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УВОД 

 

Потписивањем Декларације Декаде инклузије Рома 2005-2015., у Софији 

фебруара 2005. године, покренута је међународна иницијатива за унапређивање 

положаја ромске популације. Овим документом је поред одређених приоритетних 

области (становање, образовање, запошљавање и здравство), посебна пажња 

посвећена сузбијању дискриминације, смањењу сиромаштва, побољшању положаја 

жена и укључивању представника ромске заједнице у све друштвене процесе. Ове 

године (2015) се завршава десетогодишњи програм Декада инклузије Рома, након 

чега следи друга Декада Рома због нужне неопходности да се процес интеграције 

ромске заједнице у друштво настави.  

Декада инклузије Рома је конципирана као иницијални процес промене 

друштвеног положаја ромске популације. Међутим, треба имати у виду чињеницу 

да се темељне друштвене промене не могу десити за десет година, без обзира на 

снажна настојања актера промена, те је продужење Декаде Рома неопходност.  

 Сходно, покренутим међународним иницијативама за побољшање положаја 

ромске популације усвојена је Стратегија за унапређивање положаја Рома на 

националном нивоу на период 2009-2015. године, при чему су у току припреме за 

израду новог стратешког документа. 

Руководећи се кључним принципима међународних и националних 

иницијатива везаних за унапређење положаја ромске популације, на локалном 

нивоу је усвојена Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за 

период 2009-2014. године, а такође су формирана и радна тела за имплементацију 

исте. Успостављен је одржив механизам за спровођење Стратегије, уз издвајања 

финансијских средстава у буџету града. Међутим, како је истекао период 

имплементације наведеног стратешког документа, Скупштина града Крушевца је 

донела Одлуку о приступању изради Стратегије за унапређивање положаја Рома 

града Крушевца за период 2015-2020. године. 

Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-

2020. године се бави питањима образовања, запошљавања, услова становања и 

здравственом заштитом ромске популације. Стратешки документ је структуиран 
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тако што је за сваку област дефинисан међународни и национални правни оквир, 

анализа ситуације, постојеће и досадашње иницијативе покренуте у циљу 

превазилажења постојећих проблема, препоруке за даљу акцију и приоритети на 

које се треба фокусирати. Након израђеног теоријског оквира са наведеним 

елементима следи Локални акциони план који садржи следеће елементе: циљеве, 

мере, активности, индикаторе, носиоце активности и временско димензионирање 

активности. 

Образовни процес ромске популације се може пратити са више образовних 

нивоа: предшколског, припремно предшколског, основног и средњег образовања. 

Када је предшколско образовање у питању, у наредном периоду треба радити на 

раном укључивању ромске деце у систем образовања, у циљу лакше интеграције 

деце у друштво и припреми за даље фазе образовног процеса. Што се припремног 

предшколског и основног образовања тиче, обухват ромске деце је релативно 

коректан, при чему увек постоје ромска деца која су ван образовног система. У 

основном образовању постоји проблем осипања ромске деце у зимским месецима 

услед недостатка гардаробе и обуће, али и масован одлазак у иностранство у 

потрази за бољим условима живота. Када је средњошколско образовање у питању 

треба радити на повећању обухвата ромске деце која завршавају средње школе, 

како би наставила образовни процес у високо образовним институцијама. У 

наредном периоду посебну пажњу треба посветити и стварању 

висококвалификованих кадрова у ромској популацији, у циљу стварања 

конкурентних кадрова на тржишту рада. У специјалним школама се смањује број 

ромске деце, али треба радити на потпуној елиминацији интелектуално очуване 

ромске деце из специјалних школа.  

Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве економије, што додатно 

доприноси високом степену сиромаштва и друштвене искључености ове 

популације. У већини случајева Роми обављају послове за које су остали грађани 

мање заинтересовани (углавном се ради о пословима одржавања градске чистоће, 

одржавање хигијене зграда и помоћ у кућним пословима). Роми се углавном баве 

сезонским и пољопривредним пословима, сакупљањем отпадног материјала и сл. 

Некадашњи занати по којима су били познати изумиру. Чак се и простор за 
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професионално бављење музиком, по коме су Роми чувени, сужава. Када су радно 

ангажовани од стране послодаваца то су најчешће најмање плаћени послови.   

Истраживања показују да сиромаштво, лоши животни услови, друштвена 

искљученост и смањена доступност здравствене заштите представљају основне 

узроке повећане смртности ромске деце. Када се ови фактори удруже са 

потхрањеношћу, инфективним обољењима, повредама, злостављањем и 

занемаривањем деце, вероватноћа умирања се повећава. Сиромаштво у ромској 

популацији је око шест пута распрострањеније и чак десет пута дубље него у 

општој популацији. Неухрањеност деце из ромских насеља је неколико пута већа у 

односу на просек за Републику Србију. Узроци смрти у ромској популацији се не 

разликују битније у односу на општу популацију – доминирају кардиоваскуларна 

обољења, а за њима следе малигне болести, уз нешто већу заступљеност 

инфективних и респираторних болести као узрока смрти. Међу највећим 

препрекама за коришћење здравствене заштите наводе се административне 

процедуре, родитељи који нису упознати са својим правима, који не препознају или 

занемарују здравствене проблеме, али и дискриминаторски ставови појединаца.  

У области становања, кључни проблем са којим се ромско становиштво 

суочава су веома лоши стамбени услови и кључне одлике насеља су: нерегулисан 

правни статус, неадекватна инфраструктурна опремљеност, пренасељеност, мали 

број стамбених јединица, сиромашно окружење и социјална изолација. Највећи 

број Рома нема адекватну документацију о власништву над својим домовима или 

земљиштем, док један већи део ромске популације живи у туђим објектима или 

земљишту, најчешће градском. У наредном периоду ће се акценат ставити на 

решавање инфраструктурних проблема у ромским насељима. 

Сви наведени проблеми у конкретним областима отварају низ питања на 

која треба дати конкретан одговор одговарајућим механизмима и мерама. И управо 

Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца, као локални 

стратешки документ, фокусира се на приоритете, кључне циљеве, мере и задатке 

које треба предузети у конкретној области ради превазилажења виталних проблема, 

а све у циљу побољшања квалитета живота ромске популације. 
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Такође је значајно истаћи да према Попису становништва из 2011. године, 

град Крушевац има 128.752 становника од чега 62.802 мушког и 65.950 женског 

пола, при чему је 122.529 лица српске националности од чега 59.825 мушког и 

62.704 женског пола. Најбројнија национална мањина су Роми којих има 2461 

(1,91% од укупног броја становника на територији града Крушевца), од чега је 

1.248 мушког и 1.213 женског пола. Међутим, многа истраживања указују на то да 

је број припадника ромске националности у Крушевцу знатно већи, па се 

процењује да је укупан број Рома између 3.000 и 3.500. 

 

ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

 

На основу Одлуке о приступању изради Стратегије за унапређивање 

положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године, Градско веће Града 

Крушевца је донело Решења о формирању Комисија за израду Стратегије за 

унапређивање положаја Рома града Крушевца у области образовања, запошљавања, 

здравства и становања, за период 2015-2020. године.  

 

Комисија за образовање 

1. Слободанка Ракоњац, Предшколска установа'' Ната Вељковић'', председница 

Комисије 

2. Слађана Николић, ОШ ''Драгомир Марковић'', члан 

3. Слађана Старинац, Центар за социјални рад, члан 

4. Снежана Рајковић, ОШ ''Вук Караџић'', члан 

5. Далибор Накић, Удружење грађана ''Ромски центар'', члан 

6. Момчило Мутатовић, педагошки асистент, члан 

7. Зоран Мутатовић, педагошки асистент, члан 

8. Слађана Таировић, педагошки асистент, члан 

9. Славица Ракић, Удружење грађана ''Романи цикна'', члан 

10. Слободан Вујичић, Удружење грађана ''Романи Де'', члан. 
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Комисија за запошљавање 

1. Сузана Младеновић, Национална служба за запошљавање, председница 

Комисије 

2. Милица Петковић, Национална служба за запошљавање, члан 

3. Снежана Живковић, Центар за социјални рад, члан 

4. Виолета Видаковић, Регионална привредна комора, члан 

5. Богдановић Драгана, Бизнис инкубатор Д.О.О. Крушевац, члан 

6. проф. др Зоран Пуношевац, Унија послодаваца, члан 

7. Ивана Хемфлинг, Удружење грађана "TREE HOUSE", члан 

8. Петровић Зоран, Удружење грађана "Романи Де", члан 

9. Маја Горановић, Удружење грађана "Романо алав", члан 

 

Комисија за здравство 

1.   Весна Стевић Гајић, Дом здравља, председница Комисије 

2. Оливера Раичевић, Дом здравља, члан 

3. Љубинка Шутановац, Дом здравља, члан 

4. Гордана Симић, Дом здравља, члан 

5. Миодраг Миљковић, Општа болница, члан 

6. Александра Карајовић, Општа болница, члан 

7. Мирјана Аврамовић, Завод за јавно здравље, члан 

8. Снежана Попадић, Завод за јавно здравље, члан 

9. Зорица Јовановић, Градска управа, члан 

10. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад, члан 

11. Мирослав Мутатовић, Удружење грађана ''Ромски мир'', члан 

12. Слободан Митровић, Удружење грађана ''Романо алав'', члан 

13. Маја Манојловић, Удружење грађана ''Романи Де'', члан. 
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Комисија за становање 

1.  Јелена Николић, Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 

средине, председница Комисије 

2. Данијела Живановић, Одељење за имовинско-правне и стамбено-комуналне 

послове, члан 

3. Мирјана Марјановић Новаковић, Одељење за инспекцијске послове, 

Грађевинска инспекција, члан 

4. Љубиша Зрнзевић, Одељење за инспекцијске послове, Комунална 

инспекција, члан 

5. Ивана Пајић, Одељење за урбанизам и грађевинарство, члан 

6. Александар Васић, Дирекција за урбанизам и изградњу, члан 

7. Марко Марковић, Јавно комунално предузеће ''Крушевац'', члан 

8. Радоје Лукић, Јавно комунално предузеће ''Водовод'', члан 

9. Душан Булатовић, Катастар непокретности, члан 

10. Далибор Гајић, Електродистрибуција Крушевац, члан 

11. Рака Петровић, председник месног одбора Месне заједнице ''Расадник'', члан 

12. Зоран Јоцић, Удружење грађана '' Романи Де'', члан. 

Стручне послове и кординацију у раду Комисија за израду Стратегије за 

унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. године, као и 

техничку припрему и обраду стратешког документа обављала је Зорана Павловић, 

мастер инжењер организационих наука и самостални стручни сарадник Одељења за 

друштвене делатности градске управе града Крушевца – Служба за социјалну и 

здравствену заштиту. 

  

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА 

 

Процес израде стратешког документа заснивао се на интерактивном 

приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:  

1. Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне 

специфичности 



- 7 - 

2. Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса који су од 

значаја за пружање подршке Ромима у локалној заједници и то су 

релевантни представници институција и организација цивилног друштва 

3. Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама 

Рома 

4. Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени 

којој се тежи 

5. Користио методе анализе података из релевантних постојећих база и 

извештаја институција и стратешких докумената, као и информације са 

терена у ромским насељима. 

У процесу прикупљања и анализе података за израду Стратегије коришћени 

су следећи извори: статистички подаци, стратешка документа, подаци институција, 

запажања стручних радника у раду са корисницима/цама, различити извештаји и 

документи установа и организација. 

 

1. ВИЗИЈА 

 

 Град Крушевац ће бити средина са повећаном социјалном сигурношћу за све 

његове грађане, без обзира на разлике по питању националног и културолошког 

идентитета; средина у којој ће важити принцип једнакости, солидарности, 

правичности, толерантности, уз поштовање људског достојанства сваког грађанина. 

 

2. МИСИЈА  

 

 У циљу постизања добробити за све грађане, а нарочито Роме/киње, као 

најугроженију и маргинализовану категорију становништва, град Крушевац ће 

обезбедити свеобухватне мере у области образовања, запошљавања, здравства и 

становања, повећањем социјалне сигурности путем: 

 мултидисциплинарне сарадње свих ресора локалне заједнице од значаја за 

решавање проблема који се тичу ромске популације, 
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 умрежавања институција компетентних у конкретним областима у циљу 

унапређења постојећег стања, 

 континуалног развоја услуга – пружање одговарајуће помоћи у области 

образовања, запошљавања, здравства и становања у циљу остваривања 

права у конкретној области, 

 ефикасније употребе расположивих ресурса, доступношћу информација на 

начин примерен ромској популацији, 

 повећања сензибилитета домицилног становништва и сузбијања предрасуда 

о ромској популацији, 

 промовисања значаја различитости по питању националног и 

културолошког идентитета, 

 поштовања принципа једнакости, толерантности и људског достојанства. 

 

3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ  

 

 Поштовање, заштита и испуњавање законских права Рома/киња, 

 Пуно и ефикасно укључивање Рома/киња у све области друштвеног живота, 

 Поштовање, признавање и промоција различитости, 

 Једнаке могућности засноване на једнаким правима, 

 Родна равноправност, 

 Спречавање и борба против свих облика дискриминације и  

 Спровођење мера афирмативне акције. 

 

4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

 

 Унапређен социјални статус ромске популације путем оснаживања исте у 

области образовања, запошљавања, здравства и становања, 

 Развијени прогами оснаживања ромске популације за превазилажење 

сиромаштва коришћењем индивидуалних могућности и капацитета 

заједнице. 
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5. АНАЛИЗА ОБРАЗОВНОГ, ЗДРАВСТВЕНОГ, СТАМБЕНОГ СТАТУСА И 

ЗАПОШЉАВАЊА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 

5.1 ОБРАЗОВАЊЕ 

 

5.1.1 Правни оквир 

 

Међународни правни оквир 

Право на образовање утврђено је у низу међународних докумената 

Универзална декларација о људским правима (члан 26.), Међународни пакт о 

економским, социјалним и културним правима (члан 13.), Међународна конвенција 

о укидању свих облика расне дискриминације (члан 5.), Конвенција Организације 

УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) против дискриминације у 

образовању, Међународни споразум о цивилним и политичким правима, 

Миленијумски циљеви развоја CEDAW и др. 

Један од најзначајнијих докумената је Конвенција о правима детета (чл. 28 и 

29.) која државе потписнице обавезује да обезбеде бесплатно основно образовање и 

одговарајуће услове за редовно школовање. 

Неки Документи Савета Европе, Европске уније и ОЕБС-а изричито говоре 

о праву на образовање на језицима мањина, нпр. Оквирна конвенција о заштити 

националних мањина. 

Национални правни оквир 

У законодавству Републике Србије образовање је признато као друштвено, 

економско и културно право.  

Право на образовање је гарантовано Уставом и уређено Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и 

образовању, Законом о основном образовању и васпитању, Законом о средњем 

образовању и васпитању, Законом о високом образовању, Законом о образовању 

одраслих, Законом о уџбеницима и другим наставним средствима и подзаконским 

актима. 
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Образовање припадника националних заједница уређено је Законом о 

заштити права и слобода националних мањина и Законом о ратификацији Европске 

повеље о регионалним и мањинским језицима. 

Законом о заштити права и слобода националних мањина Ромима је признат 

статус националне мањине. Овај закон припадницима националних заједница јемчи 

право на предшколско, основно и средње образовање на матерњем језику. Држава 

се обавезала да припадницима мањинских националних заједница обезбеди услове 

за образовање на матерњем језику, а док се не створе услови за то, држава је 

обавезна да им обезбеди двојезичну наставу или похађање наставе на матерњем 

језику са елементима националне историје, традиције и културе. Постоји и 

законска могућност да се језик, историја и култура укључе у наставни план и 

програм редовних школа и да се оснивају учитељски факултети и приватне 

образовне институције. 

Стратешки елементи унапређења образовања Рома обухваћени су и ширим 

развојним стратегијама на државном или ресорном нивоу.  

Значајни стратешки документ од значаја за образовање је Стратегија развоја 

образовања у Републици Србији до 2020. године. 

 

5.1.2 Анализа ситуације 

 

Општи подаци1 

Образовне институције на територији града које се баве реализацијом 

предшколског, припремно-предшколског, основношколског, средњег, као и 

образовања одраслих су Предшколска установа "Ната Вељковић", основне,  средње 

школе и Школа за образовање одраслих. 

Предшколско образовање и васпитање деце на територији града Крушевца 

реализује  Предшколска установа "Ната Вељковић" која у свом саставу има 13 

вртића. У табели 1. је приказан број ромске деце разврстане по полу, а која 

похађају предшколски и припремни предшколски програм. 

                                                 
1 Напомена: Прикупљање и обрада свих података везаних за израду анализе стања стратешког 

документа су рађени крајем октобра и током месеца новембра 2014. године. 
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Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Предшколски програм 

 

Припремни предшколски 

програм 

Број дечака Број 

девојчица 

Број дечака  Број 

девојчица 

1.Вртић "Колибри" 0 0 0 0 

2.Вртић "Наша радост" 2 0 2 0 

3.Вртић "Владо Јурић" 0 0 0 0 

4.Вртић "Бисери" 0 0 0 0 

5.Вртић "Лабуд" 1 1 0 0 

6.Вртић "Невен" 0 0 1 3 

7.Вртић "Звончић" 0 0 0 0 

8.Вртић "Дечји клуб" 0 0 0 0 

9.Вртић "Лане" 0 0 0 0 

10.Вртић "Пчелица" 18 14 8 9 

11.Вртић "Голуб мира" 1 2 0 2 

12.Вртић "Лептирић" 0 0 2 2 

13.Вртић "Сунце". 3 0 0 0 

УКУПНО 25 17 13 17 

Табела 1 – Број ромске деце  која похађају предшколски и припремни предшколски програм  на 

територији града Крушевца разврстан по полној структури 

Укупан број ромске деце у предшколском програму је 42, од тога 25 дечака 

и 17 девојчица. 

Број ромске деце која похађају припремни предшколски програм је 30, од 

тога 13 дечака и 17 девојчица. 

Највећа концентрација ромске деце је у вртићу "Пчелица" и то у издвојеном 

вртићу "Бубамара", смештеном у ромском насељу "Марко Орловић". 

Мобилни тим за инклузију Рома града Крушевца који је именован од стране 

градског већа града Крушевца је вршио анализу броја деце која треба да похађају 

припремни предшколски програм, а то је 36-оро деце. Припремним предшколским 

програмом је обухваћено 30-оро деце, што указује да је ван система 6 – оро деце. У 

питању су деца која живе у насељу Пањевац и Читлук. Основни разлози су 

сезонски радови и одлазак у иностранство. 

Такође од наведених 30 – оро деце, 6 – оро деце је непоходеће и то 2 дечака 

и 4 девојчице. Основни узрок осипања деце је одлазак у иностранство.  
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Основношколским образовањем и васпитањем се бави 19 школа које похађа 

546 ученика ромске националности (табела 2). 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

УЧЕНИЦИ 

МУШКИ ЖЕНСКИ УКУПНО 

1. ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"-КРУШЕВАЦ 9 1 10 

2. ОШ "НАДА ПОПОВИЋ"-КРУШЕВАЦ 24 33 57 

3. ОШ "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ"-КРУШЕВАЦ 65 48 113 

4. ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - КРУШЕВАЦ 21 21 42 

5. ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"-КРУШЕВАЦ 32 23 55 

6. ОШ "Ј.Ј.ЗМАЈ"-КРУШЕВАЦ 13 10 23 

7. ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"-КРУШЕВАЦ 9 7 16 

8. ОШ "СВЕТИ САВА"-ЧИТЛУК 25 20 45 

9. ОШ "ЖАБАРЕ"-ЖАБАРЕ 2 4 6 

10. ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН"-ГОРЊИ СТЕПОШ 18 19 37 

11. ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР"-ВЕЛИКИ КУПЦИ 1 1 2 

12. ОШ "СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ"-ЈАСИКА 1 7 8 

13. ОШ "ВАСА ПЕЛАГИЋ"-ПАДЕЖ 2 6 8 

14. ОШ "ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН"-ПАРУНОВАЦ 20 10 30 

15. ОШ "СТРАХИЊА ПОПОВИЋ"-ДВОРАНЕ 5 5 10 

16. ОШ "ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН"-

ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ 7 6 13 

17. ОШ "БРАНА ПАВЛОВИЋ"-КОЊУХ 2 0 2 

18. ШОСО "ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ"-КРУШЕВАЦ 31 28 59 

19. МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН ХРИСТИЋ"-

КРУШЕВАЦ 10 0 10 

УКУПНО 297 249 546 

Табела 2 – Број ромских ученика у основним школама на територији града Крушевца  

разврстан по полној структури 

Највећи број ромске деце похађа ОШ "Драгомир Марковић" која има 113 

ученика ромске националности. Потом следи ОШ "Нада Поповић" са 57 – оро 

ученика, па ОШ "Бранко Радичевић" са 55 – оро ученика. 

Број ромских ученика у Школи за основно и средње образовање "Веселин 

Николић" која се бави основним образовањем деце са сметњама и потешкоћама у 

развоју је 59, што процентуално у односу на укупан број ученика у овој школи који 

похађају основно образовање износи 59%. На основу истраживања која је 2009. 

године радио Центар за интеркативну педагогију, преко 80% деце у овој школи су 

била ромска деца. Сада се овај проценат смањује што представља позитиван тренд 

у односу на претходне године. Чињеница је да родитељи ромске деце своју децу 

уписују у ову школу због лакшег завршавања ове школе, а деца имају и бесплатну 

ужину, уџбенике и друге бенефиције. Ромска деца често напуштају редовно 
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школовање и већ у раној фази прелазе у специјалне школе јер у обичној школи 

немају потребну пажњу и подршку наставника, заштиту од игнорисања, 

маргинализације, узнемиравања, па и дискриминације. Ова деца доживљавају 

неуспех у школи и постају демотивисана, што продубљује неуспех све док се не 

стекну услови за премештај у специјалну школу. 

