификација 463 - 
Трансфери осталим нивоима власти ( укупно 632.000.000 РСД) 

 
37.800,0 

 
37.800,0 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 
Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 
Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена 
финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2019 
 

2020 
 

5.2.1.  Развијати и 
институционали-
зовати локалне 
протоколе за 
заштиту деце која 
живе и/или раде на 
улици, као и 
тражилаца азила и 
повратника по 
Споразуму о 
реадмисији, и 
обезбедити 
одрживе локалне 
услуге у заједници 
(прихватне центре) 
и програме који 
доприносе заштити 
и социјалној 
инклузији 
 
 

МРЗБСП 
  

КИРС 
МУП 
ЈЛС 
ЦСР 
ОЦД 

2019-2020. 
година 

Развијени и примењују се 
локални протоколи за 
заштиту деце ромске 
националности која живе 
и/или раде на улици (да–
не) 
 
Број прихватних центара 
који функционишу у 
општинама 
 
Број и врста програма 
који доприносе заштити и 
социјалној инклузији 
 
Број ромске деце и 
повратниак/ца, 
корисника/ца услуга 
прихватних центара 
 
Извор: документи – 
локални протоколи за 
заштиту деце Рома која 
живе на улици; извештаји 
МРЗБСП; подаци и 
информације ЈЛС и ЦСР; 
извештаји ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0902 - 
социјална заштита Пројекат 
7045 - ИПА 2013 - Друштвени 
развој 2  (укупно 126.748.000 
РСД)                                                     
 

 
37.800,0 

 
37.800,0 

5.2.2. Развијати 
програме којима би 
се олакшала и 

МУП 
 

МРЗБСП 
ЈЛС 
ЦСР 

2019-2020. 
година 

Број развијених и 
спроведених програма 
Број регистрованих лица 

Приходи из 
буџета 
 

Редовна средстав МУП   



омогућила 
регистрација деце 
родитеља који не 
поседују лична 
документа и 
омогућити интерно 
расељеним лицима 
да региструју своје 
место боравка и да 
добију лучна 
документа 

ОЦД и број добијених личних 
докумената 
 
Извор: поодаци и 
информације МУП-а; 
извештаји ОЦД 

 
 

5.2.3.  Планирати и 
развијати 
активности које су 
усмерене на 
превенцију и 
смањење 
злоупотребе 
дечијег рада 
 
 

МРЗБСП 
 

ЦСР 
ЈЛС 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Проценат стручних 
радника/ца који су 
прошли обуку за 
спровођење активности 
усмерених на смањење 
злоупотребе дечијег рада 
међу децом из ромске 
заједнице 
 
Извор: Извештаји 
МРЗБСП; подаци и 
информације ЈЛС и ЦСР; 
информације и подаци од 
стране ОЦД 

Приходи из 
буџета 
 

 

 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм: 0902 - 
Социјална заштита Пројекат 
7045 - ИПА 2013 - Друштвени 
развој 2  (укупно 126.748.000 
РСД)                                                     
 

  

5.2.4. Применом 
Уредбе о 
наменским 
трансферима 
обезбедити 
подршку за децу 
која живе и/или 
раде на улици, 
повећањем 
употребе 
капацитета 
установа социјалне 
заштите које 
пружају услуге 
повременог 
смештаја 

МРЗБП 
 

ЦСР 
ЈЛС 

ПУСЗ 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Удео деце ромске 
националности у броју 
деце која користе услуге 
смештаја 
 
Извор: извештаји и 
подаци ЦСР; подаци и 
информације ЈЛС и ОЦД 
који су укључени у 
пружању услуга 

Приходи из 
буџета 
 

 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, Програмска 
активност  0004 – Подршка 
удружењима и локалним 
заједницама, економска 
класификација 463 - Трансфери 
осталим нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 
 
 

  

5.2.5Применом 
Уредбе о 
наменским 
трансферима 
обезбедити услуге 
„свратиште“ преко 
лиценцираних 
пружалаца услуге, 
нарочио у већим 
урбаним срединама 

МРЗБП 
 

ЦСР 
ЈЛС 

ПУСЗ 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број услуга које се 
спроводе у свратиштима 
 
Извор: извештаји и 
подаци ЦСР; подаци и 
информације ЈЛС и ОЦД 
који су укључени у 
пружању услуга 
 

Приходи из 
буџета 

 

 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, Програмска 
активност  0004 – Подршка 
удружењима и локалним 
заједницама, економска 
класификација 463 - Трансфери 
осталим нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 
 
 

  



5.2.6. Применом 
Уредбе о 
наменским 
трансферима 
развити услуге 
интензивне 
подршке ромским  
породицама са 
децом 
 

МРЗБП 
 

ЦСР 
ЈЛС 

ПУСЗ 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Удео и број деце ромске 
националности која су 
корисници услуга 
интензивне подршке 
породици 
Извор: извештаји и 
подаци ЦСР; подаци и 
информације ЈЛС и ОЦД 
који су укључени у 
пружању услуга 

Приходи из 
буџета 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, Програмска 
активност  0004 – Подршка 
удружењима и локалним 
заједницама, економска 
класификација 463 - Трансфери 
осталим нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 

  

5.2.7. Применом 
Уредбе о 
наменским 
трансферима  
развијати програме 
хранитељства у 
ромској популацији, 
подизати 
мотивацију и 
компетенцију 
породица које су 
заинтересоване за 
прихват деце без 
родитељског 
старања и пружати 
подршку природној 
породици детета  
 

МРЗБП 
 

ЦСР 
ЈЛС 

ПУСЗ 
ОЦД 

 

2019-2020. 
година 

Број ромских 
хранитељских породица 
 
Извор: извештаји и 
подаци ЦСР; подаци и 
информације ЈЛС и ОЦД 
који су укључени у 
пружању услуга 
 

Приходи из 
буџета 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, Програмска 
активност  0004 – Подршка 
удружењима и локалним 
заједницама, економска 
класификација 463 -  Трансфери 
осталим нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 
 
 

  

5.2.8 . Унапредити 
систем 
прикупљања 
података о броју 
Рома и Ромкиња 
који су тражиоци 
азила и повратници 
по Споразуму о 
реадмисији како би 
се на адекватан 
начин планирале и 
развијале 
релевантне 
политике и 
механизми за 
реинтеграцију 

КИРС 
МРЗБСП 

 

КЉМП 
РЗСЗ 
ПЗСЗ 
НСЗ 
ЦСР 
ЈЛС 
ОЦД 

 

2019. г. За изналажење решења 
за Роме и Ромкиње који 
су враћени по основу 
Споразума о реадмисији 
утрошено 75% укупних 
средстава намењених за 
финансирање програма 
обезбеђивања решења 
за повратнике по основу 
Споразума о реадмисији 
Број Рома и Ромкиња 
који су корисници 
система реинтеграције 
Извор: подаци и 
извештаји КИРС, РЗСЗ, 
ПЗСЗ, НСЗ и ЦСР; 
извештаји ОЦД 

Приходи из 
буџета  ( веза 
активност 
2.10.3.) 
 

Раздео 48 Комесаријат за 
избеглице, Програм 1001 - 
Унапређење и заштита људских 
и мањинских права и слобода  
Пројекат 0013 - Подршка 
присилним мигрантима и 
унапређење системауправљања 
миграцијама, економска 
класификација 463 - Трансфери 
осталим нивоима власти (укупно 
632.000.000 РСД) 
 

  

Мера 5.3: Унапредити систем новчаних давања намењених угроженим породицама 
44
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 2: Унапредити доступност новчаних давања за 
децу и породице ромске националности које имају на њих право, са посебним акцентом на новчану социјалну помоћ, туђу негу и помоћ и дечији додатак 

 



Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП 

Период спровођења:2019-2020. година Тип мере:мера обезбеђења добара и пружања услуга од стране 
учесника у планском систему 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана 
вредност у 
години т+2 

Неопходна 
измена/доношење 
прописа (пропис и 

рок) 

Проценат деце старости 0–18 
година која примају дечији 
додатак – ромска насеља 
 
 

% Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС 
 

60,4% 2014   Измене  Закона о 
социјалној заштити 
 
Измене Закона о 
финансијској 
подршци 
породицама са 
децом 

Проценат деце старости 0–18 година 
која примају дечији додатак најмање 
12месеци – ромска насеља 
 

% Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС 
 

56,1% 
 

2014   Измене  Закона о 
социјалној заштити 
 
Измене Закона о 
финансијској 
подршци 
породицама са 
децом 

Проценат деце млађе од 5 година 
која су добила дечији додатак 
 

% Србија, Истраживање 
вишеструких показатеља 
положаја жена и деце 2014; 
Србија – Ромска насеља, 
Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена 
и деце 2014 (Главни налази 
/Јули 2014), УНИЦЕФ и РЗС 
 

75,6% 2014   Измене  Закона о 
социјалној заштити 
 
Измене Закона о 
финансијској 
подршци 
породицама са 
децом 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0902 - Социјална заштита, Програмска активност  0004 – Подршка удружењима и 
локалним заједницама, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти (укупно 756.000.000 РСД) 
Раздео 22 Министарство  грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм: 0701 - 
Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 - Администрација и 
управљање - редовна средства у оквиру лимита 

 
2.734,3 

 
2.734,3 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 
Орган 
који 

спроводи 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 

Веза са програмским 
буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 



активност у 
активности 

средства по 
изворима у 000 

дин. 

2019 
 

2020 
 

5.3.1. Олакшати остваривање 
новчаних давања угроженим 
породицама, нарочито 
породицама са децом са 
инвалидитетом  
 
 

МРЗБСП 
 

РЗСЗ 
ПЗСЗ 

2019. г. 
2019-2020. 
година 

Извршена анализа потреба за 
изменама и допунама прописа (да-
не) 
 
Иницирана промена критеријума, 
измена и допуна Закона о социјалној 
заштити и Закона о финансијској 
подршци породицама са децом (да-
не) 
 
Измене Закона о социјалној заштити 
(да–не) 
 
Измене Закона о финансијској 
подршци породицама са децом (да-
не) 
 
Повећан износ новчаних давања 
 
Извор: извештај Народне скупштине 
Републике Србије; подаци и 
информације из Републичког и 
Покрајинског завода за социјалну 
заштиту 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 
Министарство  за рад, 
запошљавање, 
социјална и борачка 
питања, Програм 0902 - 
Социјална заштита, 
Програмска активност  
0004 – Подршка 
удружењима и 
локалним заједницама, 
економска 
класификација 463 - 
Трансфери осталим 
нивоима власти (укупно 
756.000.000 РСД) 
 
 

 
2.329,2 

 
2.329,2 

5.3.2.  Пратити планирање 
буџетских средстава за 
финансирање система 
бесплатне правне помоћи кроз 
програмску структуру јединица 
локалних самоуправа – годишњи 
ниво 

МГСИ 
 

МФ 
КТСУРР 
 

2020. 
година   

Алоцирана буџетска средства за 
финансирање система бесплатне 
правне помоћи на нивоу ЈЛС (да–не)  
 
Извор: извештај Министарства 
финансија 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 22 
Министарство  
грађевинарства, 
саобрааћаја и 
инфраструктуре, 
Програм: 0701 - 
Уређење и надзор у 
области саобраћаја, 
Програмска активност 
0005 - Администрација 
и управљање - редовна 
средства у оквиру 
лимита 
 

 
405,1 

 
405,1 

Мера 5.4: Успоставити редовно извештавање о остваривању права Рома и Ромкиња у области социјалне заштите45
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  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; Оперативни циљ 3: Унапредити систем прикупљања података у 
области социјалне заштите тако да пружа јасне и редовне податке о остваривању права Рома и Ромкиња у области социјалне заштите (услуге у заједници за децу и одрасле, приступ 
новчаној социјалној помоћи, туђа нега и помоћ, дечији додатак, резиденцијални смештај за децу и одрасле и друго) 

 



Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП 

Период спровођења: 2019-2020. година Тип мере: институционално-управљачко-организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност Базна година 
Циљана 

вредност у 
години т+1 

Циљана вредност 
у години т+2 

Неопходна 
измена/донош
ење прописа 

(пропис и рок) 

Унапређена методологија прикупљања 
података о остваривању права у 
области социјалне заштите, разврстаних 
према националној припадности (да–не) 
 

Методологија Извештаји 
РЗСЗ и 

МРЗБСП 

Не 2018 Да Да  

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин. 