На територији града Крушевца постоји 8 средњих школа и то: Гимназија, 

Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић" која се бави 

образовањем деце са сметњама и потешкоћама у развоју и 6 струковних школа 

(табела 3). Највећа концентрација ромске деце је у Школи за основно и средње 

образовање "Веселин Николић" која се бави образовањем деце са сметњама и 

потешкоћама у развоју која има 33 ученика, потом следи Хемијско – технолошка 

школа са 23 ученика, а на трећем месту је Машинско-елетротехничка школа са 20 

ученика ромске националности. Процентуално учешће ромске деце у Школи за 

основно и средње образовање "Веселин Николић" у односу на укупан број деце у 

овој школи је 32%, што је процентуално знатно ниже у односу на претходни 

период. Разлози похађања ове школе су слични као и код основног образовања. 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

УЧЕНИЦИ 

МУШКИ ЖЕНСКИ УКУПНО 

1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА 2 0 2 

2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 3 2 5 

3. ГИМНАЗИЈА 0 0 0 

4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 0 6 6 

5. МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 16 4 20 

6. ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 10 13 23 

7. ШОСО "ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ"-КРУШЕВАЦ 17 16 33 

8. МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН ХРИСТИЋ"-

КРУШЕВАЦ 3 0 3 

УКУПНО 51 41 92 

Табела 3 – Број ромских ученика у средњим школама на територији града Крушевца  

разврстан по полној структури 

 

 Када су у питању непоходећи ученици (ученици који имају преко 30 

неоправданих изостанака са наставе) у основним школама, структура истих је дата 

у табели 4.  
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

УЧЕНИЦИ 

МУШКИ ЖЕНСКИ УКУПНО 

1. ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"-

КРУШЕВАЦ 1 0 1 

2. ОШ "НАДА ПОПОВИЋ"-

КРУШЕВАЦ 0 0 0 

3. ОШ "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ"-

КРУШЕВАЦ 17 12 29 

4. ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"-

КРУШЕВАЦ 4 4 8 

5. ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"-

КРУШЕВАЦ 0 0 0 

6. ОШ "Ј.Ј.ЗМАЈ"-КРУШЕВАЦ 0 0 0 

7. ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"-

КРУШЕВАЦ 0 0 0 

8. ОШ "СВЕТИ САВА"-ЧИТЛУК 0 0 0 

9. ОШ "ЖАБАРЕ"-ЖАБАРЕ 0 2 2 

10. ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН"-

ГОРЊИ СТЕПОШ 5 8 13 

11. ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР"-ВЕЛИКИ 

КУПЦИ 0 0 0 

12. ОШ "СТАНИСЛАВ 

БИНИЧКИ"-ЈАСИКА 0 0 0 

13. ОШ "ВАСА ПЕЛАГИЋ"-

ПАДЕЖ 0 0 0 

14. ОШ" ВЛАДИСЛАВ 

САВИЋ ЈАН"-

ПАРУНОВАЦ 1 0 1 

15. ОШ "СТРАХИЊА ПОПОВИЋ"-

ДВОРАНЕ 0 0 0 

16. ОШ "ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 

КОРЧАГИН"-ВЕЛИКИ 

ШИЉЕГОВАЦ 1 2 3 

17. ОШ "БРАНА ПАВЛОВИЋ"-

КОЊУХ 0 0 0 

18. ШОСО "ВЕСЕЛИН 

НИКОЛИЋ"-КРУШЕВАЦ 6 5 11 

19. МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН 

ХРИСТИЋ"-КРУШЕВАЦ 0 0 0 

УКУПНО 35 33 68 

Табела 4  – Број непоходећих ромских ученика у основним  школама на територији града 

Крушевца разврстан по полној структури 

Према подацима стручних служби Основних школа о континуитету 

похађања школе 68-оро ромске деце (35 мушког и 33 женског пола) у основним 

школама има преко 30 неоправданих изостанака и сматра се непоходећим 

ученицима. Из табеле се јасно може уочити да је највећи број непоходећих ученика 

у ОШ "Драгомир Марковић" која иначе има највећи број ромских ученика и то 29 
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ученика, потом ОШ "Деспот Стефан" у Горњем Степошу са 13 ученика, а на трећем 

месту је ШОСО "Веселин Николић" са 11 – оро непоходећих ученика. 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

УЧЕНИЦИ 

МУШКИ ЖЕНСКИ УКУПНО 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 0 0 0 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 0 0 0 

ГИМНАЗИЈА 0 0 0 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 0 0 0 

МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 0 0 0 

ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 0 0 0 

ШОСО "ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ" 

КРУШЕВАЦ 1 4 5 

МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН ХРИСТИЋ" 

КРУШЕВАЦ 0 0 0 

УКУПНО 1 4 5 

Табела 5  – Број непоходећих ромских ученика у средњим  школама на територији града 

Крушевца разврстан по полној структури2 

На основу података добијених од стручних служби Средњих школа о 

континуитету похађања школе 5-оро ромске деце (1. мушког и 4 женског пола) у 

Школи за основно и средње образовање "Веселин Николић" има преко 30 

неоправданих изостанака и сматра се непоходећим ученицима. У осталим средњим 

школама нема непоходећих ученика.  

На основу података добијених од образовних институција, основни узроци 

због којих ромска деца не похађају или напуштају образовни систем су следећи: 

- тешки материјални положај, оскудевање у храни, одећи, обући, прибору 

и уџбеницима, 

- одлазак у иностранство, 

- немотивисаност за рад и учење уз склоност ка прошњи и животу без 

обавеза, 

- пресељење у други град, 

- прелазак старосне границе за редовну основну школу, 

- обављање сезонских послова, 

- удаљеност од образовне установе, 

                                                 
2 Градска управа не води евиденцију о непоходећим ученицима у средњем образовању, 

обзиром да средње образовање није обавезно, али су подаци добијени од школа приказани у 

тексту због праћења ромских ученика и у средњем образовању. 
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- немотивисаност родитеља за школовање деце и непридавање значаја 

образовању деце, 

- рано ступање у брак, 

- одавање криминалним радњама, 

- смештај у друге установе социјалне заштите, 

- промена старатеља, 

- болест деце и старатеља. 

Функционално основно образовање одраслих се ослања на Закон о 

образовању одраслих ("Службени гласник РС" број 55/2013), а примењује се од 

01.01.2014. Школа за образовање одраслих је издвојено одељење при ОШ "Вук 

Караџић", а настава се реализује у просторијама МЗ "Центар". Документација 

потребна за упис ове школе је Извод из књиге рођених и доказ о претходно 

завршеном разреду, уколико га лице има. Школа има 3 циклуса и то: 

Први циклус 1-4. разред 

Други циклус 5-6. разред 

Трећи циклус 7-8. разред 

Сваки циклус траје по годину дана, што значи да се функционално основно 

образовање одраслих може стећи за 3 године, уколико лица немају ниједан разред 

основне школе или немају свршен ниједан циклус у целости. 

Настава се одржава сваког радног дана и то: 

Први циклус од 1200-1330 часова 

Други циклус од 1330 – 1545 часова,  

Трећи циклус од 1530-1845 часова. 

Други и трећи циклус трају у складу са бројем часова. 

У текућој години су преко пројекта Националне службе за запошљавање 

обезбеђене бесплатне књиге и превоз за 50 лица. Настава се одвија по новом и 

старом програму (табеле 6 и 7). 
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Стари програм 

Разред Укупан број 

полазника 

Укупан број 

полазника 

ромске 

националности 

Број 

Рома 

Број 

Ромкиња 

Процентуално 

учешће ромске 

популације у 

односу на укупан 

број полазника 

4. 1 1 0 1 100% 

5. 12 8 5 3 67% 

6. 11 6 2 4 55% 

7. 7 3 1 2 42,86% 

8. 9 6 2 4 67% 

Укупно 40 24 10 14 60% 

Табела 6  – Број лица ромске националности уписаних у Школу за образовање одраслих 

уписаних по старом програму 

Нови програм 

Циклуси Укупан број 

полазника 

Укупан број 

полазника 

ромске 

националности 

Број 

Рома 

Број 

Ромкиња 

Процентуално 

учешће ромске 

популације у 

односу на укупан 

број полазника 

Први 16 16 2 14 100% 

Други 23 15 5 10 65,22% 

Трећи 16 9 5 4 56,25% 

Укупно 55 40 12 28 72,73% 

Табела 7  – Број лица ромске националности уписаних у Школу за образовање одраслих 

уписаних по новом програму 

Из табела се јасно види да је су Роми процентуално најзаступљенији 

полазници у Школи за образовање одраслих, и то заступљеност ромске популације 

по старом програму је укупно 60%, а по новом програму је укупно 72,73% у односу 

на укупан број полазника. 

Школу за образовање одраслих похађају лица узраста од 16-35 година 

старости и то су лица која нису успела да се упишу у редовне основне школе на 

време или су се из ње исписала.  

Актуелно стање у систему образовања 

Према актуелним подацима добијеним од надлежних стручних служби 

Града, укупан број ромске деце од 0-18 година старости је 875 и то: 

 од 0 до 6 година 348 и то 177 мушког и 171 женског пола, 

 од 7 до 14 година 363 и то 184 мушког и 179 женског пола, 

 од 15 до 18 година 164 и то 86 мушког и 78 женског пола. 

Укупан број ромске деце у припремном предшколском програму је 42, а 

укупан број деце 348, што показује да предшколским образовним системом није 
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обухваћено 306 – оро ромске деце. Предшколски програм није обавезан, али треба 

радити на развијању Центара за рани развој деце. 

Када је у питању Припремни предшколски програм којим су обухваћена 

деца узраста од 6-7 година старости, процене Министарства здравља, а на основу 

достављених података здравствене медијаторке су да 31. ромско дете треба да 

похађа исти. На основу података са терена, према подацима Центра за социјални 

рад, на територији града Крушевца има 36-оро деце стасале за упис у Припремни 

предшколски програм, од чега је истим обухваћено 30-оро ромске деце. 

Обухват ромске деце у основном и средњем образовању је добрим делом на 

задовољавајућем нивоу, али јављају се проблеми осипања деце у образовном 

систему.  

Систем образовања има недовољно развијене одговарајуће механизме 

којима ће полазнике задржати у систему и омогућити да свако оствари своје право 

на образовање. 

Језичка баријера може утицати на лошије постигнуће ромских ученика у 

школи и може бити разлог упућивања ромске деце у специјалне школе. Ситуација 

је различита, зависно од ромског насеља из којег деца потичу, а ово је 

карактеристично за насеље Пањевац и Читлук (насеље уз пругу). 

Такође су у образовном систему присутни различити облици прикривене 

или отворене дискриминације према ромској деци од стране запослених у 

васпитно – образовним установама, као и од неромске деце и родитеља. 

Повремено долази до формирања сегрегираних одељења, и то понекад у 

основи има, а понекад нема отворену дискриминаторску идеологију. У насељу 

"Марко Орловић", оформљена су два таква одељења, капацитета до 50 детета, за 

васпитно образовни рад са децом предшколског узраста. 

У последњих неколико година успостављени су одређени правни институти 

који се баве проблематиком заштите људских и мањинских права. Законом о 

забрани дискриминације који је усвојен 2009. године се уређује општа забрана 

дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од 

дискриминације. Овим законом се установљава Повереник за заштиту 

равноправности, као самосталан државни орган, независан у обављању послова 
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утврђених овим законом. Такође постоји Републички омбудсман (заштитник 

грађана), као и локални Заштитник грађана који се баве заштитом људских и 

мањинских права. Упркос постојању свих ових правних инструмената 

дискриминација нажалост постоји. Стога треба перманантно радити на развијању 

концепта интеркултуралности и уважавања различитости.  

Истраживања су такође показала да су очекивања учитеља и наставника у 

вези са постигнућима ромске деце нижа, што доводи до смањивања подршке која 

се пружа ромским ученицима, снижавања критеријума, скраћивања градива, па и 

превођења у виши разред без савладаног градива. У том контексту је неопходно 

више радити са ромском децом, како би постизали бољи успех и успешно 

завршавали школу. 

 

5.1.3 Постојеће и досадашње иницијативе 

 

Министарство просвете је 2007. године, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у 

Републици Србији и уз подршку Европске агенције за реконструкцију, започело 

пројекат увођења асистената за подршку образовању Рома. 

На територији града Крушевца постоје три Основне школе које имају 

педагошке асистенте и то: ОШ "Драгомир Марковић", ОШ "Бранко Радичевић" и 

ОШ "Деспот Стефан" у Горњем Степошу. 

Школа за образовање одраслих има ангажованог андрагошког асистента 

који је ангажован у 2014. години. 

Град Крушевац је издвајао буџетска средства за имплементацију Стратегије 

за унапређивање положаја Рома града Крушевца и у периоду од 2010 – 2014. 

године су финансирани пројекти у области образовања. 

У 2010. години у области образовања је финансиран пројекат "Развојни 

образовни центар" који се делом финансирао из средстава Уницефа (1.062.120,00 

динара), а делом из буџета града (998.620,00 динара) у укупном износу од 

2.060.740,00 динара. Пројекат је финансиран од 2008 – 2010. године. У 2008. 

години је град финансирао пројекат са 1.000.000,00 динара, а УНИЦЕФ са 
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1.200.000,00 динара. У 2009. години је град финансирао пројекат са 500.000,00 

динара и УНИЦЕФ са 1.097.420,00 динара.  

У 2011. години је финансиран превоз ромске деце средњих школа која 

путују из сеоских средина у износу од  270.550,00 динара. 

У 2012. години је финансиран превоз ромске деце средњих школа која 

путују из сеоских средина у износу од  316.000,00 динара као и поклон пакети за 

ромске ученике у износу од 99.000 динара. 

У 2013. години је финансиран превоз ромске деце средњих школа која 

путују из сеоских средина у износу од  240.000,00 динара, а такође су финансирани 

и следећи пројекти: 

1. Назив водеће организације која подноси пројекат: ОШ "Бранко Радичевић" 

Назив пројекта: "Образовањем против сиромаштва" 

Одобрена средства: 171.350 динара 

2. Назив водеће организације која подноси пројекат: Удружење грађана 

"Ромски мир" - "Романо миро" 

Назив пројекта: "Важно је да знаш Снага је у образовању" 

Одобрена средства: 175.000 динара 

3. Назив водеће организације која подноси пројекат: Удружење грађана 

"Ромски центар Крушевац" 

Назив пројекта: "Сви у школу" 

Одобрена средства: 400.000 динара 

У 2014. години је финансиран превоз ромске деце средњих школа која 

путују из сеоских средина у износу од  328.650,00 динара. 

Град Крушевац је од 2011. године био укључен у реализацију трогодишњег 

пројекта "Једнаке шансе у средњошколском образовању". Овај пројекат је трајао 3 

године и завршен је 2013. године. У оквиру пројекта су реализоване две 

сертификоване обуке. Семинар "Ни црно ни бело", акредитован од стране Завода за 

унапређење образовања и васпитања, а који је био намењен представницима 

образовних институција и организацијама цивилног друштва. По завршетку модула 

2 наведене обуке одржано је 8 радионица у основним и средњим школама. На 

иницијативу Одељења за друштвене делатности формиран је Локални тим за 
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унапређивање положаја мањинских и маргинализованих група. Основна улога 

Локалног Тима подразумева мапирање проблема и потреба у локалној заједници 

везаних за образовање мањинских и маргинализованих група и дефинисање 

приоритета, дефинисање препорука за унапређење образовања, као и праћење 

спровођења оперативних планова и постигнутих резулатата у образовању 

мањинских и маргинализованих група. Локални тим је скромним средствима 

донатора финансирао две поделе пакета, поделу новогодишњих пакетића и излет 

деце у Рибарској бањи. Реализована је и активност "Богатство је у 

различитостима", а у сарадњи са средњим струковним школама. 

Циљ наведених манифестација је био да се јавност сензибилише за 

развијање интеркултуралности у функцији инвестиција града. 

Поводом обележавања Светског дана људских права у Културном центру је 

организована трибина "Дискриминација" коју је била интерактивног карактера. 

Трибину је пратио пригодан сценски наступ и музички програм о људским 

правима. 

Поводом обележавања Недеље солидарности народа и борбе против расизма 

и расне дискриминације, а која се традиционално одржава 21-28. марта Локални 

тим је организовао интерактивну трибину "Расна дискриминација" која је одржана 

у сали Дома синдиката, а која је била намењена ученицима средњих и основних 

школа. Циљ трибине је био да се кроз интерактивну комуникацију и визуелне 

приказе ученици упознају са различитим облицима расне дискриминације. Такође 

је одржана и презентација култура и обележја  различитих народа "Што се више 

познајемо то се боље разумемо". 

Локални тим је учествовао у избору кандидата за супервизора који је заједно 

са ученицима средњих школа боравио две недеље у Трогену, где су прошли обуке 

на тему интеркултуралности, толеранције и дискриминације. Боравак у Трогену је 

реализован два пута са различитим учесницима. Представници школа су 

дефинисали имена деце која су највише била ангажована у активностима које је 

Тим организовао, од чега је било 2 ученика ромске популације. Такође је Локални 

тим организовао радионице у којима су деца која су боравила у Трогену 

представила своја искуства и сазнања својим вршњацима. 
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По завршетку пројекта Локални тим за унапређивање образовања 

мањинских и маргинализованих група је именован од стране Савета за 

имплементацију Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца као 

радно тело значајно за имплементацију стратешког документа. Локални тим чине 

представници средњих школа, педагошки асистенти, представници Школске 

управе, Градска управе и Полицијске управе, као и представници организација 

цивилног друштва. 

Град Крушевац је фебруара 2014. године потписао Меморандум о 

разумевању између Мисије ОЕБС у Србији и града Крушевца, а поводом 

реализације пројекта "Овде смо заједно" – Европска подршка за инклузију Рома, 

који финансира ЕУ.  

У оквиру пројекта је у области образовања предвиђена подела стипендија 

ромским ученицима, а такође је формиран Мобилни тим за инклузију Рома града 

Крушевца који је именован од стране Градског већа, а који се бави и 

проблематиком образовања. Град Крушевац је за потребе рада Мобилног тима 

добио и возило које ће служити за обилазак терена и посете ромским насељима. 

Мобилни тим је у области образовања у претходном периоду радио на пружању 

подршке за: 

 упис ромске деце у Припремни предшколски програм,  

 упис Рома и Ромкиња у Школу за образовање одраслих,  

 остваривање права ромских ученика средњих школа који путују из 

сеоских средина на бесплатан превоз,  

 остваривање права ромских ученика средњих школа на стипендије, 

 повећање обухвата ромске деце у образовном систему и  

 промовисању концепта интеркултуралности и уважавања различитости. 

На територији града, постоји 8 удружења грађана која се баве проблемима 

ромске популације (табела 8).  
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Редни број Удружење грађана 

1. "Ромски центар" 

2. "Ромски мир" 

3. "Романо алав" 

4. "Романи цикна" 

5. "Романи Де" 

6. "Ромско срце" 

7. Друштво "Ром" 

8. Друштво "Рома Романе" 

Табела 7  – Списак ромских удружења грађана 

на територији града Крушевца 

 

Удружења имају значајну улогу и у области образовања, кроз пружање 

различитих видова подршке ромској популацији у овој области, али у наредном 

периоду је потребно оснаживање ромских организација кроз обуке и стицање 

знања и вештина, обезбеђивање адекватног простора и опреме за рад, у циљу 

стварања сервиса за пружање помоћи ромској популацији у остваривању њихових 

права у сарадњи са институцијама система. У оквиру пројекта "Овде смо заједно" – 

Европска подршка за инклузију Рома је планирано и јачање капацитета ромског 

цивилног сектора. 

 

5.1.4 Препоруке 

  

Стратегија за унапређивање положаја Рома у образовању треба да буде 

усмерена на повећање приступачности свих сегмената и нивоа образовања за Роме 

и обезбеђивање квалитетног образовања Рома у свим сегментима и на свим 

нивоима. У том контексту препоруке су следеће: 

1. Правовремено и ефикасно укључивање ромске деце у предшколско и 

основно образовање које подразумева: 

 стручно усавршавање наставног особља за индивидуализован образовни рад 

и интерактивну наставу, а посебно за сузбијање стереотипа, предрасуда и 

дискриминације; 

 систематско праћење и санкционисање дискриминације и других облика 

понашања заснованих на етничким и другим предрасудама у предшколским 
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и школским срединама, а посебно међу васпитачима, наставницима и 

особљем ових институција; 

 регулисање и омогућавање наставка образовања за децу која су испала из 

система (Школа за образовање одраслих); 

 промовисање образовања девојчица, посебно оних које су напустиле       

образовање или из других разлога испале из система и 

 материјалну подршку ромским ученицима и њиховим породицама у виду   

обезбеђења бесплатног превоза за ученике који живе у насељима далеко од 

предшколске установе или основне школе, бесплатних оброка у 

предшколским установама или основним школама, одеће, бесплатних 

уџбеника и другог образовног материјала. 

2. Повећање броја Рома са средњим и високим образовањем које 

подразумева: 

 праћење успешности уписаних ученика и студената; 

 развијање и интензивирање активности у вези са информисањем о 

доступним стипендијама, кредитима и другим расположивим видовима 

материјалне подршке ромским ученицима и студентима; 

 развијање менторског рада са ромским ученицима и студентима; 

 успостављање и развијање механизама повезивања са тржиштем рада; 

 обезбеђивање стипендија за ученике средњих школа и студенте из ромских 

породица; 

 обезбеђивање смештаја у студентским домовима за одређен број ромских 

студената и 

 подстицање сарадње универзитетских установа са ромским удружењима 

грађана у оснивању информативних центара за студенте. 

 

5.1.5 Приоритети 

 

 Сензибилизација и едукација просветних радника за рад са ромском децом, 

 Едукација ромске популације о значају образовања, 

 Унапређење образовног статуса и постигнућа ромске деце, 
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 Стварање услова за потпуни обухват ромске деце у образовном систему 

(предшколском, припремно предшколском, основном и средњем 

образовању) уз повећање обухвата деце у високо образовном систему, 

 Обезбеђење бесплатног превоза свим ромским ученицима који путују из 

сеоских средина. 

 

5.2 ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

5.2.1 Правни оквир 

 

Међународни правни оквир 

 У Републици Србији на ромску заједницу може се применити неколико 

докумената (као што је Међународни пакт о економским, социјалним и 

културним правима), који садрже препоруке у вези са давањем нових економских 

овлашћења. У ЕУ је утврђена Европска стратегија запошљавања (пратећи 

документи Интегрисане смернице о реформама тржишта рада у земљама 

чланицама, Букурештанска декларација, Препоруке Европског савета и 

Међународне организације рада) која се сваке године конкретизује смерницама 

Европског савета за развој политике запошљавања, Конвенција о елиминацији свих 

облика дискриминације жена. Република Србија је потписница Декларације 

Декаде Рома 2005-2015. 

 

Национални правни оквир 

 Национални правни оквир који се односи на област запошљавања чине 

следећи документи: Национална Стратегија за унапређење положаја Рома за 

период 2009-2015. године, Национална стратегија запошљавања за период 2011–

2020. године, Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва 

2011–2015. године, Стратегија развојa образовања у Републици Србији 2012-

2020. године и Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији и 

Национална стратегија одрживог развоја. 

У 2009. години донета су два реформска закона у области запошљавања: 
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Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) којим се пружа адекватан, садржајан и флексибилан 

законски оквир за планирање и спровођење активне политике запошљавања у 

новонасталим условима на тржишту рада и боље обезбеђује равнотежа између 

активне и пасивне политике запошљавања. Као основни инструмент политике 

запошљавања установљен је национални акциони план запошљавања који се почев 

од 2009. године доноси на годишњем нивоу. 

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09) чијим су доношењем учињени 

први кораци, који подразумевају стварање потребних услова за радно-активациону 

интеграцију особа са инвалидитетом на тржиште рада и уређење области 

запошљавања и професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом у складу са 

међународном и националном регулативом и токовима тржишта рада.  

 

5.2.2 Анализа ситуације 

 

Национална служба за запошљавање води евиденцију лица по националној 

припадности. Према подацима добијеним од Националне службе за запошљавање – 

филијала Крушевац укупан број лица ромске националности – Рома и Ромкиња од I 

до VII-1 степена стручне спреме на евиденцији је 524 лица3, од чега је 282 лица 

женског и 242 лица мушког пола у 2014. години. Дакле, преовлађују жене са 54%,  

јер је познато да су Ромкиње иницијативније када треба остварити неко од права и 

обезбедити егзистенцију породици. 

Укупан број лица ромске националности без основне школе је 258 лица 

(49% у односу на укупан број лица на евиденцији незапослених), од чега 145 жена 

(56%) и 113 мушкараца (44%), при чему је: 

 209 лица ромске националности без основне школе (87 мушких и 122 

женских лица),  

 од 1-3. разреда основне школе 2 лица (једно лице мушког и једно женског 

пола),  

                                                 
3 Стање на дан 30.09.2014. године, извор: Национална служба за запошљавање 
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 4. разред има 18 лица (10 мушких и 8 женских лица),  

 од 5-7. разреда  је 29 лица (15 мушких и 14 женских лица). 

Структура лица ромске националности према степену стручне спреме и 

старосној структури у 2014. години је дата у следећим табелама. 

 

I степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 12 13 25 

20-24 26 20 46 

25-29 23 14 37 

30-34 29 43 72 

35-39 33 48 81 

40-44 24 37 61 

45-49 26 28 54 

50-54 17 27 44 

55-59 17 11 28 

60-64 8 9 17 

Укупно 215 250 465 

Табела 8  – Структура лица ромске националности према старосној структури за I степен 

стручне спреме 

 

По евиденцији Националне службе запошљавања са I степеном стручне 

спреме (лица без занимања) има 465 лица, од тога 215 Рома (46%) и 250 Ромкиња 

(54%). На основу табеле број 8 се може запазити да је највећи број лица ромске 

националности на евиденцији незапослених са I степеном стручне спреме старосне 

структуре од 35-39 година, потом од 30-34 година, а на трећем месту је старосна 

структура 40-44 година. Када је полна структура у питању незнатно преовлађују 

жене. 
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II степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 0 0 0 

20-24 0 0 0 

25-29 0 1 1 

30-34 0 1 1 

35-39 1 1 2 

40-44 2 2 4 

45-49 2 1 3 

50-54 0 1 1 

55-59 0 0 0 

60-64 0 0 0 

Укупно 5 7 12 

Табела 9  – Структура лица ромске националности према старосној структури за II  степен 

стручне спреме 

 

По евиденцији Националне службе запошљавања са II степеном стручне 

спреме (основна школа и курс у трајању од 6 месеци до 2 године за лица која су 

стекла занимање) има 12 лица, од тога 5 Рома (42%) и 7 Ромкиња (58%). На основу 

табеле број 9 се може запазити да је највећи број лица ромске националности на 

евиденцији незапослених са II степеном стручне спреме старосне структуре од 40-

44 година, потом од 45-49 година, а на трећем месту је старосна структура 35-39 

година. Само две младе жене у старосној групи од 25 до 34 година старости имају 

занимање. Полна структура лица је релативно уједначена. 
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III степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 1 2 3 

20-24 1 3 4 

25-29 5 1 6 

30-34 2 3 5 

35-39 3 1 4 

40-44 2 3 5 

45-49 2 3 5 

50-54 1 0 1 

55-59 0 0 0 

60-64 0 0 0 

Укупно 17 16 33 

Табела 10  – Структура лица ромске националности према старосној структури за III  степен 

стручне спреме 

 

По евиденцији Националне службе запошљавања са III степеном стручне 

спреме (трогодишња средња школа) има 33 лица, од тога 17 Рома (52%) и 16 

Ромкиња (48%). На основу табеле број 10 се може запазити да је највећи број лица 

ромске националности на евиденцији незапослених са III степеном стручне спреме 

старосне структуре од 40-44 година, 45-49 година и 35-39 година. Полна структура 

лица је релативно уједначена. 
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IV степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 0 0 0 

20-24 1 1 2 

25-29 0 1 1 

30-34 0 0 0 

35-39 0 2 2 

40-44 2 0 2 

45-49 0 0 0 

50-54 1 1 2 

55-59 0 0 0 

60-64 0 0 0 

Укупно 4 5 9 

Табела 11  – Структура лица ромске националности према старосној структури за IV  степен 

стручне спреме 

По евиденцији Националне службе запошљавања са IV степеном стручне 

спреме има 9 лица, од тога 4 Рома (45%) и 5 Ромкиња (55%). На основу табеле број 

11 се може запазити да је највећи број лица ромске националности на евиденцији 

незапослених са IV степеном стручне спреме старосне структуре од 20-24, 35-39, 

40-44 и 45-49 година. Полна структура лица је релативно уједначена. 

VI - 2 степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 0 0 0 

20-24 0 2 2 

25-29 0 2 2 

30-34 0 0 0 

35-39 0 0 0 

40-44 0 0 0 

45-49 0 0 0 

50-54 0 0 0 

55-59 0 0 0 

60-64 0 0 0 

Укупно 0 4 4 

Табела 12  – Структура лица ромске националности према старосној структури за VI - 2  

степен стручне спреме 
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По евиденцији Националне службе запошљавања са VI-2 степеном стручне 

спреме има 4 лица, од тога 4 Ромкиње (100%). На основу табеле број 12 се може 

запазити да је највећи број лица ромске националности на евиденцији незапослених 

са VI-2 степеном стручне спреме старосне структуре од 20-24 и 25-29 година. Када 

је полна структура у питању преовлађују искључиво жене. 

 

VII - 1 степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 0 0 0 

20-24 0 0 0 

25-29 0 0 0 

30-34 0 0 0 

35-39 0 0 0 

40-44 1 0 1 

45-49 0 0 0 

50-54 0 0 0 

55-59 0 0 0 

60-64 0 0 0 

Укупно 1 0 1 

Табела 13  – Структура лица ромске националности према старосној структури за VII - 1  

степен стручне спреме 

 

По евиденцији Националне службе запошљавања са VII-1 степеном стручне 

спреме има 1 лице ромске националности мушког пола. На основу табеле број 13 се 

може запазити да је ово лице припрада старосној структури 40-44 година.  
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Укупан број Рома и Ромкиња на евиденцији за  

I, II, III, IV, VI-2, VII-1 степен стручне спреме 

Старосна структура Роми Ромкиње Укупно 

15-19 13 15 28 

20-24 28 26 54 

25-29 28 19 47 

30-34 31 47 78 

35-39 37 52 89 

40-44 31 42 73 

45-49 30 32 62 

50-54 19 29 48 

55-59 17 11 28 

60-64 8 9 17 

Укупно 242 282 524 

Табела 14  – Структура лица ромске националности према старосној структури за I, II, III, IV, 

VI-2, VII-1 степен стручне спреме 

  

На евиденцији Националне службе за запошљавање преовлађују жене у 

старосним групама од 15 до 54, а мушкарци до 30 година. Остаје отворено питање 

да ли ова квалификациона структура одсликава реалну квалификациону структуру 

у читавој ромској популацији, јер један број лица није пријављен на евиденцији 

Националне службе за запошљавање, или се пак није изјаснио о националној 

припадности. 

Стручна спрема Укупно % 

I 465 88,74 

II 12 2,29 

III 33 6,30 

IV 9 1,72 

VI-2 4 0,76 

VII-1 1 0,2 

Укупно 524 100% 

Табела 15  – Процентуално учешће лица ромске националности према степену стручне спреме 

у укупном броју лица ромске националности 
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Према степену  стручне спреме доминирају лица ромске националности без 

занимања и стручне спреме 88,7%. Свега 59 (11,3%) лица ромске националности на 

евиденцији Националне служба за запошљавање има занимање. Из табеле број 15 

се јасно уочава како је квалификациона структура изразито лоша, што онемогућава 

конкурентност на тржишту рада.  

Сходно подацима којима располаже Национална служба за запошљавање 

највећи број лица ромске националности је без занимања и стручне спреме, а  

структура расположивих занимања лица ромске националности је следећа: 

 помоћник пекара, 

 помоћник бравара, 

 помоћник ковача, 

 помоћни – приучени механичар, машиниста,  

 помоћни конфекционар, 

 шивач текстила, 

 помоћник тесара, 

 возач виљушкара, 

 помоћни дактилограф, 

 помоћни женски фризер, 

 прерађивач хране и пића,  

 Пекар, 

 Столар за монтажу, оправке и одржавање, 

 Металостругар, 

 Аутолимар, 

 Механичар, машиниста, машинбравар,  

 Аутомеханичар, 

 Електроинсталатер, 

 Кројач и конфекционар,  

 Шивач конфекције, 

 Молер – фарбар, 

 Грађевински керамичар, 

 Продавац,  
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 Продавац у малопродаји мешовите робе, 

 Келнер, 

 Фризер, 

 Техничар прераде и обраде дрвета,  

 Универзални металостругар, 

 Хемијско-технолошки техничар,  

 Медицинска сестра, 

 Медицинско - педагошка сестра, 

 Матурант гимназије, 

 Струковни инжењер технологије, 

 Струковни економиста, 

 Струковна медицинска сестра.4 

 

Када је у питању заснивање радног односа у табели број 16 је приказан број 

запошљавања лица и то како лица са евиденције, тако и лица која нису била на 

евиденцији. 

Стручна спрема Роми Ромкиње Укупно 

I 20 3 23 

II 4 1 5 

III 5 1 6 

IV 2 8 10 

VI-2 0 0 0 

VII-1 0 0 0 

Укупно 31 13 44 

Табела 16  – Број запошљавања лица ромске националности која нису и јесу на евиденцији за  

период од 01.01-30.09.2014. године 

 

Када је у питању заснивање радног односа у табели број 17 је приказан број 

запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. 

 

 

                                                 
4 Стање на дан 30.10.2014. године, извор: Национална служба за запошљавање 
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Стручна спрема Роми Ромкиње Укупно 

I 10 1 11 

II 1 0 1 

III 2 1 3 

IV 2 5 7 

VI-2 0 0 0 

VII-1 0 0 0 

Укупно 15 7 22 

Табела 17  – Број запошљавања лица ромске националности која су на евиденцији за период од 

01.01-30.09.2014. године 

По овим подацима чини се да је подједнак број оних који се легално 

запошљавају било да су пријављени на евиденцији Националне службе за 

запошљавање или нису (када упоредимо табеле број 16 и 17). Када су у питању 

мушкарци, највећи број запошљавања је без квалификација, док код жена са IV 

степеном стручне спреме, али жене често нису радно ангажоване са степеном 

стручне спреме коју поседују. Значајно је већи број запошљавања мушкараца него 

жена, што се може објаснити потражњом послодаваца за физичком радном снагом.  

Роми у Крушевцу као и у другим срединама најчешће живе у нелегалним и 

неурбанизованим насељима. Чињеница је да су Роми који не живе груписани у 

ромским насељима отворенији, већином интегрисани у заједницу, деца се школују, 

иницијативнији су у тражењу и налажењу посла. У појединим сеоским срединама 

Роми су интегрисани и радно се ангажују на пословима пољопривреде, углавном 

када су староседеоци. Роми често мењају локацију у потрази за пословима. 

Промена средине је добрим делом условљена и неприхватањем околине.   

 Проблем незапослености ромске популације је директан узрок лошег 

материјалног и социјалног положаја Рома, што утиче на немогућност даљег 

образовања ромске деце и изласка из ситуације социјалне потребе, јер су и они 

касније слабо запосливи. Низак образовни ниво родитеља, који не схватају значај 

образовања, утиче на усмереност ка образовању у специјалним школама, чиме је 

опет будућа генерација стављена у неповољан положај због неконкурентности на 

тржишту рада. 

 Систем социјалне заштите, деценијама је Роме стављао у пасивну позицију – 

Роми су били само пасивни примаоци помоћи. То је створило код Рома представу  
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о дужности државе да брине о њиховој егзистенцији. Није се водило рачуна о 

потенцијалнима тих корисника и како их ставити у функцију проналаска 

адекватног посла. Уместо развијања сопствених потенцијала  развила се зависност 

од социјалне помоћи.  

Из базе података Центра за социјални рад, статистике корисника новчане 

социјалне помоћи (у даљем тексту: НСП) долазимо до података да је удео 

корисника ромске националности у структури корисника НСП око 20%. Проценат 

корисника НСП из ромске популације је претходних година био знатно већи, али 

како се број корисника НСП из већинске популације знатно повећао, смањио се 

удео корисника ромске националности у укупном броју корисника, али број 

корисника НСП код Рома свакако није смањен.  

У 2012. години је било 530 носиоца права и 1.561 чланова породице, 

корисника НСП.  

У 2013. години је било 566 носиоца права и 1.667 чланова породице, 

корисника НСП.  

У 2014. години до 27.10. је било 577 носиоца права и 1.693 чланова 

породице, корисника НСП, што значи да се благо повећава  број корисника. 

На слици број 18 је приказана структура корисника НСП ромске 

националности у 2014. години. 

Структура 

породице 

 

Корисници из 

претходних година 

 

Укупно 

стари  и  нови 

корисници                                

Стање на дан 31.12.2014 

 

Број 

чланова 

породица корисника породица корисника породица корисника 

1 147 147 176 176 142 142 

2 114 228 126 252 110 220 

3 69 207 77 231 66 198 

4 72 288 77 308 72 288 

5 60 300 62 310 56 280 

6 33 198 35 210 34 204 

7 17 119 18 126 18 126 

8 4 32 4 32 4 32 

9 6 54 6 54 6 54 

10 0 0 0 0 0 0 

11 1 11 1 11 1 11 

Укупно 523 1584 582 1710 509 1555 

Табела 18  – Статистика корисника новчане социјалне помоћи ромске националности за 

период од 01.01. до 31.12. 2014. године 
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Овај табеларни приказ указује на промене корисничке структуре у току 

године. Ове промене условљавају нови захтеви као и законско ограничење за радно 

способне кориснике (прекид права у трајању од 3 месеца). У првој колони су 

породице са приказом броја чланова, у другој су породице које су право оствариле 

пре 2014. године, у трећој  је укупан број који садржи број старих породица плус  

породице које  први пут право остварују у 2014. години, у четвртој је број породица 

на дан 31.12. 2014. године. 

Уколико нам за процену служе званични подаци по последњем попису из 

2011. године (2.461 лице ромске националности), онда  корисници НСП чине 63% 

Рома.  

Укупно 39 одраслих носиоца права новчане социјалне помоћи ромске 

националности су радно неспособни по налазу комисије за процену радне 

способности, као и старији од 60 година. Остала радно неспособна лица су мајке 

деце до 7 година старости и деца до 15 година која се школују. Око 300 носиоца 

права су самохране мајке.   

Процењује се да би број радно способних лица ромске националности који 

су на евиденцији Националне службе запошљавања, могао бити око 200 носиоца 

права новчане социјалне помоћи и око 300 чланова породице који се не школују, 

дакле укупно 500 корисника од 15 до 60 година старости (жене) и 65 година 

старости (мушкарци).  

Током 2014. године, 20 лица ромске националности остварило је право на 

једнократну помоћ по основу радног ангажовања, што чини 10% од укупног броја 

корисника који се радно ангажују. Потребно је испитати разлоге овако ниског 

учешћа у радном ангажовању, обзиром на присуство израженог сиромаштва. Неки 

од узрока могу бити недовољна информисаност, неблаговремена информисаност, 

незаинтересованост корисника због ниске цене сатнице, други сезонски боље 

плаћени послови и сл. 

 Друштвено-економски положај Рома у Крушевцу као и на националном 

нивоу може се окарактерисати као неповољан - низак степен економске 

активности,  висока незапосленост и минимално учешће у раду јавних институција.  
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 Неповољна економска ситуација у земљи, па тако и граду Крушевцу, уз 

низак ниво образовања и радних квалификација, као и неретко отворен и 

прикривен дискриминациони третман, главни су узроци веома лошег стања ромске 

популације и по питању запослености и осталих права из радног односа. Ниска 

економска активност, веома млада старосна структура ромске популације и велики 

удео издржаваног становништва представљају кључне чиниоце одржавања и 

продубљивања разлика између Рома и остале популације. 

 Због немогућности обезбеђења сталног посла за одрасле бројне су 

последице које се одражавају на радни и социјални статус - деца су често 

принуђена да просе и да нуде услуге чишћења аутомобила на улицама, а 

најдрастичнији су случајеви трафикинга (трговине људима) посебно женске деце 

ромске популације. Повећањем броја радно ангажованих решавали би се многи 

проблеми који своје корене имају у сиромаштву - прошење, економско насиље, 

присилне удаје, уговорени малолетнички бракови, деца улице, трговина децом и 

младим Ромкињама.  

 На подручју Крушевца не води се посебна евиденција о броју запослених 

Рома у јавним и државним институцијама. Не постоје подаци о броју запослених 

Рома по привредним гранама. У јавним и државним предузећима готово да их и 

нема. Службе за запошљавање немају, нити су у обавези да воде евиденцију о 

запосленим Ромима.  

 Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве економије, што додатно 

доприноси високом степену сиромаштва и друштвене искључености ове 

популације. У већини случајева Роми обављају послове за које су остали грађани 

мање заинтересовани (углавном се ради о пословима одржавања градске чистоће, 

одржавање хигијене зграда и помоћ у кућним пословима). Роми се углавном баве 

сезонским и пољопривредним пословима, сакупљањем отпадног материјала и сл. 

Некадашњи занати по којима су Роми били познати изумиру. Чак се и простор за 

професионално бављење музиком, по коме су Роми чувени, сужава. Када су радно 

ангажовани од стране послодаваца, то су најчешће најмање плаћени послови.  
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 Посебно су угрожене Ромкиње, које су „двоструко дискриминисане“ – од 

стране већинске популације и унутар самог ромског друштва, што их потискује на 

маргине друштвеног живота. 

 Такође је феномен „двоструке дискриминације“ присутан код Рома који су 

избегли са подручја земаља бивше Југославије и расељени са подручја Косова и 

Метохије, као и повратника чији број није познат.  

 Иако учешће младих Рома у старосној структури лица на евиденцији 

незапослених није значајно присутно (24,6%), они су по својим карактеристикама 

угрожени као најбројнији део ромске популације. У периоду највеће радне 

продуктивности нису радно ангажовани, а њихови капацитети остају 

неискоришћени, што је за друштво поразан податак. Највеће учешће незапослених 

Рома припада катеогорији од 30-39 година старости – 167 лица, од чега су 99 лица 

женског пола;  од 40 – 49 година старости на евиденцији је 135 лица од чега су 74 

жене; од 50 – 59 година старости на евиденцији је 76 лица од чега су 40 жене.   

 Дугорочна незапосленост проузрокује губитак мотивације и знања, што 

доводи до неактивности незапослених, смањивања могућности запошљавања јер 

нису конкурентни на тржишту рада, а све то утиче на повећано оптерећење 

социјалних фондова, повећан број корисника новчане социјалне помоћи, 

једнократних помоћи итд.  