У години т+1 
У години т+2 

 

Приходи из буџета 
 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Програм 
0802 -Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност  0002 - 
Администрација и управљање -  редовна средства у оквиру лимита   

 
8.385,1 

 

 
8.385,1 

 

Финансијска помоћ ЕУ 

Назив активности: 

Орган 
који 

спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењ

у 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Показатељи учинка и ЦВ 
Извор 

финансирања 
Веза са програмским буџетом 

 

Укупна 
процењена 

финансијска 
средства по 

изворима у 000 
дин. 

2019 2020 

5.4.1. Унапредити  методологију 
прикупљања података који су 
разврстани према националној 
припадности о остваривању 
права у области социјалне 
заштите, у складу са законом 

МРЗБСП 
 

РЗСЗ 
ПЗСЗ 

Трећи 
квартал 
2019. 

Унапређена методологија 
прикупљања података о 
остваривању права у области 
социјалне заштите, 
разврстаних према 
националној припадности (да–
не) 
 
Усвојен правни акт којим се 
налаже примена развијене 
методологије. (да–не) 
 
Извор: извештаји Репу бличког 
завода за социјалну заштиту и 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања 
 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 
радноправних односа, 
Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  
редовна средства у оквиру 
лимита   

 
4.658,4 

 

5.4.2.  Обезбедити извештавање 
кроз јединствену базу података о 
спровођењу Стратегије од 
стране Републичког завода за 

МРЗБСП 
 

РЗСЗ 
ПЗСЗ 
РЗС 

КТСУРР 

Четврти 
квартал 
2019. г. - 
2020. 

Методологија прикупљања 
података је повезана са 
јединственом базом података о 
спровођењу Стратегије, која се 

Приходи из 
буџета 
 

Раздео 30 Министарство  за рад, 
запошљавање, социјална и 
борачка питања, Програм 0802 -
Уређење система рада и 

 
3.726,7 

 



социјалну заштиту, Покрајинског 
завода за социјалну заштиту, 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања и тела 
задуженог за управљање 
Стратегијом, о остваривању 
права у области социјалне 
заштите Рома и Ромкиња 

година налази у Републличком заводу 
за статистику (да–не) 
 
Број Рома и Ромкиња који су 
остварили права у области 
социјалне заштите 
 
Извор: извештаји РЗСЗ и 
МРЗБСП 

радноправних односа, 
Програмска активност 0002 - 
Администрација и управљање -  
редовна средства у оквиру 
лимита   

 
 
Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
 
 
 

05 Број:  
У Београду,         2019. године                                                                                                        В Л А Д А 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ана Брнабић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 
 

 
 I. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Правни основ за доношење Акционом плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 
2016. до 2025. године садржан је у одредбама члана 17. став 7. и члана 38. ст. 1,4. и 5. Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18). 
 
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 
 Република Србија је у марту 2016. године донела Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени 
гласник РС“, број 26/16), док је Акциони план (2017. и 2018. година) за примену Стратегије усвојен на седници Владе од 7. јуна 2017. године. С обзиром да је наведени акциони план био 
орочен са 2018. годином, Министрство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, у складу са својим делокругом регулисаним одредбама члана 16. Закона о 
министарствима („Службени гласник РС“, бр. бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), приступило изради текста новог акционог плана за 2019. и 2020. годину. У складу са 
наведеним, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је решењем Број: 021-02-153/2018-21 од 19. септембра 2018. године образовао Радну групу за припрему 
текста Предлога акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. У 
Радну групу укључени су представници органа и организација релевантних за области: образовања, запошљавања, становања, социјалне заштите и здравства, као и представници 
Националног савета ромске националне мањине, организација цивилног друштва и експерати. Радна група је своје деловање усмерила ка прегледу и разматрању материјала, које су 
консултанти, које је ангажовао Тим Владе за социјалну укљученост и смањење сиромаштва ангажовао крајем 2018. године.  
 Након дугог усаглашавања и прилагођавања добијеног материјала у складу са одредбама Закона о планском систему и Уредбе о методологији управљањa јавним 
политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), Предлог је упућен у јавну расправу 1. 
августа 2019. године. Наиме, чланом 36. Закона о планском систему предвиђено је да је надлежни предлагач дужан да пре подношења на разматрање и усвајање документа јавне 
политике, спроведе јавну расправу о том документу и да припреми извештај о спроведеној јавној расправи. У извештају се нарочито наводи које су заинтересоване стране и циљне 
групе учествовале у јавној расправи, које сугестије су изнете током јавне расправе, да ли су и на који начин те сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из који 
разлога то није учињено. Извештај о јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне политике. Учесници у јавној расправи су представници релевантних државних органа и 
органа државне управе, невладин сектор и еминентни стручњаци, представници међународних агенција, као и друге заинтересоване стране. 
 Пуна имплементација акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 
предвиђена је тачком 3.8.2.2. Акционог плана за Поглавље 23.  
 