 Немогућност остваривања права на рад условљена је ниским нивоом 

образовања, због чега је понуда радних места за лица ромске националности крајње 

ограничена, јер је углавном у питању неквалификована радна снага. Роми немају 

потребна знања и вештине, нити развијену флексибилност и мотивисаност да их 

стекну за потребе тржишта рада, које се стално мења, али су информисани о 

знањима и вештинама неопходним за потребе модерног тржишта рада и могућим 

начинима запошљавања у којима су чак имали и приоритет, а које спроводи 

Национална служба за запошљавање. Предрасуде послодаваца и став саме Ромске 

мањине да су дискриминисани и да не могу добити посао, њихово неповерење у 

институције отежавају покушаје Националне службе за запошљавање, да се 

Ромима приближе разне могућности за помоћ у запошљавању.  
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За програм самозапошљавања – оснивање сопственог бизниса, односно 

оснивање занатске или неке друге радње Роми нису показали заинтересованост без 

обзира што се иначе нелегално тиме баве, а субвенције су биле бесповратне. Јавни 

позив за доделу субвенција подразумева инструменте обезбеђења (меница, 

жиранти и сл.) што Роми нису у прилици да обезбеде. Роми обављају 

индивидуални разговор са саветником, али они једноставно нису мотивисани за 

бављење сопственим бизнисом. Сматрају да немају средстава за то, да нису 

способни за сопствени бизнис, немају самопоуздања. За подизање самопоуздања и 

мотивације, у Националној служби за запошљавање се спроводе разговори са 

саветником за каријерно вођење и саветовање, међутим када се Ромима предложи 

оваква мера, они је одбијају, сматрају је непотребном и тврде да њима није 

потребан психолог (саветник за каријерно вођење је по струци психолог). 

Њихова слаба информисаност потиче од непостојања жеље да чују шта им 

се нуди, односно из чињенице да при разговору са саветником за запошљавање 

једноставно не чују оно што им се каже, посебно ако то није везано за остваривање 

права на одређена социјална давања или укључивање у Јавне радове или било какве 

друге послове. 

Ово има своје узроке у начину живота који је опет условљен сиромаштвом 

непридавање значаја едукацији, неповерење у институције, дневно преживљавање 

које им оставља мало времена да се баве било каквим видом едукације која 

укључује пажњу, концентрацију, разумевање. Да би се приближили садржаји, 

потребно је укључити припаднике ромске заједнице који би помогли у 

информисању, мотивисању, промени стереотипа и предрасуда којима је оптерећена 

ромска заједница. У том смислу су ромске организације цивилног друштва значајна 

подршка којом се обезбеђује веће учешће лица ромске националности у програме 

којима се покрећу мере активне политике запошљавања.  

 Највећа заступљеност ромске популације када је у питању запошљавање је у 

оквиру јавних радова, а према доступним подацима Националне службе за 

запошљавање Филијале Крушевац у 2014. години је преко јавних радова радно 

ангажовано 27 Рома, док је у 2013. години било радно ангажовано 15 Рома. Учешће 
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Рома у јавним радовима је веће него у било којој другој активној мери 

запошљавања и једино су ту Роми заступљени у већем броју. 

 Ромске заједнице груписане у ромским насељима карактерише низак степен 

интеграције и размена искуства и знања са окружењем, одрастање деце без утицаја 

шире заједнице, неопходног у процесу социјализације. Ово захтева континуиран 

рад са ромском заједницом.  

 

5.2.3 Постојеће и досадашње иницијативе 

 

По основу Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца у 

периоду од 2011-2012. године су финансирани пројекти у области запошљавања.  

У 2011. години је у области запошљавања из буџета града финансиран 

пројекат "И ја хоћу да радим" који је имплементирало Јавно комунално предузеће 

Крушевац, а издвојена средства су износила 1.200.000,00 динара. 

У 2012. години је у области запошљавања из буџета града за радно 

ангажовање ромске популације у ЈКП "Крушевац" утрошено 2.000.000,00 динара.  

Град Крушевац је укључен у реализацију пројекта "Смањење сиромаштва и 

унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група 

становништва са фокусом на Ромкиње у Србији". Пројекат финансира Шведска 

агенција за међународни развој Сида, Град учествује у суфинансирању, а спроводи 

немачка организација "HELP". 

Општи циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих Рома и 

других социјално угрожених група становништва у социјални и привредни живот 

земље и смањење сиромаштва међу циљним групама.  

Посебан циљ пројекта је да се омогући Ромима, а посебно Ромкињама и 

младима – и другим угроженим групама становништва бољи приступ тржишту 

рада. 

Пројекат се спроводи у више градова у Србији - Краљево, Крушевац, 

Лесковац, Пожаревац и Врање, као и у општинама Пријепоље и Владичин Хан. 

Укупан буџет пројекта износи 776.622,00 ЕУР-а, а укупна вредност пројекта у 
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Крушевцу је 115.300,00 ЕУР-а, при чему је учешће града Крушевца у износу од 

4.725,00 ЕУР-а. Пројекат траје од 31. маја 2014. године до 30. маја 2016. године. 

Циљне групе пројекта су незапослени Роми и чланови других угрожених 

група становништва који живе у циљним регионима са посебним фокусом на 

Ромкиње и младе. Пројекат има за циљ да подржи 200 појединаца, од тога 100 

припадника угроженог локалног становништва и 100 Рома, од чега 60 Ромкиња. 

Циљ пројекта је пружање подршке угроженим локалним заједницама при 

започињању сопственог почетног бизниса у циљним регионима. Након похађања 

мотивационе радионице локално становништво ће добити могућност пријављивања 

за грантове у вредности од 1.500 евра и 2.400 евра под условом да сами учествују 

са 5% вредности у случају мањег гранта; 10% у случају већег гранта; да региструју 

своје активности; да прођу кроз основну обуку за пословање; да су сагласни да 

грантови буду у власништву ХЕЛП-а две године након потписивања уговора; и да 

испуне 15 сати друштвено корисног рада за општину/град. Корисници ће поред 

грантова добити и могућност даљих обука, умрежавања и менторинга. 

Национална служба за запошљавање Филијала Крушевац спроводи низ мера 

активне политике запошљавања као што су:  

 Посредовање и каријерно вођење и саветовање (каријерно вођење и 

саветовање, посредовање, сајмови запошљавања, клуб за тражење посла, 

обуке за активно тражење посла, обуке за НК и лица нижих образовних 

нивоа и др.),  

 Програми додатног образовања и обуке (функционално основно 

образовање одраслих, обуке и др.),  

 Развој предузетништва и програми запошљавања (субвенције за 

програме самозапошљавања, новог запошљавања, јавни радови и др.).  

 У 2014. години Национална служба за запошљавање реализује обуке за НК и 

лица нижих квалификација, у које се укључују лица ромске националности. У току 

прошле године, била је актуелна активационо мотивациона обука за Роме и ову 

обуку је у току 2013. године похађало укупно 37 лица.   
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За 2014. годину, за остала лица која се налазе на евиденцији незапослених, 

дати су предлози обука, спроведен је тендер и донета одлука о избору извођача и 

почетак извођења следећих обука: 

 Обука за одржавање мотора и моторних возила-Трстеник 

 Обука за производњу садног материјала у пластеницима-Трстеник 

 Обука за једноставне керамичарске радове 

 Обука за геронтодомаћицe 

 Обука за армирача 

 Обука за тесара. 

Обуку је похађало 3 лица ромске националности мушког пола. 

Бизнис инкубатор ДОО Крушевац је врста пословног удружења чија је сврха 

да пружи подршку у процесу оснивања успешних нових предузећа путем пружања 

пакета инкубационих услуга. У те услуге спадају предузетничка обука, пословно 

саветовање, техничко - технолошка подршка, умрежавање са институцијама, 

правним и физичким лицима за имплементацију бизнис инкубације, консалтинг, 

менторство, помоћ при аплицирању за средства буџетског фонда, start-up кредите, 

донаторска средства и усмеравање ка другим повољним изворима финансирања, 

коришћење пословних модула, коришћење заједничког простора и опреме и 

пословна комуникација. 

Бизнис инкубатор је вишенаменски и пружа подршку свим новооснованим 

предузећима, како производних, тако и услужних делатности која задовољавају 

основне тржишне, технолошке и еколошке стандарде.  

Програм бизнис инкубације је нарочито важан зато што се многи 

предузетници на самом почетку рада суочавају са проблемом недостатка почетног 

капитала, недовољног искуства у управљању предузећем и непознавања тржишта. 

Последица овога је веома мали број новооснованих предузећа и индиректно, мањи 

број нових радних места на локалном нивоу.  

Регионална привредна комора Крушевац је једна од 17 регионалних 

привредних комора у оквиру коморског система Србије. Рад Коморе је усмерен на 

побољшање пословног окружења путем пружања стручне помоћи члановима 

Коморе, организовања семинара, предавања и сајмова, унапређење пословног 
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морала и неговање добрих пословних обичаја. Такође, Комора ради на усклађивању 

интереса чланова и на пружању помоћи при оснивању нових привредних друштава 

и реструктурирању постојећих. Регионална привредна комора Крушевац званично 

је почела са радом јануара 2003. године.  

Регионална привредна комора Крушевац, као добровољна и слободна 

асоцијација привреде са подручја Расинског округа, бави се подстицањем 

привредног развоја пружањем услуга предузећима и предузетницима на домаћем и 

иностраном тржишту. Комора обухвата подручје Расинског управног округа са 

седиштем у Крушевцу и пет припадајућих општина - Трстеник, Александровац, 

Ћићевац, Брус и Варварин. Услуге Коморе треба да одговоре потребама привреде 

на пољима повезивања привреде и извора финансирања, пласмана роба и услуга, 

маркетинга и промоције, информатичко-техничке подршке, едукације, 

информисања, посредовања у контактима са државном и локалном 

администрацијом, међународним организацијама и представљања у најширем 

смислу.  

Унија послодаваца Србије је формирана 2004. године и прва канцеларија у 

централном делу Србије после Београда је отворена у Крушевцу. Улога Уније 

послодаваца је да штити интересе привреде и залаже се за њен одрживи развој. 

Унија послодаваца Србије зацртала је више појединачних циљева чије остваривање 

води развоју привреде у Републици Србији. Ти циљеви су веће економске слободе, 

једноставније процедуре, мања администрација, смањење јавне потрошње, 

контрола јавних набавки, искорењивање корупције, мања сива економија, мање 

оптерећење привреде, европско законодавство, ефикасност трговинских судова, 

лакша акумулација капитала, стандардизација и едукација, контрола монопола, 

јачање конкурентности, образовање према потребама привреде. 

Удружење грађана "Tree house" је организација призната у Србији 

посебно у области управљања отпадом и у сектору рециклаже, укључујући 

подршку економске и социјалне инклузије Рома и других маргинализованих 

неформалних сакупљача секундарних сировина који зарађују средства за живот 

рециклажом секундарних сировина. 
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Удружење грађана "Tree house" доприноси социјалној и економској инклузији 

Рома тако што користи сектор рециклаже и управљања отпада као полазну тачку, 

интегришући Роме у формални тржишни систем кроз партнерство са јавним и 

приватним сектором. Пројекти удружења имају за циљ увећање стопе сакупљања 

секундарних сировина како би се задовољила потражња прерађивача за секундарним 

сировинама, као и пружање подршке неформалним сакупљачима отпада, који су 

претежно Роми, а који играју кључну улогу у ланцу снабдевања прикупљањем 

материјала који у супротном не би били рециклирани. Многи ромски појединци и 

породице ослањају се на сектор рециклаже као извор својих прихода. Удружење 

грађана "Tree house" подржава ромску популацију тако што им обезбеђује ХТЗ и 

опрему за сакупљање (колица), обуку о тржишту, материјалима и ценама, преговара 

и обезбеђује одобрења и подршку локалне самоуправе да им се дозволи да легално 

зараде средства за своју егзистенцију у сектору рециклаже.  

Табела 19  – Директан утицај удружења грађана "Tree house" 

на неформалне сакупљаче секундарних сировина 

Удружење грађана "Tree house" блиско сарађује са локалном самоуправом, 

ЈКП-ом и комуналном полицијом, како би обезбедило ромским неформалним 

сакупљачима боље услове за рад. Удружење је иницијатор споразума који 

омогућавају законит рад неформалних сакупљача на терену и формално 

запошљавање ромских појединцима у рециклажне иницијативе. У Крушевцу, као 

Директан утицај удружења грађана "Tree house"  

на неформалне сакупљаче секундарних сировина 

Индикатор Резултати Белешке 

Директно подржани 

неформални 

сакупљачи 

Тотал 135 

Роми 95 

Жене 23 

• Континуирано извештавају о 

сакупљеним количинама. 

• Налазе се у бази података 

удружења 

Количине сакупљене 

на месечној основи 

Тотал 91 тона/месечно 

Просек 600-700 

кг/месец/сакупљач 

• Годишњи просек, предмет 

сезонских варијација  

 

Приход генерисан по 

сакупљачу 

ПЕТ/Пластика €254/месечно 

Картон/Папир €84/месечно 

• Тренутне цене  

Папир 5 РСД/кг; 

ПЕТ 15 РСД/кг 
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директан резултат заговарања удружења, ЈКП "Крушевац" је постао примарни 

откупљивач секундарних сировина од ромских сакупљача, што је једини пример 

ове врсте у Србији. За Роме сакупљаче удружење је обезбедило радна одела са 

логотипом града и ЈКП-а, омогућавајући им на тај начин да прикупљају секундарне 

сировине из окружења, без ометања од стране комуналне полиције. 

Приватни оператери за рециклажу који су и крајњи купци секундарних 

сировина, интегрисани су у методологију рада удружења. Приватни рециклери 

помажу у идентификацији специфичних ромских породица и појединаца који су 

укључени у рециклажу. Поједини неформални сакупљачи секундарних сировина 

приходују искључиво од рециклаже, док су остали ангажовани сезонски. Удружење 

блиско сарађује са приватним консолидаторима са циљем да идентификује Роме 

који су најактивнији, као и да се упозна са степеном њихове социјалне 

угрожености. 

 

5.2.4 Препоруке  

 

 Побољшање комуникације ромске и већинске популације у локалној 

заједници кроз редовно обавештавање послодаваца и незапослених лица о 

олакшицама и субвенцијама које могу остварити изласком одређених јавних 

позива. Ова врста информисања мора бити подржана од свих средстава 

јавног информисања и контиуирана све док траје конкурс за одређену 

активну меру запошљавања и то обавезно двојезична, односно на српском 

и ромском језику у свим медијима (за сада постоји емисија Вести, коју 

емитује Регионална телевизија Крушевац), при чему је значајна и улога 

ромских лидера у заједници. Такође је неопходно унапредити комуникацију 

са ромском популацијом везану за остваривање права и услуга у области 

социјалне заштите. 

 Повећање заступљености лица ромске националности у програмима обука 

како би поред њиховог основног образовања стекли и додатна знања из 

области неког од заната. Обзиром да се обуке циљано бирају за потребе 

тржишта рада, њиховим завршавањем Роми би лакше дошли до запослења. 
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Постоје и обуке за познатог послодавца за занимања која су дефицитарна 

на тржишту, а где је послодавац у обавези да лица са евиденције, која 

успешно заврше обуку, задржи у радном односу. 

 Проактиван приступ ромској заједници користећи разне методе (излазак 

стручних сарадника Националне службе за запошљавање на терен, 

организовање обука прилагођених потребама ромске популације у ромском 

насељу, размена информација на терену). 

 Организовани сусрети привредника, Регионалне привредне коморе, Уније 

послодаваца, синдиката, ромских удружења ради добијања евиденције о 

броју упошљених Рома и разбијања предрасуда о овој категорији  код 

послодаваца.   

 Што се тиче приватног предузетништва код ромског становништва 

неопходно је подстаћи легализацију заната којима се Роми иначе баве и то 

опредељивањем наменских средстава како од стране Националне службе за 

запошљавање тако и од стране локалне самоуправе; уредити област 

микрокредитирања уз уважавање реалних капацитета појединца и других 

околности; развијање механизама за подстицање породичног бизниса од 

стране локалне самоуправе. За све то потребна је координација свих 

релевантних локалних актера. 

 Програме јавних радова треба наставити по принципу афирмативне акције 

запошљавања ромске популације, уз транспарентно и континуирано 

праћење ефеката и резултата запошљавања. 

 Развијање концепта социјалног предузетништва, као могућности 

запошљавања ромске популације. 

 Прилагођавање постојећих и будућих активних мера политике запошљавања 

потребама и могућностима ромске популације. 

 Развити програме обуке у области запошљавања и за лица ромске 

националности која имају завршену средњу, високу школу или факултет. 

 Идентификовати лица ромске националности која имају стручне 

квалификације и развити модалитете радног ангажовања квалификованих 

лица ромске националности. 
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 Споровођење принципа "награде и казне" за сва лица ромске 

националности која се радно ангажују, у циљу развијања личне 

одговорности за савесно обављање послова. 

 Утврђивање мотивационих механизама за радно ангажовање ромске 

популације. 

 Спровести краћа истраживања везана за радно ангажовање и запошљавање 

лица ромске националности уз умрежавање са истраживањима из других 

области стратешког документа. 

 

5.2.5 Приоритети 

 

1. Успостављање системске подршке сваком појединцу у смислу 

утврђивања самопроцене, мотивације и препознавања сопствених 

потенцијала ради дефинисања професионалног циља запошљавања, 

2. Подршка послодавцима који запошљавају Роме и програми развоја 

предузећа и задруга за Роме, 

3. Сензибилизација послодаваца и читавог друштва и подизање свести о 

равноправности и уважавању културних и националних разлика уз 

поштовање принципа правичности и  једнакости свих грађана, 

4. Успостављање механизма за скраћивање времена чекања на 

остваривање права на НСП по престанку радног 

ангажовања/запошљавања лица ромске националности и праћење 

ефеката радног ангажовања Рома, 

5. Умрежавање институција и размена информација везаних за 

запошљавање. 
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5.3 ЗДРАВСТВО 

 

5.3.1 Правни оквир 

 

Међународни правни оквир 

 Здравствена заштита ромске популације почива на следећим међународним 

документима и препорукама: Универзална декларација о људским правима, 

Декларација Светске здравствене организације о одговорности државних 

здравствених органа сваке земље, Препорука Светског самита УН о превазилажењу 

социјалних разлика, Миленијумски циљеви развоја, који позивају на једнакост, 

солидарност, толеранцију, поштовање права, поделу одговорности и развијање 

партнерства (од осам дефинисаних циљева, три су директно повезана са 

здравственом заштитом становништва смањивање смртности деце предшколског 

узраста, смањивање матерналне смртности и спречавање ширења ХИВ-а/сиде и 

других болести), Резолуција "Здравље за све" регионалног бироа Светске 

здравствене организације у којој је формулисана нова здравствена политика са 21 

циљем за 21. век (издвајају се циљеви који дефинишу праведност у здрављу, а 

посебно се истиче потреба за побољшањем животних услова, доступношћу 

здравствене заштите и промоцијом здравља); Иницијатива Пакта за стабилност на 

унапређењу социјалне кохезије становништва једне земље, Препоруке из оквира 

европских интеграција, које се односе на друштвено укључивање (процес у оквиру 

кога се становништву под ризиком од сиромаштва и социјалне искључености дају 

могућности и средства како би достигло стандард живота, односно ниво здравља, 

образовања и свеукупног благостања уобичајен у датом друштву). 

Национални правни оквир 

Уставом Републике Србије право на здравствену заштиту загарантовано је 

свим грађанима без обзира на националну, етничку и верску припадност. Сходно  

члану 68. Устава - деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани 

родитељи са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из 

јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом.  
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Реформа система здравствене заштите започела је 2002. године. Тада је 

Влада Републике Србије усвојила документ Здравствена политика Србије, а 

основни циљеви нове здравствене политике су очување и унапређење здравственог 

стања становништва, правичан и једнак приступ здравственој заштити за све 

грађане, унапређење здравствене заштите угрожених популација и постављање 

корисника у центар система здравствене заштите. У стратешком документу "Боље 

здравље за све у трећем миленијуму", који је објављен 2003. године, детаљније се 

дефинишу стратешка опредељења и активности на њиховој реализацији за посебно 

угрожене популационе групе. Побољшање здравља угрожених групација поставља 

се у шири концепт социјалне политике и подразумева укључивање других 

релевантних сектора, пре свега социјалне заштите, образовања, запошљавања и 

становања. 

Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС“ број 107/05) 

прописана су права пацијената и начела здравствене заштите. Остваривање 

здравствене заштите заснива се на начелима приступачности, правичности, 

свеобухватности, континуираности, ефикасности, као и сталном унапређењу 

квалитета здравствене заштите. Забраном сваке дискриминације приликом 

пружања здравствене заштите уклањају се баријере које ометају остваривање права 

на здравствену заштиту. Члан 25. овог Закона се односи на људска права и 

вредности у социјалној заштити, где јасно стоји "Сваки грађанин има право да 

здравствену заштиту остварује уз поштовање највишег могућег стандарда 

људских права и вредности, односно има право на физички и психички 

интегритет и на безбедност његове личности, као и на уважавање његових 

моралних, културних, религијских и филозофских убеђења." 

У складу са чланом 22. Закона о здравственом осигурању („Службени 

гласник РС“ бр. 1087/05 и 109/05), право на здравствену заштиту обезбеђује се 

лицима која припадају групацији становништва која је изложена повећаном ризику 

обољевања; лицима чија је здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, 

сузбијањем, раним откривањем и лечењем болести од већег социјално-медицинског 

значаја; као и лицима која су у категорији социјално угроженог ако не испуњавају 

услове за стицање својства осигураника из члана 17. овог закона или ако права из 

http://127.0.0.1:8080/CekosEkspert/faces/index.jsp%3Faction%3Dpropis%26pismo%3Dcirilica%26file%3D04018802.html%26path%3D04018802.html%26anchor%3D%26regExpZaMarkiranje%3D%26query%3D%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40-107-%40-05-%40-0-%40-0#c0017
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обавезног здравственог осигурања не остварују као чланови породице осигураника. 

У ову категорију осигураника сврставају се и лица ромске националности која због 

традиционалног начина живота немају стално пребивалиште односно боравиште у 

Републици Србији    (члан 22. став 1. тачка 11. закона). 

Лица ромске националности остварују права из обавезног здравственог 

осигурања у садржају, обиму, на начин и по поступку прописаном овим законом и 

прописима донетим за спровођење овог закона. Права из обавезног здравственог 

осигурања утврђена овим законом обезбеђују се и члановима уже породице 

осигураника. Средства за уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање 

ових лица обезбеђују се у буџету Републике Србије. На тај начин, лица ромске 

националности стичу статус обавезно осигураних лица и право на здравствену 

заштиту остварују у истом садржају и обиму као и друга осигурана лица у 

Републици Србији. 

Средства за уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање 

осигураника из члана 22. овог закона, која се издвајају у буџету Републике Србије, 

представљају приход Републичког завода за здравствено осигурање и служе за 

финансирање здравствене заштите осигураника из члана 22. закона.  

Закон о правима пацијената ("Сл. гласник РС", бр.45/13) ступио је на снагу 

30.05.2013. године. Два су основна разлога за доношење овог Закона: 

 потреба да се област права пацијената, начин остваривања и начин заштите тих 

права, као и дужности пацијената, уреде у закону на потпунији и прецизнији 

начин као и 

 усаглашавање са међународним документима.  

Закон садржи 19 права која су произашла из постојеће праксе и сагледавања 

позиције пацијената у остваривању здравствене заштите, као и потребе унапређења 

ефикаснијег и квалитетнијег пружања здравствених услуга. Такође, Законом је 

утврђено да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе 

одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и 

образовањем Савета за здравље.  
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5.3.2 Анализа ситуације 

 

 Подаци здравствене статистике, не садрже информације о етничкој 

припадности, па се здравствено стање ромске популације може пратити само на 

основу резултата циљаних истраживања. Најпознатија истраживања, из којег су 

изведени готово сви показатељи здравственог стања Рома, била су Истраживање 

вишеструких показатеља стања и положаја деце и жена у Србији и Истраживање 

вишеструких показатеља стања и положаја деце и жена у ромским насељима у 

Србији (јули 2014. године). Ово истраживање је вршено у периоду од фебруара до 

априла 2014. године и њиме је обухваћено 7.351 домаћинство опште популације у 

Србији и 1.976 домаћинстава у ромским насељима. Одзив код свих домаћинстава 

опште популације је био 89%, а у ромским насељима чак 97%. Истраживање је 

спроводио Републички завод за статистику, а стручну и финансијску помоћ за 

спровођење истраживања је обезбедио Дечији фонд Уједињених нација 

(УНИЦЕФ). 

Значајан документ је и публикација под називом "Остваривање и праћење 

стандарда квалитета здравствене заштите Рома у Србији – Анализа и препоруке" 

(Центар за права мањина, 2013.). Публикација је резултат пројекта "Права Рома на 

квалитетну здравствену заштиту – Развој и имплементација система за праћење и 

проверу остваривања права Рома на квалитетну здравствену заштиту" (2013), који 

је подржан од стране Фонда за отворено друштво. Она је посвећена питањима 

базичних људских права из области здравља, мерењу људског здравља и 

поштовању стандарда квалитета уз пуни приступ и одсуство било каквог облика 

дискриминације у односу на припаднике ромске популације. Сагледавање 

здравственог стања Рома омогућено је и кроз пројекте за унапређење здравља Рома 

које Министарство здравља реализује у сарадњи са здравственим установама и 

ромским удружењима грађана. 

 Истраживања су показала да услови живота, социјална искљученост и 

доступност здравствених служби у великој мери утичу на здравствено стање 

појединаца односно читавих популационих група. Ромска популација је, нажалост, 
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изложена свим овим ризицима. Посебно су угрожени најмлађа деца, жене у 

генеративном периоду и стари. 

 

Здравствена заштита деце 

Сиромаштво, лоши животни услови, друштвена искљученост и смањена 

доступност здравствене заштите представљају основне узроке повећане смртности 

деце. Када се ови фактори удруже са потхрањеношћу, инфективним обољењима, 

повредама, злостављањем и занемаривањем деце, вероватноћа умирања се 

повећава.  

Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији 2014 

и Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским 

насељима у Србији 2014 (MICS 5) је имало за циљ прикупљање упоредивих 

података о широком спектру показатеља о положају жена и деце. Подаци добијени 

наведеним истраживањем представљени су у даљем тексту. 

 Када је у питању вакцинација, истраживање је показало да је 81% деце 

узраста између две и три године (24-35 месеци старости) из опште популације 

примило све препоручене вакцине, док је тај проценат готово дупло нижи у 

ромским насељима 44%. Такође, 71% деце из опште популације је препоручене 

вакцине примило на време, док је у ромским насељима вакцине на време примило 

свега 13% деце (до другог рођендана вакцину против малих богиња, заушки и 

рубеле (MMR1) и до првог рођендана све остале вакцине). У ромским насељима 

обухват појединачним вакцинама, осим за вакцине против туберкулозе (BCG) и 

хепатитиса Б (HepB), износи мање од 90% и смањује се за другу и трећу дозу. 

Обухват првом дозом вакцине против дечије парализе је 87%, док за трећу дозу 

износи 61%. Обухват је најнижи за вакцину против малих богиња, заушки и рубеле, 

јер је њу примило само 63% деце узраста 24-35 месеци до навршених 24 месеца 

старости. Пуни обухват имунизацијом је још нижи код деце чије мајке немају 

образовање (33%) и код деце из најсиромашнијих домаћинстава (32%). Такође, 45% 

све деце узраста 12-23 месеца је примило трећу дозу вакцине против дечије 

парализе до навршеног шестог месеца, док је 53% деце узраста од 24-35 месеци 
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примило вакцину MMR1 до навршених 15 месеци старости, што се сматра 

благовременим у складу са националним календаром  имунизације. 

Процењена стопа смртности одојчади међу децом у ромским насељима 

износи 13 на 1.000 живорођене деце, док је вероватноћа да ће дете умрети пре петог 

рођендана око 14 на 1.000 живорођених. Ове стопе су дупло веће од националног 

просека. 

Истраживање је показало да је око 5% деце опште популације у Србији 

рођено са недовољном тежином, док је 15% од укупног броја живорођене деце у 

ромским насељима имало малу телесну тежину на рођењу. 

Стање ухрањености код ромске деце показује још неповољнију ситуацију - у 

општој популацији у Србији само је 2% деце неухрањено, 6% деце заостаје у расту, 

а 4% деце има премалу телесну тежину у односу на висину, док је у ромској 

популацији то случај са 10% ромске деце, што узрокује и заостатак у расту код 19% 

ромске деце. У општој популацији је око 14% деце гојазно, док је преваленција 

деце која заостају у расту 14% код деце из најсиромашнијег квинтила. У ромској 

популацији је преваленција гојазности нижа од националног просека - 5%, док је 

преваленција деце која заостају у расту највећа код деце из најсиромашнијег 

квинтила, 28%. 

Иако је код 90% деце у Србији започето са дојењем, само 13% деце се 

искључиво доји до шестог месеца, док се 47% деце узраста од 0-5 месеци 

предоминантно доји. Медијана трајања искључивог дојења деце узраста 0-35 

месеци у Србији је 0,5 месеци, док медијана дојења уопште износи 10,5 месеци. 

Ситуација је слична код деце из ромских насеља где је проценат деце која су икад 

дојена 94, 13% деце се искључиво доји до шестог месеца, а 61% деце узраста од 0-5 

месеци се предоминантно доји. Медијана трајања дојења уопште код деце узраста 

0-35 месеци из ромских насеља је 15,7 месеци. 

Подаци за 2014. годину показују да 28% деце из опште популације нема 

одговарајући исхрану, док је у најсиромашнијим домаћинствима то случај са око 

50% деце. У ромским насељима једна трећина деце нема одговарајућу исхрану. 

Наиме, у општој популацији 94% деце узраста 6-23 месеца је узимало чврсту, 

получвсту или меку храну најмањи препоручени број пута, 90% деце је имало 
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минималну разноврсност у исхрани, док је 72% деце добијало исхрану која је 

задовољавајућа и по разноврсности заступљених намирница и по учесталости 

оброка. Само 84% деце узраста 6-23 месеца која се не доје су током дана добила 

најмање 2 млечна оброка. Овај број пада на 56% код деце из најсиромашнијих 

домаћинстава. У ромским насељима 72% деце узраста 6-23 месеца је узимало 

чврсту, получврсту или меку храну најмањи препоручени број пута. Показатељ 

минималне прихватљиве исхране, који као композитни показатељ узима у обзир 

разноврсност исхране и учесталост оброка, указује на то да је само 31% деце имало 

адекватну исхрану. Вредност овог композитног показатеља варира по квинтилима 

индекса благостања – 14% деце из најсиромашнијег квинтила и 53% деце из 

најбогатијег квинтила је имало минимално прихватљиву храну. 

Међу највећим препрекама за коришћење здравствене заштите наводе се 

административне процедуре, родитељи који нису упознати са својим правима, који 

не препознају или занемарују здравствене проблеме, али и дискриминаторски 

ставови појединих здравствених радника. Највећа препрека универзалној 

доступности јесте административна баријера – приступ је често отежан ромским 

породицама без сталне адресе (пребивалишта). 

 

Здравствена заштита жена у репродуктивном периоду 

 Садржај и обим превентивних и дијагностичко-терапијских здравствених 

поступака током трудноће, порођаја и бабиња дефинисани су Уредбом о 

здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената и Националним 

водичем за здравствену заштиту жена у току трудноће.  

Према подацима истраживања MICS 5 фертилитет5 у општој популацији 

износи 1,6 рађања по жени, док у ромским насељима износи 3,1 рађање по жени. 

Стопа рађања адолесценткиња (жене старосне структуре од 15-19 година) у 

општој популацији је 22, а у ромској популацији 157. У општој популацији само 

3% жена адолесценткиња су рађале или су тренутно трудне, а скоро ниједна није 

                                                 
5 Стопа фертилитета код конкретне старосне групе је дефинисана као број живорођења које је 

жена имала у одређеној старосној групи за одређен временски период подељен са просечним 

бројем жена које припадају посматраној старосној групи у току истог временског периода 

изражен на 1.000 жена. Стопа фертилитета код конкретне старосне групе жена старости 15-19 

година је дефинисана као стопа рађања адолесценткиња. 
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родила живорођено дете пре навршене 15. године. У ромској популацији око једне 

четвртине жена старости 15-19 година је већ родило, 9% жена овог узраста је 

трудно са својим првим дететом, а 4% је родило живорођено дете пре навршене 15. 

године живота. 

Проценат жена старости 20-24 године које су родиле најмање једно 

живорођено дете пре своје 18. године у општој популацији је 1%, док у ромској 

популацији износи 38%. Око 5% ромских девојчица родило је прво дете пре 15. 

године. 

Када је реч о репродуктивном здрављу 98% жена старости од 15 до 49 

година опште популације имало је пренатални преглед, док је тај проценат код 

Ромкиња 96%. Пренатални преглед је код ромских жена у 95% случајева пружио 

лекар. У ромској популацији је 91% мајки имао пренатални преглед више од 

једном, 74% је имало пренатални преглед барем 4 пута, док је 60% мајки из 

најсиромашнијих домаћинстава имало пренатални преглед четири или више пута, у 

поређењу са 89% оних из најбогатијих домаћинстава. Од укупног броја, 81% жена 

из ромскх насеља које су родиле живорођено дете током претходне две године је 

обавило прву пренаталну посету током првог тромесечја последње трудноће, а 

медијана старости трудноће приликом прве посете је била 2 месеца. Постоје неке 

разлике у односу на социо-економски статус, јер је само 63% жена из 

најсиромашнијих домаћинстава обавило прву посету током првог тромесечја 

последње трудноће, док је то случај код 91% жена из најбогатијих домаћинстава.  

Око 90% жена опште популације имало је приступ препорученој 

пренаталној заштити, док је то право остварило 79% Ромкиња. 

 Патронажна сестра је посетила 22% ромских жена током трудноће, док је 

88% посетила у недељи након повратка кући после порођаја. У просеку, 

патронажне сестре су их посећивале 3,5 пута. Веома је низак проценат жена из 

ромских насеља које су родиле живорођено дете током две године које су 

претходиле истраживању и које су похађале програм припреме за порођај – само 

3%.  

У општој популацији проценат жена које је посетила патронажна сестра је 

такође низак и износи 29%. Много већи значај се придаје посетама патронажних 
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сестара након порођаја тако да је патронажна сестра посетила 94% жена у недељи 

након порођаја. Просечан број патронажних посета након порођаја износи 4,3. 

Само 14% жена је похађало програм припреме за порођај у примарним 

здравственим установама. 

Подаци показују да су скоро све жене чуле за неку врсту контрацептивне 

методе, а просечни број метода за које жене знају је 11 (од 14 метода). 

Истраживање показује да 58% жена које су удате или живе у некој врсти заједнице 

користи неку од контрацептивних метода. Традиционалне методе су доминантне и 

користи их 40% жена, док модерне методе користи 18% жена. Најпопуларнија 

метода је прекинути сношај, коју користи 35% удатих жена у Србији, а затим 

мушки кондом који је заступљен код 12% жена. Преваленција контрацепције 

варира од 45% у београдском региону до 71% у Јужној и Источној Србији. 

Преваленција било које модерне методе расте са нивоом образовања и благостања. 

Само 9% жена са основним образовањем користе неку од модерних метода, у 

поређењу са 28% жена са високим образовањем. Само 10% жена из 

најсиромашнијих домаћинстава користи модерне методе, у поређењу са 

најбогатијим домаћинствима где свака четврта жена користи неку модерну методу. 

У ромским насељима 95% жена је чуло за неку врсту контрацептивне 

методе, а просечни број метода за које жене знају из најсиромашнијих 

домаћинстава је 6 (од 14 метода), 12% жена без образовања и 14% жена из 

најсиромашнијих домаћинстава није чуло ни за једну модерну методу, док 61% 

жена које су удате или су у ванбрачној заједници су изјавиле да тренутно користе 

неку контрацептивну методу. Само 7% жена користи било коју од модерних 

метода, док традиционалне методе користи 54% жена. Најпопуларнија метода коју 

користи 52% удатих жена је прекинути сношај, а затим мушки кондом који је 

заступљен код 3% удатих жена. Удео удатих жена које користе било коју 

контрацептивну методу варира 59% код жена без образовања, преко 61% код оних 

са основним образовањем, до 71% код жена са средњим или високим образовањем. 

У Србији је 15% жена имало барем један индуковани абортус. Абортус је 

распрострањенији код жена са основним образовањем (28%) и код жена из 

најсиромашнијих домаћинстава (21%). Проценат жена које су имале искуство са 
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абортусом расте са годинама и највиши је код жена старости 45-49 година (32%). 

Постоје разлике по регионима, те проценат жена које су пријавиле искуство 

абортуса варира од 8% у Београдском региону до 19% у Јужној и Источној Србији. 

Од свих жена старости 15-49 година које су имале абортус, 55% је имало 1 абортус, 

38% је имало 2 или 3, а 8% је имало 4 или више абортуса. 

 У ромским насељима 31% жена је имало барем један индуковани абортус, 

што је дупло у односу на општу популацију. Абортус је распрострањенији код 

жена са основним образовањем (34%) и код жена из најбогатијих домаћинстава 

(35%). Проценат жена које су имале искуство са абортусом расте са годинама и 

највиши је код жена старости 45-49 година (56%). Од свих жена старости 15-49 

година које су имале абортус, 29% је имало 1 абортус, 41% је имао 2 или 3, а 30% је 

имало 4 или више абортуса.  

У општој популацији 98% порођаја је обавило стручно особље, 29% жена је 

имало царски рез, за 20% жена одлука је донесена пре почетка порођајних болова, а 

за 9% након почетка болова. Највиши проценат порођаја обављених царским резом 

је код жена старости 35-49 година (37%). Такође је 98% свих порођаја у Србији 

обављено у здравственој установи. 

Када су у питању ромска насеља 99% порођаја жена је обавило стручно 

особље. Од укупног броја, 13% жена је имало царски рез, за 6% жена одлука је 

донесена пре почетка порођајних болова, а за исти проценат је одлука донесена и 

након почетка порођајних болова. Виши је проценат порођаја обављених царским 

резом код жена старости 20-24 године (14%) и жена из најсиромашнијих квинтила 

(18%). У здравственој установи је обављено 99% порођаја жена из ромских насеља. 

Степен аутономије жена у ромској породици је ограничен у многим 

аспектима живота у образовању, запошљавању, односима и планирању породице. 

Положај Ромкиња одликује се свим карактеристикама типично подређеног 

положаја жена. То проистиче из општег положаја жена у патријархалним 

друштвеним срединама, каква је ромска заједница. С друге стране, ромска 

заједница има неке дистинктивне црте које произилазе из особености ове етничке 

културе, као и из тога што је то маргинализована социјална група. Жене из 

маргинализованих социјалних група ступају у процес биолошке репродукције врло 
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рано и активне су током читавог периода плодности. То важи и за Ромкиње. Оне 

морају да воде бригу о великом броју деце, а истовремено су ангажоване и у 

привредној делатности породице. Рађање деце у овако раном узрасту је ризично по 

здравље и мајке и детета, а емоционална зрелост за родитељство углавном није 

достигнута. 

Једна од најугроженијих категорија у оквиру ромске заједнице су жене, 

затим старе жене које су у 80% случајева неписмене, потом младе мајке, самохране 

мајке и деца. Последице овог и оваквог стања вишеструке су занемаривање 

сопственог здравља, неадекватно лечење, »болесно здравље«, прибегавање 

коришћењу туђих здравствених књижица, порођаји у кући где не постоје услови, а 

ни стручна помоћ, повећани ризици за смртност. Овде је значајно скренути пажњу 

на проблеме приступа здравственој и социјалној заштити са којима се сусрећу 

породице депортоване по уговорима о реадмисији. Слабо поимање вредности 

превентивних прегледа, уз жељу да се избегне перцепција заокупљености 

сопственом добробити науштрб бриге за породицу, може довести до тога да 

Ромкиње гледају на здравствене услуге као на нешто што није за њих и што оне 

себи не могу приуштити. Феномен "болесног здравља" жена чест је код Ромкиња. 

Разлози су многобројни недостатак времена, новца, традиционалан став да жена 

мора да је увек на ногама, да је срамота ићи код лекара. Недостатак документације 

и дискриминаторни став здравствених радника - главна су препрека. Нажалост, све 

поменуте чињенице често се "читају" као небрига за сопствено здравље, ниска 

свест о важности здравља и сл. Разни друштвено-културни и психолошки фактори 

могу произвести додатне тешкоће и дестимулирати Ромкиње да обраћају пажњу на 

сопствено здравље. 

 

Здравствена заштита одраслих 

Здравствено стање се најчешће сагледава кроз одреднице здравља, било да 

се ради о друштвеним (социјално-економски статус, образовни ниво, 

водоснабдевање, диспозиција отпадних материја, услови становања, недостатак 

одговарајуће здравствене заштите) или индивидуалним (пушење, конзумирање 
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алкохола, физичка неактивност, сексуално понашање, телесна маса, хипертензија, 

повећане масноће у крви и друге). 

Болести срца и крвних судова, малигни тумори, повреде, дијабетес, 

опструктивна болест плућа и др. већ деценијама доминирају у нашој националној 

патологији. Ови поремећаји здравља водећи су узроци обољевања, апсентизма, 

инвалидности и превременог умирања у Србији. Готово сваки други становник 

Србије умре од болести срца и крвних судова, сваки пети од малигних тумора и 

сваки дванаести од последица повреда, дијабетеса и хроничне опструктивне 

болести плућа. Током 2011. године структура водећих узрока смрти у популацији 

Рома била је готово идентична просечној структури у нашој земљи, осим већег 

учешћа умрлих од хроничних опструктивних болести плућа (6,4%).          

Здравствено стање ромске популације је знатно лошије у односу на општу 

популацију, о чему најбоље говоре слеће чињенице: 

- Очекивана дужина трајања живота Рома у Републици Србији (62,2 

године) је за 12,4 године краћа у односу на целокупно становништво 

Републике Србије (74,6 година), 

- Општа стопа морталитета у 2011. години за Роме у Републици Србији 

(1190,8/100.000) је за 28% већа од стопе морталитета у Републици 

Србији (930,4/100.000), 

- У истој години, стопа морталитета од кардиоваскуларних болести је за 

око 30% већа за Роме (611,5/100.000) него за целокупну популацију у 

Републици Србији (473,5/100.000), 

- Роми у Републици Србији имају преко четири пута већу стопу 

морталитета од хроничних опструктивних болести плућа (93,5/100.000) 

него целокупна популација Републике Србије (22,8/100.000).  

Смртност ромске деце, у односу на не-ромску, одојчад и децу до 5 година је 

око два пута већа.6 

 Умирање од последица малигних тумора, повреда и дијабетеса није се битно 

разликовало између Рома и свих становника у Србији.  