 
 III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА  
 
 За спровођење овог акционог плана, финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) у оквиру 
раздела надлежних министарстава или других државних органа који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно планирана средства по  наведеним програмима 
обухватају и средства за реализацију појединачних активности  из овог акционог плана, по областима,  и то: 
1)  За област „Образовања“ у разделу 26, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завода за уџбенике:   

* Раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја у  оквиру планираних средстава за следеће програме: 
-  Програм: 0201 – Развој науке и технологије, Програмска активност 0007 Администрација и управљање – редовна средства у оквиру лимита; 
- Програм: 2002 – Предшколско васпитање, Пројекат: 4001 – Инклузивно предшколско васпитање и образовање (у оквиру укупног износа од 64.935.000 РСД); 
- Програм 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Пројекат 0012 – Повећање доступности образовања и васпитања, превенција 
осипања и дискриминације (у оквиру укупног износа од 10.200.000 РСД); 

* Раздео 26.3. – Ученички стандард, Програм: 2007 – Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност: 0003 – Индивидуална помоћ ученицима, 
Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (у оквиру укупног износа од 720.003.000 РСД) и    
* Редовна средства Завода за уџбенике (укупно 2.000.000 РСД, од чега по 1.000.000 РСД  годишње). 

2) За област „Становање“ у разделима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства правде и  Комесаријата за избеглице, и то: 
* Раздео  22 – Министарство  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у оквиру укупно планираних средстава за следеће програме: 

-  Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 – Администрација и управљање (редовна средства у оквиру лимита); 
- Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност  7024 – ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и активној 
инклузији (у оквиру укупног износа од 34.968.000 РСД) и 
- Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Пројекат 7011 – ИПА 2013 – Друштвени развој (у оквиру укупног износа од 34.968.000 РСД). 



* Раздео 23 – Министарство правде, у оквиру укупно планираних средстава за Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, 
Програмска активност 0017 – Бесплатна правна помоћ (у оквиру укупног износа од 64.394.000 РСД) и 
* Раздео 48 – Комесаријат за избеглице (у оквиру укупно планираних средстава) за Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, 
Пројекат 0013 – Подршка присилним мигрантима и унапређење системауправљања миграцијама, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (у 
оквиру укупног износа од 632.000.000 РСД). 

3) За област „Запошљавање“ у разделу 30, Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и Министарства за заштиту животне средине, и то: 
* Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања у оквиру укупно планираних средстава за следеће програме: 

-  Програм 0802 – Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност :0002 – Администрација и управљање (редовна средства у оквиру лимита); 
-    Програм 0803 – Активна политика запошљавања, Програмска активност 7024 – ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији (у оквиру 
укупног износа од 154.607.000 РСД); и 

* Раздео 25.0 – Министарство  заштите животне средине, у оквиру укупно планираних средстава за Програм 0404 –Управљање заштитом животне средине, 
Програмска активност 0004 – Администрација и управљање (редовна средства у оквиру лимита).  