                                                 
6 Остваривање и праћење стандарда квалитета здравствене заштите Рома у Србији, Београд, 

2013. године 
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 Резултати истраживања здравља Центра за права мањина (CPM)7 из 2012. 

године, спроведеним код испитаника старости од 18-50 година показују да Роми 

живе у лошијим условима становања што се одражава и на здравствени статус 

популације. У наведеном истраживању Роми (31%) су у односу на друге (12%) 

значајно лошије процењивали своје здравствено стање. У коришћењу здравствене 

заштите, Роми су чешће (18%) у односу на друге (11%) користили услуге примарне 

здравствене заштите. У односу на не-Роме (38%), испитивани Роми су чешће (48%) 

посећивали домове здравља. Роми су посећивали домове здравља само када им је 

здравствена заштита била преко потребна. У односу на друге анкетиране (39%), 

испитивани Роми су ређе (30%) користили превентивне услуге у домовима 

здравља. Иако једнако доступна правила коришћења, информисаност о процедури 

заказивања прегледа код лекара опште праксе била су мање приступачна Ромима 

(19%) у односу на друге испитанике (14%). Роми чешће (34%) од других (24%) 

чекају дуже од три дана на заказани преглед. Дупло више (25%) Рома у односу на 

остале, просечно чекају дуже од 1 часа на преглед код лекара опште праксе у 

чекаоници дома здравља. У односу на друге испитанице (33%), Ромкиње (38%) су 

ређе користиле услуге гинеколога у дому здравља током последњих 12 месеци. 

Редовне прегледе код гинеколога дома здравља у последњих 12 месеци, 

упражњавало је 54% Ромкиња и 76% других испитаница. У односу на друге 

испитанике (42%), Роми су чешће (58%) звали службу хитне медицинске помоћи 

дома здравља, али их је она чешће (18%) насупрот осталих (10%) и одбијала. У 

поменутом истраживању, Роми су ређе (61%) насупрот осталима (70%), бирали 

свог изабраног лекара и гинеколога у дому здравља. Роми су чешће (14%), у односу 

на друге испитанике (7%), добијали објашњења од лекара опште праксе која 

недовољно разумеју или потпуно не разумеју. Роми чешће не знају могућности 

заштите права пацијената. Да је упознато са постојањем кутије за жалбе у дому 

здравља, изјаснило се 52% Рома и 73% других испитаника. Са постојањем 

заштитника права пацијената у дому здравља било је упознато 36% Рома и 61% 

других. Свега 16% Рома је упознато са постојањем ромског здравственог 

медијатора у дому здравља. У општој процени задовољства здравственим услугама, 

                                                 
7 Центар за права мањина, 2012, Ipsos Public Affairs, Београд, 2012 
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Роми су били задовољнији пруженим услугама на свим нивоима здравствене 

заштите. 

 Закон о здравственој заштити ромској популацији, као угроженој групацији, 

даје, практично, безуслован приступ здравственој заштити. Већ Закон о 

здравственом осигурању их третира као осигурана лица, и без обзира што се 

средства на њихову здравствену заштиту обезбеђују у буџету, овај Закон захтева да 

се та средства проводе кроз Републички фонд за здравствено осигурање. Надаље, 

што су прописи нижи и конкретнији, то доносе већа ограничења. Осим тога, 

различити прописи су међусобно у коализији и тиме стварају основ за индиректну 

дискриминацију ромске популације. 

Када лице ромске националности дође у здравствену установу без 

здравствене књижице, здравствени радник је често у дилеми како да поступи. 

Наиме, према подзаконској регулативи, пацијент, осим хитне медицинске помоћи, 

друге здравствене услуге може добити само уз оверену здравствену књижицу. 

Здравствена књижица представља основ здравственог осигурања, те је неопходно 

поседовати је како би се остварила права у области здравствене заштите. Значајан 

проблем ромске популације је непоседовање личних докумената, што за последицу 

има немогућност остваривања свих права дефинисаних законским прописима. У 

том контексту је неопходно прибављање личних докумената.  

Досадашње анализе епидемиолошког и здравственог стања Рома показују 

нам да ова популација живи у јако лошим хигијенским условима који су битан 

услов за појаву и ширење бројних инфекција које могу да имају последице на 

њихов квалитет и дужину живота, па је неопходно побољшање основних услова за 

живот. Стога је неопходна контрола епидемиолошке ситуације у ромским 

насељима и правовремено реаговање од стране Завода за јавно здравље. 

 У планирању, спровођењу и унапређењу здравствене заштите Рома, 

тежиште активности треба усмерити на програмске активности приоритетно 

фокусиране на превенцију болести, обезбеђење доступности изворима података 

који дефинишу показатеље праћења здравља, успостављање континуираног и 

систематског праћења здравствене заштите у циљу процене успешности 

спровођења здравствених политика. 
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5.3.3 Постојеће и досадашње иницијативе 

 

 У оквиру Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца су у 

периоду 2010-2013. године финансирани пројекти у области здравства. 

У 2011. години је у области здравства из буџета града финансиран пројекат 

"Превенција кардиоваскуларних болести у ромским насељима" у износу од 

400.000,00 динара. Здравствени прегледи су обављени у Великом Шиљеговцу, 

Бивољу и Пањевцу где су подељени и пакети (90 комада). У Великом Шиљеговцу 

су по хитном поступку код лекара послате 3 жене јер се испоставило да имају висок 

шећер изнад 20, а у Пањевцу је хитна помоћ одвезла једног пацијента у болницу.  

У 2012. години су у области здравства финансирани следећи пројекти 

приказани у табели број 20. 

Назив пројекта Подносилац пројекта Одобрен буџет пројекта 

"Превенција малигних болести 

дојке код ромских жена " 

Удружење "Романо алав" 375.440,00 динара 

"Превенција кардиоваскуларних 

болести у ромској популацији" 

Удружење "Ромски центар" 383.280,00  динара 

 

"Систематски прегледи усмерени 

ка очувању и унапређењу здравља 

Рома на подручју града Крушевца" 

Здравствени центар 

Крушевац 

441.016,00 динара 

 

 

Укупно 1.199.736 динара 

Табела бр. 20  - Преглед пројеката у области здравства у 2012. години 

Пројекат "Превенција малигних болести дојке код Ромских жена" 

Прегледано је 160 жена, 24 су послате на мамограф, а 10 на ултразвук дојке. 

Одржана су предавања на тему спречавања и раног откривања карцинома дојки на 

коме је присуствовало више од 160 жена. 

Пројекат "Превенција кардиоваскуларних болести у Ромској популацији" 

Прегледано је 144 Рома и Ромкиња, одржана су предавања на тему 

кардиоваскуларних болести о значају здравог начина живота и правилној исхрани, 

о штетности конзумирања дувана, алкохола, опојних дрога, посебно стављајући 

акценат на млађу популацију, а на којима је присуствовало више од 250 Рома и 

Ромкиња, многи од њих су дошли породично са децом школског узраста. 
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Пројекат "Систематски прегледи усмерени ка очувању и унапређењу здравља 

Рома на подручју града Крушевца" 

Извршен је систематски преглед код 160 особа у насељима Пањевац и Читлук. На 

основу извршених прегледа дошло се до показатеља да у Ромској популацији има 

67,50% пушача (знатно више него у општој популацији), 26,25% са повишеним 

масноћама у крви, 5 регистрованих дијабетичара (2 особе са нерегулисаним 

дијабетесом и 1 особа са гликемијом од 22ммол/литар која је упућена 

ендокринологу), 31% особа са нерегулисаном хипертензијом, палпаторни налаз на 

дојкама уредан. 

У 2013. години су у области здравства финансирани следећи пројекти:  

1. Назив водеће организације која подноси пројекат: Удружење самохраних 

мајки "Кнегиња Милица" 

Назив пројекта: "Здравље за све нас" 

Одобрена средства: 150.000 динара 

Резултати: Реализована су 4 гинеколошка предавања на којима је присуствовало 

111 жена, обављени су прегледи гинеколога, као и  преглед физијатра. 

2. Назив водеће организације која подноси пројекат: Центар за интегралну 

заштиту старих лица "Цвет" 

Назив пројекта: "Превенција заразних болести ромског становништва у 

селима Жабаре, Треботин, Мала Врбница и Дедина" 

Одобрена средства: 200.000 динара 

Резултати: Одржане су едукације о превенцији од заразне жутице која се преноси 

прљавим рукама-Хепатит А, заразне жутице која се преноси полним путем-Хепатит 

Б и превенцији од цревних заразних болести и одржавање личне хигијене. Такође 

су обављени прегледи крвног притиска и нивоа шећера у крви у сеоским 

подручјима Жабаре, Треботин, Мала Врбница и Дедина. 

3. Назив водеће организације која подноси пројекат: Удружење грађана 

"Звезда" 

Назив пројекта: "Унапређење здравствених стилова живота ромске 

популације" 

Одобрена средства: 150.000 динара. 
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Резултати: Извршен је обилазак 150 ромских домаћинстава и преглед 300 лица 

старости преко 18 година у ромском насељу "Марко Орловић". Прегледи (мерење 

крвног притиска и одређивање нивоа шећера у крви). Свим особама је саветована 

правилна исхрана и корекција стилова живота у смислу повећане физичке 

активности и смањења конзумирања дувана и алкохола. 

У 2014. години је финансиран санитарно-епидемиолошки надзор у свим 

ромским насељима у износу од 200.000 динара. 

У циљу прибављања здравствене књижице и уопште коришћења 

здравствене заштите, Министарство здравља је 2008. године увело институцију 

здравствених медијаторки. Њихова улога је да воде евиденцију о здравственом 

стању житеља ромских насеља, раде са њима на подизању свести о неопходности 

вакцинације деце и значају правилне исхране и хигијене. Оне би требало да Ромима 

укажу на значај правовременог јављања лекару, али и да их упознају са њиховим 

правима и да им помогну да добију здравствене књижице. Здравствене медијаторке 

имају улогу да повезују здравствени систем и ромску популацију. У Крушевцу 

постоји једна здравствена медијаторка. 

На основу Закона о правима пацијената, а у циљу остваривања ефикасне 

здравствене заштите уведен је правни институт - Саветник за заштиту права 

пацијената, чији је задатак медијација, указивање на неопходност партнерског 

односа, то јест узајамно поверење, уважавање и поштовање здравствених радника и 

пацијената, а Саветник је именован од стране Градског већа града Крушевца дана 

13.12.2013. године. 

Саветници пацијената дају потребне савете и информације о правима 

пацијената и начину њиховог остваривања и поступају по поднетим приговорима. 

Пацијент може писмено или усмено да се обрати саветнику уколико сматра да му је 

ускраћено неко право из области здравствене заштите, што може да учини и 

законски заступник пацијента. Приговор се може односити на здравствену 

установу, приватну праксу или друго правно лице које обавља здравствену 

делатност. Саветници поступају одмах по поднетим приговорима, а по 

спроведеном поступку праве извештај који се доставља подносиоцу приговора и 

одговорном лицу здравствене установе, то јест оснивачу приватне праксе. Уколико 
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се утврди да су права пацијента повређена, директор здравствене установе или 

оснивач приватне праксе у обавези је да саветнику пацијената достави обавештење 

о поступању и предузетим мерама у вези са приговором. Подносилац приговора 

који није задовољан извештајем саветника може да се обрати Савету за здравље и 

здравственој инспекцији, то јест надлежном органу здравственог осигурања код 

које је пацијент здравствено осигуран. Скупштина града Крушевца је 29.11.2013. 

године именовала Савет за здравље који има јасно дефинисана овлашћења и из 

области заштите права пацијената разматра приговоре о повреди појединачних 

права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених 

чињеница; обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 

односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће 

препоруке; разматра извештаје саветника пацијената; подноси годишњи извештај о 

свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената скупштини града и сл. 

 

5.3.4 Препоруке 

 

 Спровођење активне политике промовисања здравља фокусиране на одласке 

у ромску заједницу и мобилизација здравствене службе за адекватан одговор 

на здравствене потребе Рома као вулнерабилне групе. 

 Координисано спровођење интегрисаних, партнерских програма 

прилагођених потребама Рома, а које су приоритетно фокусиране на 

превенцију болести Рома. 

 Развој и примена одрживог система за континуирано, систематско праћење, 

путем сета прецизно дефинисаних показатеља за остваривање циљева 

здравствене политике и остваривања права на квалитетну здравствену 

заштиту. 

 Указивање на значај превентивних мера за спречавање и рано откривање 

болести кроз здравствено просветни рад у свим категоријама, са посебним 

освртом на очување репродуктивног здравља жена и штетном деловању 

ризичног понашања (пушење, алкохол, промискуитет...).  

 Активан приступ у препознавању здравствених потреба ромске популације 

и укључивање у систем здравствене заштите подразумева и промене у 
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организацији рада. Годишњи планови рада завода за јавно здравље и 

установа примарне здравствене заштите требало би да садрже и активности 

којима ће се успоставити веза домова здравља и завода за јавно здравље са 

ромским насељима.  

 Здравственим радницима је потребна едукација за рад са Ромима како би се 

превазишле културолошке и језичке препреке, како би се боље препознале 

њихове потребе и успешније спроводиле потребне интервенције. 

Новоформирани Центри за превентивне здравствене услуге при домовима 

здравља, са својим мобилним јединицама за рад у заједници, треба да се 

фокусирају на промоцију здравља у ромским насељима. У сарадњи са 

медијима и релевантним стручњацима из области јавног здравља треба 

радити на повећању нивоа информисаности и знања у ромској популацији, 

како у вези са правима на здравствену заштиту дефинисаним законом, тако 

и у вези са факторима који утичу на здравље и здрав стил живота. Применом 

здравствено васпитних метода и развијањем вештина комуникације треба 

утицати на промену понашања у вези са здрављем код Рома. 

 Здравствена служба не може да изгради хигијенска насеља, али може да 

ради на побољшању животног окружења ромске популације тако што ће 

стварати боље хигијенско-епидемиолошке услове (сталним 

епидемиолошким и здравственим надзором), пратити здравствену 

исправност воде за пиће, решавати питања водоснабдевања, контроле 

санитарних уређаја и отклањања чврстог отпада, спроводити мере 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације у ромским насељима. 

 Значајну меру би представљала израда минималног пакета здравствених 

услуга за Роме у ромским насељима, који би требало да обухвати 

антенаталну заштиту Ромкиња (најмање четири прегледа током трудноће и 

саветовалишни рад, по потреби давање микронутриената и пружање 

одговарајућих услуга), порођај уз стручну помоћ, правилну исхрану и негу 

одојчета и малог детета, комплетну вакцинацију деце, рану дијагностику и 

лечење дечијих болести, бригу о оболелим Ромима старим преко 65 година, 

стварање безбедног окружења, итд. 
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 Треба наставити са фокусираним интервенцијама које спроводе 

Министарство здравља, здравствене установе и ромске организације. Ове 

акције треба да буду засноване на локалним анализама ситуације и на тај 

начин утврђеним приоритетима.  

 Мобилизација и едукација локалне заједнице, избор ромских медијатора, 

укључивање младих у програме вршњачке едукације и промоцију здравља 

те стварање мреже ромских едукатора. 

 Формирање одговарајућих међусекторских тела и савета, који ће, између 

осталог, бити одговорни за израду и спровођење међусекторских програма и 

пројеката намењених овој посебно осетљивој групи. 

 Створити услове за већу партиципацију ромских организација цивилног 

друштва у програмима и пројектима за Роме, а нарочито за активно учешће 

самих корисника којима су ти програми намењени. 

 Омогућити примену антидискриминационих мера у пракси и створити 

могућност за санкционисање здравствених радника у случајевима 

дискриминаторног понашања. 

 Активно трагање и евидентирање здравствено неосигураних лица (која при 

том немају стално место боравка) и њихово укључивање у систем 

здравствене заштите (привремена мера док угрожене категорије не стекну 

лична документа). 

 Усклађивање средстава која се у буџету Републике Србије издвајају за 

финансирање здравствене заштите неосигураних лица која припадају 

социјално угроженим категоријама са реалним потребама. 

 Побољшање нутритивног статуса ромске деце. Уколико се не интервенише 

у прве две године живота детета, код деце која заостају у расту јавиће се 

трајне последице по здравље и когнитивни капацитет. Зато решавање овог 

проблема има приоритет. Предложене мере крећу се у распону од 

идентификације најугроженије деце и њихове терапеутске исхране до 

системских мера обезбеђивања хране најугроженијим ромским породицама. 
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 Повећање обухвата ромске деце имунизацијом, од ревизије евиденције и 

укључивање све ромске деце у годишње планове за имунизацију до њиховог 

комплетног и правовременог вакцинисања. 

 Спровођење програма превенције зависности од пушења и алкохола. 

 Поред тога, потребно је наставити са истраживањима како би се утврдили 

најзначајнији фактори ризика за оболевање те доминантна обољења и 

узроци смрти ромске популације. Поред квантитативних, неопходно је 

урадити и квалитативна и партиципаторна истраживања како би се дубље 

сагледали разлози искључености ромске популације из система здравствене 

заштите.  

 

5.3.5 Приоритети 

 

 Утврђивање здравственог стања ромске популације и здравствено 

просвећивање свих старосних категорија Рома, 

 Унапређење здравља ромске деце, 

 Унапређење хигијенско-епидемиолошких услова у ромским насељима и 

имплементација предлога мера проистеклих из санитарно-епидемиолошког 

надзора у ромским насељима, 

 Побољшање репродуктивног здравља Ромкиња и превенција хроничних 

незаразних обољења, 

 Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију, 

 Запошљавање ромских здравствених медијаторки у домовима здравља, 

 Повећање обухвата обавезном имунизацијом, 

 Сензибилизација и едукација здравствених радника за рад са ромском 

популацијом. 
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5.4 СТАНОВАЊЕ 

 

5.4.1 Правни оквир 

 

Међународни правни оквир 

 Постоји низ међународних докумената којим се уређује област становања. 

Један од таквих докумената који је започео промоцију права на адекватан стан јесте 

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, који је 

1966. године усвојила Генерална скупштина УН. Поред тога Савет Европе је, 

такође, усвојио низ докумената која се односе на једнак приступ становању и на 

потребу обезбеђивања адекватног смештаја.  Европска социјална повеља се такође 

односи на проблематику становања. У члану 31. предвиђено је предузимање мера у 

области становања, у циљу унапређивања приступа стамбеном смештају 

одговарајућег стандарда, спречавања или умањивања бескућништва, до његовог 

постепеног искорењивања и обезбеђивања финансијске доступности становања 

лицима без одговарајућих средстава.  

 

Национални правни оквир 

 Закон о становању се односи на обавезу државе да „предузима мере за 

стварање повољних услова за стамбену изградњу и обезбеђује услове за решавање 

стамбених проблема социјално угрожених лица у складу са законом“.  

 Закон о просторном плану Републике Србије се односи на обнову и 

санирање стамбених јединица у сиромашним и нехигијенским насељима. 

Просторним планом Републике Србије утврђују се дугорочне основе организације, 

уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања 

економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним 

потенцијалима и ограничењима на њеној територији. 

Закон о експропријацији Републике Србије има за циљ утврђивање јавног 

интереса и експропријацију непокретности, а како би се решиле потребе социјално 

угрожених лица путем изградње станова.  

Закон о планирању и изградњи дефинише неопходни правни основ за 

израду планске документације, укључујући и ромска насеља. Овим законом уређују 
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се услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског 

земљишта и изградња објеката, вршење надзора над применом одредаба овог 

закона и инспекцијски надзор, друга питања од значаја за уређивање и коришћење 

грађевинског земљишта и за изградњу објекта.  

Закон о социјалном становању је донет 2009. године и њиме се уређују 

услови за одрживи развој социјалног становања и начин обезбеђивања и 

коришћења средстава за развој социјалног становања, као и друга питања од 

значаја за социјално становање. Стога је неопходно да јединице локалне 

самоуправе усвоје локалне стамбене стратегије, програме социјалног становања и 

планирају буџетска средства за ове намене. Али кључни проблем локалних 

самоуправа се огледа у томе што не располажу довољним средствима да би 

самостално решавале стамбене потребе социјално угрожених лица. 

 

5.4.2 Анализа ситуације8 

 

Кључни проблем са којим се ромско становиштво суочава су веома лоши 

стамбени услови и кључне одлике насеља су нерегулисан правни статус, 

неадекватна инфраструктурна опремљеност, пренасељеност, мали број стамбених 

јединица, сиромашно окружење и социјална изолација. 

Највећи број Рома нема адекватну документацију о власништву над својим 

домовима или земљиштем, док један већи део ромске популације живи у туђим 

објектима или земљишту, најчешће градском. 

Роми живе углавном у нелегализованим и неурбанизованим насељима, и то 

у првој градској зони је насеље "Марко Орловић", а друго по величини је 

приградско насеље Пањевац. Такође, Роми живе и у сеоским срединама као што су  

Читлук, Дедина, Наупаре, Сеземче, Велики Шиљеговац, Треботин и Мудраковац. У 

                                                 
8 НАПОМЕНА: Подаци који се користе у анализи стања су добијени из анализа које су рађене 

на терену, међутим тачан број стамбених објеката и житеља није прецизно дефнисан те га 

треба третирати са резервом, а не треба занемарити и чињеницу честих миграција ромског 

становништва у потрази за бољим условима живота. Стога ће један од циљева Стратегије за 

унапређивање положаја Рома града Крушевца у 2016. години бити формирање јединствене 

базе података о стамбеним објектима у којима живе Роми на територији града Крушевца. У 

том контексту ће бити формиран тим људи који ће лоцирати све ромске објекте по месним 

заједницама и урадити детаљну анализу.  
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сеоским насељима су објекти раштркани у различитим деловима села, тако да не 

постоји скупина 10-15 објеката на једном месту, да би ове сеоске ромске куће 

имале статус ромског насеља. Изузетак је насеље у Читлуку. 

 

Насеље "Марко Орловић" 

 

Градско насеље "Марко Орловић" се налази у централном урбаном делу 

Крушевца и представља највеће и најстарије ромско насеље. Насеље постоји више 

од 300 година и има око 2.000 становника, односно око 400 објеката у којима живе 

ромске породице. У питању је локација са великом густином насељености. Број 

становника је тешко утврдити јер су честа досељавања Рома са стране, рођака или 

познаника староседелаца.  

Објекти у насељу су различите структуре, различитих стилских и 

морфолошких карактеристка, различите опремљености. Нови, спратни објекти су 

грађени у последњих 30 година. У једном делу насеља је присутан тип становања 

"кућа са окућницом", али има и простора где парцеле не постоје. Насеље "Марко 

Орловић" има канализациону и водоводну мрежу, приступ електричној мрежи, 

саобраћајницама, јавним сервисима и адекватне услове локације/терена, али 

постоји проблем пренасељености, као и лош квалитет објеката и несигуран статус 

објеката на парцели. Сходно наведеним карактеристикама, насеље има статус 

подстандардног насеља. Критеријуми који одређују подстандардност насеља су 

дати у табели 21. 
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КРИТЕРИЈУМИ ПО ДЕФИНИЦИЈИ9 СТАЊЕ 

Адекватан приступ води за пиће Има 

Адекватан приступ канализацији Има 

Адекватан приступ електричној мрежи Има 

Адекватан приступ саобраћајницама Има 

Адекватне услове терена/локације Има 

Адекватан приступ јавним сервисима Има 

Лош структурални квалитет стамбених 

јединица 

Има 

Пренасељеност Пренасељено 

Несигуран правни статус објекта на 

парцелама 

Несигуран 

Табела бр. 21 - Критеријуми подстандардности ромског насеља  

"Марко Орловић" у Крушевцу 

На рубном делу насеља, према пијаци, постоји низ објеката од блата, тзв. 

"чакмаре", бараке и контејнери, постављени за време насељавања избеглих Рома 

после 1991. године. Ово је нехигијенски део насеља у којем Роми живе испод 

сваког минимума условног становања. До овог дела постоји земљани приступни 

пут. Присутан је и мањи број локалних дивљих депонија уз објекте.  

Локација на којој се налази насеље "Марко Орловић" је у обухвату 

Генералног плана Крушевац. По намени ово земљиште је планирано за мешовиту 

стамбену градњу. Земљиште на којем су изграђени објекти је државна својина и 

врло је мали број објеката који су изграђени у приватном власништву, што 

представља проблем за легализацију објеката у насељу. Објекти у насељу су 

изграђени без претходно формиране уличне матрице. Локација на којој се насеље 

налази је и поред бесправне градње инфраструктурно опремљена. До насеља и кроз 

насеље постоје асфалтиране улице, али непрописног попречног профила, без 

изграђених тротоара. На периферном делу насеља, услед непланске градње и 

постављања покретних објеката, приступа се земљаним путем.  

Када је водоснабдевање у питању, у насељу је изграђена водоводна мрежа. 

Само неформални део насеља (бараке и контејнери) нема воду у објектима већ се 

                                                 
9 Упитник потврђен и достављен од стране Градске управе Крушевац 
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користи вода са јавне чесме. Овакви објекти не могу служити за трајно стамбено 

збрињавање породица и не могу бити прикључени на водовод.  

Канализација у насељу постоји. Прикључак је омогућен свим стамбеним 

објектима у насељу осим оних привремених, неусловних (бараке и контејнери). 

Што се електрификације тиче, у насељу постоји изграђена надземна 

електрична мрежа. Свим објектима је омогућен приступ мрежи. Јавна расвета 

постоји у насељу. Становници насеља греју се на чврсто гориво или на струју. Они 

савременији објекти имају и етажно грејање. Насеље је у систему одношења 

комуналног отпада.  

 

Структура постојећих објеката у насељу "Марко Орловић" 

Стамбени објекти у подстандардном делу насеља "Марко Орловић" су 

доброг бонитета. Од укупно 400 колико их је у подстандардном делу блока, 300 

објеката је потпуно завршено. Остали су недовршени у смислу да нису опремљени 

купатилима и немају завршене фасаде. Око 20 објеката су бараке и контејнери који 

се морају раселити и трајно стамбено збринути у објекте условне за функционално 

становање. 

Обзиром да се ради о насељу изграђеном у близини градског центра, 

хигијенски услови су задовољавајући. Иако у већини објеката постоје изграђена 

купатила, има објеката који нису опремљени овим просторијама. У насељу има 

изграђено неколико спољашњих тоалета, али у нехигијенском неформалном делу 

насеља. 

Генерално, у насељу је структура објеката задовољавајућа. У мањем броју 

објеката (око 20 објеката) је потребно интервенисати у смислу завршних радова и 

опремања. Око 20 породица, настањених у баракама и контејнерима је потребно 

раселити и трајно стамбено збринути. У том смислу је потребно определити се за 

одговарајуће стамбене моделе за побољшање становања Рома, односно планирати 

могуће пројектне активности, интервенције и инвестиције. 

Дакле, једно од значајних питања насеља "Марко Орловић" је питање 

легализације. Иако је насеље старо преко 300 година мали број објеката је 

легализован. Проблем представља чињеница да Роми у овом насељу нису власници 
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земљишта на којем су изградили своје куће, тако да тренутно не постоји правни 

оквир за легализацију објеката. Наиме, не постоји могућност проширења насеља, а 

постоји проблем пренасељености.  

 

Насеље Пањевац 

 

Насеље "Пањевац" је изграђено 1960. године и налази се на периферији 

града. Простире се на површини од око 10 хектара и има између 30-40 стамбених 

објеката у којима живе ромске породице. То је друго по величини ромско насеље у 

Крушевцу и има око 200 житеља. Већа површина земљишта непосредно уз 

изграђени део насеља, око 3 хектара, је неизграђена и повољна за урбанизацију и 

изградњу, осим у заштитној зони испод коридора високонапонских далековода. 

Насеље је спонтано изграђено, инфраструктурно неопремљено и 

нехигијенско. До насеља постоји асфалтирана улица, али кроз само насеље су 

коридори земљаних путева и стаза или уопште не постоје приступне стазе. Услед 

атмосферских падавина долази до плављења делова насеља, па је приступ у 

одређеним периодима немогућ.  

Половина кућа је доброг бонитета, грађена од цигле и блока, а половина је од блата 

и прућа, такозване "чакмаре". Објекти су углавном приземни, највећи број је оних 

од само једне просторије, док само један објекат има изграђен спрат.  

Већи део насеља Пањевац нема канализациону и водоводну мрежу, има 

приступ електричној мрежи, али је лош квалитет објеката и несигуран статус 

објеката на парцели. Насеље нема приступ саобраћајницама, јавним сервисима и 

адекватне услове локације/терена. Сходно наведеним карактеристикама, насеље 

има статус  подстандардног насеља. Критеријуми који одређују подстандардност 

насеља су дати у табели 22. 
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КРИТЕРИЈУМИ ПО ДЕФИНИЦИЈИ10 СТАЊЕ 

Адекватан приступ води за пиће Има 

Адекватан приступ канализацији Нема 

Адекватан приступ електричној мрежи Има 

Адекватан приступ саобраћајницама Нема 

Адекватне услове терена/локације Нема 

Адекватан приступ јавним сервисима Нема 

Лош структурални квалитет стамбених 

јединица 

Има 

Пренасељеност Није 

пренасељено 

Несигуран правни статус објекта на 

парцелама 

Несигуран 

Табела бр. 22 - Критеријуми подстандардности ромског насеља Пањевац у Крушевцу 

 

Локација на којој се налази насеље Пањевац је у обухвату Генералног плана 

Крушевац 2021.11 Земљиште на којем су изграђени објекти је већим делом државна 

својина на којем су породице нелегално изградиле стамбене објекте (57,14%). У 

приватном власништву породице је мањи број парцела (9,52%). Власништво на 

неким парцелама није укњижено на породицу, већ се води на друга приватна лица 

(33,33%).  

Подстандардни део насеља се спонтано формирао. Куће су изграђене без 

претходно формиране уличне матрице. Локација на којој је насеље настајало није 

било претходно инфраструктурно опремљено, а тај проблем још увек није решен.  

У насељу је изграђена водоводна мрежа, али не до свих објеката, а 

канализација не постоји. Користе се септичке јаме, најчешће само ископане рупе. 

Систем канала за одводњу атмосферских вода у насељу не постоји.  

Што се електрификације тиче у насељу постоји изграђена надземна 

електрична мрежа. Јавна расвета у већем делу насеља постоји. Становници насеља 

греју се на чврсто гориво. 

                                                 
10 Упитник потврђен и достављен од стране Градске управе Крушевац 
11 Службени лист општине Крушевац, број 4/05 
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Насеље је у систему одношења комуналног отпада, али се отпад не односи 

довољно често, па се на појединим местима формирају локалне дивље депоније.  

До насеља се долази асфалтираним путем, а кроз насеље постоје 

неасфалтиране улице и неколико земљаних путева и стаза.  

 

Структура постојећих објеката у насељу Пањевац 

Стамбени објекти у подстандардном делу насеља Пањевац су лошег 

бонитета. Од укупног броја објеката, колико их је у подстандардном делу блока, 

само 2 објекта су потпуно завршена. Остали су недовршени у смислу да нису 

опремљени купатилима и немају завршене фасаде и мале су корисне површине. 

Више објеката су лошег грађевинског бонитета и потребно их је потпуно 

реконструисати, заменити новим безбедним објектима.  

Обзиром да се ради о насељу изграђеном спонтано, илегално на 

инфраструктурно неопремљеној локацији, хигијенски услови су забрињавајући. У 

целом насељу само у 6 кућа постоји изграђено купатило.  

Генерално, у насељу је структура објеката задовољавајућа. Одређени број 

објеката је потпуно завршен и услован за становање, део објеката је незавршено, 

али се у њима станује, док је један објекат у изградњи. У том смислу је потребно 

определити се за одговарајуће стамбене моделе за побољшање становања Рома, 

односно планирати могуће пројектне активности, интервенције и инвестиције. 

 У насељу "Пањевац" житељи су релативно и корисници и власници 

земљишта, јер поседују Уговоре о куповини који би требало да се укњиже. Око 

самог насеља постоји слободно земљиште, те постоји могућност проширења 

насеља.   

 

Ромска домаћинства у сеоским подручјима 

 

Читлук 1 ("уз пут") 

 Стање 

Ромски објекти су смештени уз магистрални пут Крушевац-Краљево, и 

прикључени на водоводну мрежу, електро-мрежу, канализацију. Постоји 
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организовано одношење смећа. Институције из области здравства, локалне 

самоуправе и школа удаљене су више од 1 km као и продавница са прехрамбеном 

робом. Постоји 23 ромских објеката са 35 домаћинстава и 152 становника по 

наводима житеља. 

Ромски објекти су смештени у заштитном појасу уз пругу. 

Читлук 2 ("уз пругу") 

Читлук 2 ("уз пругу") карактерише земљани пут, постоји прикључак на 

водоводну мрежу која није доступна свима, електро-мрежу, канализације нема. Не 

постоји организовано одношење смећа. Све институције из области здравства, 

школства, локалне самоуправе, снабдевања удаљене су више од 1 km. Постoји 5 

објеката са 7 породица, а 3 породице су тренутно одсутне, дакле 20 житеља ромске 

националности. Дворишта су међусобно спојена. 

 Велики Шиљеговац 

Ромска домаћинства којих има око 15 се налазе на пет локација у селу. 

Објекти су поред главног асфалтног пута осим једног са три домаћинства које је 

поред споредног земљаног пута и прикључени су на водоводну мрежу (сеоски 

водовод), електро-мрежу (једно домаћинство илегално прикључено), већина 

домаћинстава своје отпадне воде спроводи у септичке јаме. Делимично постоји 

организовано одношење смећа у центру села. Све институције из области 

здравства, школства, локалне самоуправе, снабдевања су у оквиру села. 

Јасика 

Група ромских објеката се налази на споредном неасфалтираном путу уз 

поток, који су прикључени на водоводну мрежу, електро-мрежу и канализацију. 

Постоји организовано одношење смећа. Институције из области здравства, локалне 

самоуправе и школа удаљене су више од 1 km, као и продавница са прехрамбеном 

робом. Постоји 4 објекта са 4 домаћинстава и 19 становника по наводима житеља. 

Треботин 

Роми су лоцирани на два краја села. Постоји прикључена водоводна и 

електро-мрежа. Не постоји организовано одношење смећа. Све институције из 

области здравства, школства, локалне самоуправе, снабдевања удаљене су више од 

1 km 
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 Дедина 

Ромска домаћинства се налазе на више локација у селу. Ромска домаћинства 

су смештена поред споредног, земљаног пута. Постоје прикључци за водоводну 

мрежу, електро-мрежу и канализациону мрежу. Постоји организовано одношење 

смећа. Све институције из области здравства, школства (основна школа) и локалне 

самоуправе снабдевена су у оквиру села. У Дедини постоји 14 објеката са 15 

породица и 63 житеља. 

Ромски објекти у градском подручју 

Улица Цара Лазара и улица Партизанских курира  

У Старој Чаршији су две породице са 9 чланова. Кућа је спратна и налази се 

поред главног пута са прикључцима за струју, воду, канализацију. Све институције 

из области здравства, школства, локалне самоуправе, снабдевања су доступне. 

У Партизанских курира је пет породица у 2 објекта са 20 житеља. Објекти су 

поред главног пута, а сви су у једном дворишту. Свака породица има по једно 

одељење и три породице имају воду у објектима за становање, а две не.  

 

5.4.3 Постојеће и досадашње иницијативе 

 

У насељу "Марко Орловић" је Мисија ОЕБС-а у Републици Србији кроз 

програм малих грантова обезбедила реконструкцију водоводне мреже. Овим 

пројектом који је реализован 2007. године је решено питање водоснабдевања, 

обзиром да је због малог промера цеви притисак воде био изузетно низак и није 

могао подмирити потребе насеља.  

Међутим, због недостатка средстава асфалт у улици "Марка Орловића" није 

био доведен у првобитно стање. Дуж целе улице је био расечен део асфалта како би 

цеви за воду могле бити постављене. Тај део, након што су цеви постављене, није 

био закрпљен тако да се ту након кише стварало блато, а житељи нису имали 

адекватан прилаз својим кућама. Такође, у насељу није постојала ни кишна 

канализација, што је доводило до плављења објеката. Најкритичнија тачка је била 

улаз у насеље. Средствима УНДП-а је 2009. године реализован пројекат - Изградња 

атмосферске канализације и шахт поклопаца у насељу "Марко Орловић" и тиме је 
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решен и проблем задржавања воде у насељу. Град Крушевац је учестовао у 

суфинансирању пројекта. Укупна вредност пројекта је износила 605.000 динара. 

Једна од значајних иницијатива је била и формирање посебног радног тела – 

Комисије за имплементацију Локалног акционог плана за становање у оквиру 

Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца која је задужена за 

ефикасно спровођење стамбене компоненте Стратегије и коју чине компетентни 

стручњаци који се баве проблематиком становања. Комисија броји 12 чланова и 

чине је следећи представници: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине, Одељење за имовинско–правне и стамбено-комуналне послове, 

Одељење за инспекцијске послове, грађевинска и комунална инспекција, Одељењe 

за урбанизам и грађевинарство, Дирекција за урбанизам и изградњу, Јавно 

комунално предузеће "Крушевац", Јавно комунално предузеће "Водовод", Катастар 

непокретности, Електродистрибуција Крушевац и Удружење грађана "Романи Де". 

У оквиру имплементације стамбене компоненте Стратегије за унапређивање 

положаја Рома града Крушевца, Скупштина града Крушевца је донела следеће 

Одлуке: 

 Одлуку о изради Плана детаљне регулације за насеље "Марко Орловић" 

 Одлуку о изради Плана детаљне регулације за насеље Пањевац 

 Одлуку о применљивим стамбеним моделима у ромским насељима на 

територији града Крушевца 

Град Крушевац је укључен у реализацију пројекта "Овде смо заједно – 

Европска подршка за инклузију Рома" који финансира Европска унија, при чему су 

кроз стамбену компоненту пројекта обезбеђена средства за израду Плана детаљне 

регулације за насеље Пањевац. Општи циљ пројекта је унапређење животних 

услова локалних ромских заједница и допринос њиховој интеграцији у друштво. 

Стамбена компонента пројекта подразумева припрему техничке документације 

(урбанистичких планова, пројеката инфраструктуре, пројеката унапређења ромских 

насеља итд.) како би градови и општине укључени у имплементацију пројекта 

спремно дочекали позив за пријављивање за ИПА 2013 фондове из којих ће се 

финансирати конкретна изградња. 
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Стога је на скупштинкој седници одржаној 17. септембра 2014. године 

донета Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације за насеље 

Пањевац. Одлука је измењена у делу финансирања, обзиром да се средствима ЕУ 

финансира израда плана. Дирекција за урбанизам и изградњу Града Крушевца je 

потписала Уговор са Мисијом ОЕБС о финансирању израде Плана детаљне 

регулације за насеље Пањевац, на износ од 1.281.250 динара. 

 По изради плана детаљне регулације Град ће конкурисати за средства ИПА 

2013 за изградњу инфраструктуре и примену стамбених модела у ромским 

насељима. У оквиру једне од активности стамбене компоненте пројекта, 

консултантски тим који је ангажовао ОЕБС је развио моделе за унапређење 

становања Рома који ће бити део пројектне документације за аплицирање за ИПА 

фондове. Консултанти су произвели студију о моделима унапређења становања 

Рома који су до сада мање или више успешно примењивани у Србији, а која 

представља каталог могућих стамбених модела из којег би градови и општине 

укључени у реализацију пројекта требало да изаберу један или више прихватљивих 

модела који ће се детаљно разрадити и приложити уз апликацију за ИПА 2013. 

У том контексту, Комисија за израду и имплементацију Локалног акционог 

плана за становање у оквиру Стратегије за унапређивање положаја Рома града 

Крушевца је разматрала 18 стамбених модела, а како би се идентификовали 

најприхватљивији стамбени модели за ромска насеља. Комисија је предложила 5 

применљивих модела становања. 

Одлуком о применљивим стамбеним моделима у ромским насељима на 

територији града Крушевца утврђени су применљиви стамбени модели у ромским 

насељима на територији града Крушевца и то:  

1. Социјално становање у заштићеним условима је добијање стана на 

привремено коришћење, са субвенционисаним закупом за социјално угрожено 

становништво које има пребивалиште на територији града Крушевца. 

2. Добијање нове куће у власништво. Донатор поклања породици нове куће 

у власништво после елементарне непогоде или неке несреће (земљотрес, пожар, 

клизање земље, поплава и сл.) услед чега објекат није подобан за становање. 
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3. Изградња нове куће уместо старе. Донатор гради нову кућу и даје 

породици у власништво уместо старе која представља опасност за станаре јер је 

дотрајала и пропала. 

4. Куповина куће на селу - Откуп сеоских кућа са окућницом од приватних 

лица и настањивање стамбено угрожених домаћинстава која не поседују 

некретнине на територији Републике Србије. 

5. Добијање грађевинских пакета - Додељивање одређене количине 

грађевинског материјала са којом породица може да поправи, адаптира кућу 

или заврши започету градњу. 

 

5.4.4 Препоруке  

 

У процесу побољшања услова становања неопходно је пуно ангажовање 

Рома, као и координирано учешће локалних власти, удружења грађана, ромске и 

неромске заједнице као и надлежних министарстава. Притом је важно очување 

етничког и културолошког идентитета Рома.  

Обзиром да унапређење становања Рома захтева огромна финасијска 

средства неопходно је да се на интегралан начин приступи сврсисходном 

финансирању пројеката из различитих извора као што су: локална самоуправа,  

министарства, домаћи и страни донатори и сл.  

У циљу побољшања стамбених услова ромских насеља неопходно је 

дефинисати одговарајуће препоруке, односно предлог мера, како би се она довела у 

стање неопходно за нормалан живот. 

У насељу "Марко Орловић" постоји проблем легализације насеља. Обзиром 

да легализација насеља захтева расељавање одређеног броја житеља, важно је 

пронаћи одговарајућу локацију где ће се исти житељи сместити, а то значи да им 

треба обезбедити одговарајуће стамбене услове живота. У том контексту је важна 

израда Студије расељавања и расељавање. Након тога је неопходно приступити 

изради Плана детаљне регулације.  
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Предлог мера за насеље "Марко Орловић":  

 За подручје у оквиру којег се налази подстандардно насеље "Марко 

Орловић"  не постоји просторно плански документ као основ за планирање 

и пројектовање потребних интервенција за ово насеље. Стога је неопходна 

израда Плана детаљне регулације, 

 Неопходна је израда Стратегија расељавања, 

 Решавање имовинско-правног статуса објеката и израда документације за 

легализацију, 

 Побољшање услова становања и реконструкција и адаптација објеката и 

расељавање. 

У насељу Пањевац је у току израда Плана детаљне регулације за површину 

од 17 хектара. За објекте унутар блока насеља је потребно изградити пројектно-

техничку документацију за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и 

систем за одвођење атмосферских вода. Планом детаљне регулације ће се 

дефинисати нове улице и инфраструктура. 