4) За област „Здравље“ у разделу 27 Министарство здравља и разделу 30 Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, у оквиру укупно планираних 
средстава за следеће програме, и то: 

* Раздео 27 – Министарство здравља: 
-   Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравља, Програмска активност 0007 - Администрација и управљање (редовна средства у оквиру лимита); 
- Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита, Програмска активност 0010 – Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији (у 
оквиру укупног износа од 45.000.000 РСД) и          

* Раздео 30 – Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања: 
-  Програм 0902 – Социјална заштита, Програмска активност 0004 – подршка удружењима и локалним заједницама (у оквиру укупног износа од 1.323.000.000 
РСД). 

5) За област „Социјална заштита“ у разделу 30 Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, разделу  22 Министарства  грађевинарства, саобрааћаја и 
инфраструктуре и разделу 48 Комесаријат за избеглице, у оквиру укупно планираних средстава за следеће програме, и то: 

* Раздео 30 – Министарство  за рад, запошљавање, социјална и борачка питања: 
- Програм 0802 – Уређење система рада и радноправних односа, Програмска активност:0002 – Администрација и управљање (редовна средства у оквиру 
лимита); 
- Програм 0902 – Социјална заштита, Програмска активност  0004 – Подршка удружењима и локалним заједницама, економска класификација 463 - 
Трансфери осталим нивоима власти (у оквиру укупног износа од 756.000.000 РСД); 
- Програм 0902 – Социјална заштита, Програмска активност:0004 – подршка удружењима и локалним заједницама (у оквиру укупног износа од 1.323.000.000 
РСД); 
- Програм: 0902 – Социјална заштита Пројекат 7045 – ИПА 2013 – Друштвени развој 2  (у оквиру укупног износа од 126.748.000 РСД); 

* Раздео 48 – Комесаријат за избеглице, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Пројекат 0013 – Подршка присилним 
мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти ( у оквиру укупног износа од 632.000.000 
РСД) и 
* Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобрааћаја и инфраструктуре, Програм: 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0005 – 
Администрација и управљање (редовна средства у оквиру лимита). 
Сва средства за реализацију активности  приказаних у овом акционом плану у 2019. години су у оквиру предвиђених лимита које је одредило Министарство финанисја за све 

буџетске кориснике. У том смислу, за финансирање овог акционог плана није потребно обезбеђење додатних средстава из буџета Републике Србије. 
У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма који се реализују кроз средства буџета у оквиру предвиђених лимита, ради се редовном  раду државних 

службеника и намештеника у оквиру својих прописаних  активности, било да се ради о  њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду у праћењи спровођења прописа или 
изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање, нити се исказују у прописаним ПФЕ обрасцима. 

Потребна средства у 2020. години биће обезбеђена такође  у складу са лимитима за 2020. годину, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се 
планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом плану, најмање и истим износима као и за 2019. годину. 

Имајући у виду да се предметни акциони план односи на 2019. и  2020. годину, за његово спровођење нису потребна средства у 2021. години.. 
 
 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
V.  
Завршном одредбом утврђује се да ће се овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
 
 



 

 
И З Ј А В А  

О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 

 
 
 
 
 
1.  Овлашћени предлагач прописа: Влада 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  
 
 
2.  Назив прописа 
Предлог акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године  
Draft Action Plan for 2019 and 2020 for the Implementation of Strategy of the Social Inclusion of Roma Men and Women in the Republic of Serbia for the Period of 2016 to 2025  
 
 
3.  Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и 
Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног споразума о трговини и трговинским 
питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):  
а)  Одредбе Споразума и Прелазног споразума које се односе на нормативну садржину прописа: 
/ 
б)  Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и Прелазног споразума: 
/ 
в)  Оцена испуњености обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума: 
/ 
г)  Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума: 
/ 
д)  Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније: 
/ 
 
4.  Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
а)  Навођење одредаба примарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима: 
/ 
б)  Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима: 
/ 
в)  Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима: 
/ 
г)  Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност:   
/ 
д)  Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније: 
/ 
 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске 
уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредаба секундарног извора права Европске уније, већ се искључиво 
врши примена или спровођење неког захтева који произлази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће 
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве):  
  
  



6.  Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик  
Не  
 
  
7.  Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ  
Не 
 
  
8.  Сарадња са ЕУ и учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености.  
/ 
 
 
 
 
У Београду,                                            
Датум:                 2019. године                                                                                          

 
 

                                                                                                                                МИНИСТАР  
 
 

                                                                                                                                        Зоран Ђорђевић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  



О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ ВЛАДЕ 
 

 
 
 
 
1.  Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа/акта  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  
 
 
2.  Назив прописа 

Акциони план за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године  
 
 

3. Да ли је пропис/акт усклађен са стратешким документом/стратешким документима Владе (заокружити) 
 

НЕ 
  
4. Са којим стратешким документом/стратешким документима Владе је пропис/акт усклађен? 
- Навести стратешки документ/стратешка документа Владе: 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 26/16) 
Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију  
Акциони план за поглавље 23  

- Навести део/поглавље стратешког документа/стратешких докумената Владе: 
* Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године: 

4. Циљеви и мере Стратегије 
- Навести циљ/циљеве из стратешког документа/стратешких докумената Владе који се испуњава/испуњавају доношењем прописа/акта: 

* У вези са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и њеним начелима: 
- одговорност органа јавне власти за остваривање стратешких циљева и друштвену одговорност, солидарности и свест о томе да је социјална искљученост 
фактички губитак у социјалном капиталу државе, а да процес социјалног оснаживања припадника искључене друштвене групе значи јачање људске безбедности, 
доприносе економском расту и унапређењу људских права, 
- уважавање достојанства личности, 
- учешће представника ромске заједнице у процесу израде и спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња предуслов је доследног 
поштовања људских права, 
- мерама и активностима којима се остварују стратешки циљеви не сме се утицати на промене етничког и културног идентитета Рома и Ромкиња, 
- социјално укључивање Рома и Ромкиња се остварује у локалној заједници, 
- мере којима се штите и остварују права особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета и обезбеђује побољшање положаја Ромкиња и 
остваривање родне равноправности део су стратешког планирања. 

 

5. Уколико пропис/акт није усклађен са одговарајућим стратешким документом/стратешким документима Владе, навести разлоге: 
/  
 
 
У Београду,                                            
Датум:                  2019. године 
                                                                                                   

  
  

                                                                                                                                МИНИСТАР  
 

  
                                                                                                                               Зоран Ђорђевић  

И З Ј А В А  

ДА 



О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ  
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

На основу члана 39а став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06–пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. уредба), 
Министарство за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања даје следећу 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

 
Усвајање Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 

предвиђено је Годишњим планом рада Владе за 2019. годину.  
 
 
 
 
 
 
У Београду,                                            
Датум:                      2019. године 
   
 
                                                                                                        
                 
 

                                                                                                             МИНИСТАР  
 
 
 

                                                                Зоран Ђорђевић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
И З Ј А В А  

О АКТИМА КОЈИМА СЕ ПРОПИС ИЗВРШАВА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 40. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06–пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. уредба), 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања даје следећу  

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Предлогом Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 
није предвиђено доношење аката којима се пропис извршава. 

 
  
 
 

У Београду,                                            
Датум:                     2019. године 
   
 
                                                                                                        

  
                                                                                                                                МИНИСТАР  

 
 

  
                                                                                                                              Зоран Ђорђевић  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
И З Ј А В А  

О ОСТВАРЕНОЈ САРАДЊИ СА ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ТЕЛИМА  
 

 
 

 
 
 
 
На основу члана 39а став 4. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06–пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/2011, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. уредба), 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања даје следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
При изради Предлога Акционог плана за 2019. и 2020. годину за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 

2025. Године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања остварило је сарадњу са: Министарством правде, Министарством државне управе и локалне 
самоуправе, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством здравља, Министарством 
финансија, Канцеларијом за људска и мањинска права, Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, Републичким секретаријатом за законодавство, Републичким секретаријатом 
за јавне политике, Заштитником грађана, Повереником за заштиту равноправности, као и Националним саветом ромске националне мањине.  

 
 
 
 

У Београду,                                            
Датум:                             2019. године 
                                                                           
                           

                                                                                                                                 МИНИСТАР  
 

 
 

                       Зоран Ђорђевић  
 
 
 