Предлог мера за насеље Пањевац  

 Израда Плана детаљне регулације је у току, 

 Израда техничке и друге документације за изградњу канализације, доградњу 

водоводне мреже и изградњу стамбених улица, 

 Решавање имовинско-правног статуса објеката, израда документације за 

легализацију и прикључивање на инфраструктуру, 

 Побољшање услова становања и реконструкција и адаптација објеката. 

Чланови Комисије за имплементацију Локалног акционог плана за 

становање у оквиру Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца су 

у оквиру стамбене компоненте израдили предлог пројеката инфраструктуре у 

ромском насељу Пањевац и то: 

1. Асфалтирање саобраћајница у насељу Пањевац. Предрачунска вредност радова 

дата је оквирно, јер ће се тачни подаци знати након израде КТП-а. Асфалтирање 

(око) 8.000м² износи око 40.000.000 дин. Израда пројектне документације је 

приближно 3% од вредности радова и то 1.200.000 динара (Напомена: КТП се ради 

за израду ПДР-а, па није потребна набавка нових подлога). 
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2. Оквирна предрачунска вредност радова за изградњу канализационе и водоводне 

мреже, дужине око 950м, износи око 22.800.000 дин. Израда пројектне 

документације је приближно 3% од вредности радова и то 684.000 динара   

(Напомена: КТП се ради за израду ПДР-а, па није потребна набавка нових подлога)  

3. Оквирна предрачунска вредност радова за изградњу атмосферске канализације, 

дужине око 950м, износи око 17.100.000 дин. Израда пројектне документације је 

приближно 3% од вредности радова и то 513.000 динара (Напомена: КТП се ради за 

израду ПДР-а, па није потребна набавка нових подлога).  

4. У разговору са ЕПС-ом, установљено је да је недавно извршена реконструкција 

нисконапонске мреже у насељу. Уколико би се повећао број корисника, биће 

неопходно извршити замену трафостанице. Како је планирано да израдом ПДР-а 

Пањевац, дође до проширења насеља, а самим тим и броја корисника, у неком 

наредном периоду јавиће се потреба за заменом постојеће трафостанице.  

Обиласком терена, установљено је да у делу насеља, који је обухваћен ДУП-ом 

Пањевац, постоји јавно осветљење. Неопходно је да се изврши модернизација.  

 

Стога су кључне следеће препоруке у области становања: 

 Искорењивање сиромаштва подразумева битан елемент одрживости насеља, 

 Ромска насеља се морају третирати као и остали делови града, 

 Интегрални приступ решавању стамбених проблема подразумева примену 

паралелних, координираних програма и акција у области запошљавања, 

образовања и здравствене заштите, 

 Потребно је пуно учешће Рома у процесу побољшања услова становања (у 

формулисању стамбене политике, дефинисању програма и пројеката за 

унапређивање насеља и стамбеног простора и др.), 

 Потребно је координирано учешће свих заинтересованих страна – локалних 

власти, организација цивилног друштва, ромске и неромске заједнице, 

 Процес решавања стамбене ситуације Рома треба осмислити тако да се 

очува културни и етнички идентитет Рома, 
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 Унапређење инфраструктуре насеља и побољшање услова живота у њима 

треба да буде предуслов за интеграцију и инклузију ових насеља у 

друштвени систем града, 

 У оквиру урбанистичких планова треба утврдити нове локације за решавање 

стамбених проблема социјално угрожених група. Критеријуми за избор ових 

локација треба да буду величина локације, могућност прикључења на 

инфраструктуру (вода, струја, канализација), близина јавних служби и 

јавног саобраћаја. Те локације треба да се налазе на подручјима која су 

погодна за становање и у еколошки здравом окружењу. Ове локације треба 

да подстичу интеграцију, а не сегрегацију или дискриминацију. 

 

5.4.5 Приоритети 

 

Примена мера и активности у области становања на локалном нивоу, 

представља битан предуслов за побољшање лоше стамбене ситуације Рома. 

Обзиром да улагање у инфраструктуру ромских насеља подразумева велике 

инвестиционе подухвате, поред финансијских издвајања средстава из буџета града, 

неопходно је фокусирати се на прибавављање екстерних донаторских средстава.   

У ромском насељу Пањевац се током текуће године очекује завршетак 

израде Плана детаљне регулације, а такође и сређивање дела инфраструктуре. У 

том контексту је формиран насељски тим који ће активно учествовати у изради 

истог. Након тога ће фокус бити на обезбеђивању донаторских средстава за даље 

решавање инфраструктуре насеља, односно имплементацију применљивих 

стамбених модела. 

Обзиром да постоји проблем пренасељености у насељу "Марко Орловић" 

треба пронаћи решење размештаја дела мештана истог насеља, односно, решавање 

њиховог стамбеног питања, како би се приступило процесу израде Плане детаљне 

регулације у насељу "Марко Орловић". Неопходно је урадити и студију 

расељавања за истоимено насеље. 

 

 



- 86 - 

Такође се током 2016. године очекује обилазак терена у циљу формирања 

јединствене базе података о стамбеним објектима у којима живе Роми на 

територији града Крушевца. База података треба садржати податке о локацији 

(обележено на карти), власништву над земљиштем и објектом, стању објекта, 

прикључцима на инфраструктуру, број чланова домаћинства, фотографије објекта и 

друге податке, који могу бити од значаја за израду пројеката за унапређење услова 

становања. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ  

У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, ЗАПОШЉАВАЊА, 

ЗДРАВСТВА И СТАНОВАЊА        
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН - ОБРАЗОВАЊЕ 

ЦИЉ 1 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Успостављање 

механизма за 

континуално 

праћење ромске 

деце у образовном 

систему, као и деце 

стасале за 

укључивање у 

образовни систем  

Евиденција и 

ажурирање  

јединствене базе 

података 

релевантне за 

праћење 

образовања 

ромске деце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о 

броју ромске деце која 

треба да похађају 

предшколско, 

припремно 

предшколско, основно и 

средње образовање 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о 

броју ромске деце која 

похађају предшколско, 

припремно 

предшколско, основно и 

средње образовање 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о 

непоходећим12 ромским 

ученицима у 

- Број ромске деце 

предшколског 

узраста 

- Број ромске деце 

која похађају 

предшколски 

програм 

- Број ромске деце 

стасале за упис у 

припремни 

предшколски 

програм 

- Број ромске деце 

која похађају 

припремни 

предшколски 

програм  

– Број ромске деце 

стасале за упис у 

основну школу 

- Број ромске деце 

која су уписала 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Одељење за општу 

управу и заједничке 

послове 

Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Основне школе 

Средње школе 

Школска управа 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 

 

                                                 
12 Под непоходећим ученицима се сматрају ученици који имају преко 30 изостанака са часова у основним школама, односно 15 изостанака у 

припремно предшколском образовању. 
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образовном систему 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о 

броју ромске деце која 

су напустила образовни 

систем   

 

основну школу 

- Број ромске деце 

која су завршила 

основну школу 

- Број ромске деце 

која су уписала 

средњу школу 

- Број непоходећих 

ромских ученика у 

образовном систему 

(припремно 

предшколском, 

основном и средњем 

образовању) 

- Број ромске деце 

која су напустила 

образовање 

ЦИЉ 2 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Повећање 

обухвата ромске 

деце у 

предшколском 

образовању 

Подршка већем 

укључивању 

ромске деце у 

предшколске 

програме  

- Спровођење 

информативинх 

састанака у ромским 

насељима о 

целодневним 

програмима 

- Спровођење кампање у 

просветној и широј 

заједници 

- Развијање сарадње 

институција и 

- Број одржаних 

састанака  

- Број информисаних 

ромских породица 

- Број организованих 

трибина и округлих 

столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија 

- Број новинских 

чланака 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 
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организација цивилног 

друштва на локалном 

нивоу 

- Број медија 

укључених у 

кампању  

- Број штампаног и 

подељеног 

материјала у ромским 

насељима 

- Број медијских 

наступа 

- Број институција 

укључених у 

спровођење кампање 

- Број организација 

цивилног друштва 

 Пружање 

материјалне 

подршке ромској 

деци укљученој у 

предшколски 

програм из 

социјално 

угрожених 

породица 

- Обезбедити бесплатан 

боравак ромске деце у 

целодневним и 

полудневним 

предшколским групама 

- Обезбедити ужину и 

прибор (радни 

материјал) у 

целодневним 

предшколским 

програмима 

- Обезбедити превоз 

- Обезбедити одећу и 

обућу 

 

-Број ромске деце 

којима је обезбеђен 

бесплатан 

целодневни и 

полудневни боравак, 

ужина, прибор, 

превоз, одећа и обућа 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Центар за социјални 

рад 

Црвени крст 

Организације 

цивилног друштва 

Донатори 

(међународне 

организације, 

фондације, ресорна 

министарства и сл.) 

 

2015-2020. 

године 
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 Јачање 

компетенција 

васпитача за рад 

са ромском 

децом 

- Организовање обука и 

едукација васпитача за 

рад са ромском децом  

- Број одржаних 

обука и едукација 

- Број обучених и 

едукованих 

васпитача за рад са 

ромском децом 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Школска управа 

Организације 

цивилног друштва 

Донатори 

(међународне 

организације, 

фондације, ресорна 

министарства и сл.) 

2015-2020. 

године 

 

ЦИЉ 3 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Потпуни обухват 

ромске деце у 

обавезном 

припремном 

предшколском 

образовању 

Укључивање 

целокупне 

популације 

ромске деце у 

припремни 

предшколски 

програм 

- Спровођење 

информативних 

састанака у ромским 

насељима о упису деце 

у припремни 

предшколски програм 

- Спровођење кампање у 

просветној и широј 

заједници 

- Развијање сарадње 

институција и 

организација цивилног 

друштва на локалном 

нивоу 

- Број одржаних 

састанака  

- Број информисаних 

ромских породица 

- Број организованих 

трибина и округлих 

столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија 

- Број новинских 

чланака 

- Број медија 

укључених у 

кампању  

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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- Број штампаног и 

подељеног 

материјала у ромским 

насељима 

- Број медијских 

наступа 

- Број институција 

укључених у 

спровођење кампање 

- Број организација 

цивилног друштва 

ЦИЉ 4 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Потпуни обухват 

ромске деце у 

основном 

образовању  која 

редовно уписују и 

похађају школу уз 

остваривање 

успешних 

резултата 

Укључивање 

целокупне 

популације 

ромске деце у 

основно 

образовање 

- Спровођење 

информативних 

састанака у ромским 

насељима о значају 

основног образовања 

- Спровођење кампање у 

просветној и широј 

заједници 

- Развијање сарадње 

институција и 

организација цивилног 

друштва на локалном 

нивоу 

- Број одржаних 

састанака  

- Број информисаних 

ромских породица 

- Број организованих 

трибина и округлих 

столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија 

- Број новинских 

чланака 

- Број медија 

укључених у 

кампању  

- Број штампаног и 

подељеног 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

Основне школе 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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материјала у ромским 

насељима 

- Број медијских 

наступа 

- Број институција 

укључених у 

спровођење кампање 

- Број организација 

цивилног друштва 

 Припрема 

родитеља за 

укључивање 

деце у школски 

систем 

- Спровођење програма 

едукације ромских 

породица о 

социјализацији и 

припреми деце за 

редовно основно 

образовање (семинар за 

родитеље и сл.) 

- Едукација родитеља о 

важности укључивања 

деце у образовни систем 

и учешћа деце у све 

школске активности 

(музичке, драмске 

секције и сл) 

-Број одржаних 

радионица и 

састанака 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

Основне школе 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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 Програми 

припреме деце за 

полазак у школу 

- Спровођење 

интервентних и 

алтернативних програма 

припреме деце за 

полазак у школу по 

потреби 

 

- Број реализованих 

програма 

- Број укључене деце 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

Основне школе 

Предшколска установа 

"Ната Вељковић" 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 

 

 Праћење 

редовности 

похађања 

наставе  

- Организовање 

родитељских састанака 

- Разговор родитеља са 

учитељем/учитељицом, 

одељенским 

старешином или 

предметним 

наставницима 

- Пружање подршке 

породици и деци за 

редовно похађање 

наставе 

- Пружање подршке 

непоходећим ученицима 

за укључивање у 

образовни систем 

- Стимулисање редовног 

похађања наставе кроз 

спровођење програма од 

стране локалне 

- Број одржаних 

родитељских 

састанака 

- Број обављених 

разговора  

- Број примењиваних 

мера за стимулисање 

деце за редовно 

похађање наставе 

- Број обављених 

кућних посета 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

Основне школе 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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самоуправе (излет, 

екскурзије и награде) 

- Кућне посете 

 Праћење 

постигнућа 

ромске деце 

- Организовање 

родитељских састанака 

- Разговор родитеља са 

учитељем/учитељицом, 

одељенским 

старешином или 

предметним 

наставницима 

- Организовање 

допунске наставе 

ученицима ромске 

националости који имају 

слабије резултате у 

школи 

- Стимулисање ромске 

деце која имају одличан 

и врло добар успех кроз 

спровођење програма од 

стране локалне 

самоуправе (излет, 

екскурзије и награде) 

- Број одржаних 

родитељских 

састанака 

- Број обављених 

разговора 

- Број ученика који 

имају слабија 

постигнућа 

- Број ученика који 

имају одличан успех 

- Број врло добрих 

ученика 

- Број примењиваних 

мера за стимулисање 

деце са одличним 

успехом 

 

 

Основне школе 

Родитељи ромске деце 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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 Пружање 

материјалне 

подршке ромској 

деци укљученој у 

основношколско 

образовање из 

социјално 

угрожених 

породица 

- Обезбедити ужину, 

уџбенике, школски 

прибор 

- Обезбедити превоз 

- Обезбедити одећу и 

обућу 

 

-Број ромске деце 

којима је обезбеђена 

ужина, уџбеници, 

школски прибор, 

превоз, одећа и обућа 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Основне школе 

Центар за социјални 

рад 

Црвени крст 

Организације 

цивилног друштва 

Донатори 

(међународне 

организације, 

фондације, ресорна 

министарства и сл.) 

2015-2020. 

године 

 

 Укључивање 

родитеља ромске 

деце у Савет 

родитеља и 

Школски одбор 

основне школе  

- Учешће родитеља 

ромске деце у свим 

активностима Савета 

родитеља и Школског 

одбора у процесу 

доношења Одлука у 

области образовања 

- Број родитеља 

ромске деце 

укључених у Савет и 

Школски одбор 

Скупштина града 

Школска управа 

Основне школе 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 

 

ЦИЉ 5 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Повећан обухват 

ромске деце у 

средњошколском 

образовању  која 

редовно уписују и 

похађају школу уз 

Јачање свести 

ромске 

популације и 

шире заједнице о 

значају 

средњошколског 

- Спровођење 

информативних 

састанака у ромским 

насељима о значају 

средњошколског  

образовања 

- Број одржаних 

састанака  

- Број информисаних 

ромских породица 

- Број организованих 

трибина и округлих 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

Средње школе 

2015-2020. 

године 
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остваривање 

успешних 

резултата 

образовања 

 

- Спровођење кампање у 

просветној и широј 

заједници 

- Развијање сарадње 

институција и 

организација цивилног 

друштва на локалном 

нивоу 

столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија 

- Број новинских 

чланака 

- Број медија 

укључених у 

кампању  

- Број штампаног и 

подељеног 

материјала у ромским 

насељима 

- Број медијских 

наступа 

- Број институција 

укључених у 

спровођење кампање 

- Број организација 

цивилног друштва 

Организације 

цивилног друштва 

 

 

 

 

 

 

 Припрема деце 

за упис у средње 

школе 

укључујући 

професионалну 

оријентацију и 

информисање о 

мерама 

афирмативне 

акције 

- Организовање појачане 

припремне наставе за 

полагање завршног 

испита за упис у средњу 

школу за сву ромску 

децу завршних разреда 

којима је то потребно 

- Пружање помоћи 

ученицима ромске 

популације при упису и 

одабиру професионалне 

оријентације кроз 

- Број организованих 

часова припремне 

наставе 

- Број ромске деце 

која су похађала 

часове припремне 

наставе 

- Број ромске деце 

којима је пружена 

помоћ 

- Број одржаних 

скупова и састанака 

Основне школе 

Средње школе 

Школска управа 

Национална служба за 

запошљавање 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 
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скупове, састанке, 

сајмове образовања и 

штампане брошуре  

- Организовање 

едукативних радионица 

за ученике и родитеље 

на тему коришћења 

мера афирмативне 

акције код уписа ромске 

деце у средње школе 

- Пружање подршке за 

упис ромске деце у 

средњу школу кроз мере 

афирмативне акције 

- Број подељених 

брошура 

- Број одржаних 

едукативних 

радионица о 

афирмативним 

мерама на годишњем 

нивоу  

- Број учесника на 

едукативним 

радионицама  

 Праћење 

редовности 

похађања 

наставе 

- Организовање 

родитељских састанака 

- Разговор родитеља са 

одељенским 

старешином и 

предметним 

професорима 

- Пружање подршке 

породици и деци за 

редовно похађање 

наставе 

- Пружање подршке 

непоходећим ученицима 

за укључивање у 

образовни систем 

- Стимулисање редовног 

похађања наставе кроз 

- Број одржаних 

родитељских 

састанака 

- Број обављених 

разговора  

- Број примењиваних 

мера за стимулисање 

деце за редовно 

похађање наставе 

- Број обављених 

кућних посета 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

Основне школе 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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спровођење програма од 

стране локалне 

самоуправе (излет, 

екскурзије и награде) 

- Кућне посете 

 Праћење 

постигнућа 

ромске деце 

- Организовање 

родитељских састанака 

- Разговор родитеља са 

одељенским 

старешином и 

предметним 

професорима 

- Организовање 

допунске наставе 

ученицима ромске 

националости који имају 

слабије резултате у 

школи 

- Стимулисање ромске 

деце која имају одличан 

и врло добар успех кроз 

спровођење програма од 

стране локалне 

самоуправе (излет, 

екскурзије и награде) 

- Број одржаних 

родитељских 

састанака 

- Број обављених 

разговора 

- Број ученика који 

имају слабија 

постигнућа 

- Број ученика који 

имају одличан успех 

- Број врло добрих 

ученика 

- Број примењиваних 

мера за стимулисање 

деце са одличним 

успехом 

 

Основне школе 

Родитељи ромске деце 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

2015-2020. 

године 

 

 Пружање 

материјалне 

подршке ромској 

деци укљученој у 

средњошколско 

образовање из 

- Обезбедити 

стипендије, уџбенике, 

школски прибор 

- Обезбедити превоз 

ромских ученика који 

путују из сеоских 

-Број обезбеђених 

стипендија, 

уџбеника, школског 

прибора, одећа и 

обућа 

-Број ромске деце 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Основне школе 

Центар за социјални 

2015-2020. 

године 
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социјално 

угрожених 

породица 

средина 

- Обезбедити одећу и 

обућу 

 

којима је обезбеђен 

бесплатан превоз   

рад 

Црвени крст 

Организације 

цивилног друштва 

Донатори 

(међународне 

организације, 

фондације, ресорна 

министарства и сл.) 

 Укључивање 

родитеља ромске 

деце у Савет 

родитеља и 

Школски одбор 

средње школе 

- Учешће родитеља 

ромске деце у свим 

активностима Савета 

родитеља и Школског 

одбора у процесу 

доношења Одлука у 

области образовања 

- Број родитеља 

ромске деце 

укључених у Савет и 

Школски одбор 

Скупштина града 

Школска управа 

Средње школе 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 

 

ЦИЉ 6 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Повећан обухват 

свршених 

средњошколаца 

ромске 

националности  на 

факултетима и 

високим школама 

Јачање свести 

ромске 

популације и 

шире заједнице о 

значају високог 

образовања 

 

 

 

 

 

- Спровођење 

информативних 

састанака у ромским 

насељима о значају 

високог образовања 

- Спровођење кампање у 

просветној и широј 

заједници 

- Развијање сарадње 

институција и 

организација цивилног 

друштва на  

- Број одржаних 

састанака  

- Број информисаних 

ромских породица 

- Број организованих 

трибина и округлих 

столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија 

- Број новинских 

чланака 

- Број медија 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Високе школе и 

факултети 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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локалном нивоу укључених у 

кампању  

- Број штампаног и 

подељеног 

материјала у ромским 

насељима 

- Број медијских 

наступа 

- Број институција 

укључених у 

спровођење кампање 

- Број организација 

цивилног друштва 

 Припрема 

ромских ученика 

средњих школа 

завршних 

разреда за упис 

на факултет 

- Организовање 

припремне наставе за 

полагање пријемног 

испита за упис на високе 

школе струковних 

студија и факултете 

- Пружање помоћи 

ученицима ромске 

популације при упису и 

одабиру професионалне 

оријентације кроз 

скупове, састанке и 

штампане брошуре  

- Организовање 

едукативних радионица 

на тему коришћења 

мера афирмативне 

акције код уписа на 

- Број организованих 

часова припремне 

наставе 

- Број ромских 

ученика који су 

похађали часове 

припремне наставе 

- Број ромских 

ученика којима је 

пружена помоћ 

- Број одржаних 

скупова и састанака 

- Број подељених 

брошура 

- Број одржаних 

едукативних 

радионица о 

афирмативним 

Основне школе 

Средње школе 

Школска управа 

Национална служба за 

запошљавање 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 
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високе школе и 

факултете 

мерама на годишњем 

нивоу  

- Број учесника на 

едукативним 

радионицама 

 Пружање 

материјалне 

подршке 

ромским 

студентима из 

социјално 

угрожених 

породица 

- Развијање и 

интензивирање 

активности у вези са 

информисањем о 

доступним 

стипендијама, 

кредитима, конкурсима 

за смештај у студентски 

дом, расположивим 

афирмативним мерама и 

другим видовима 

материјалне подршке 

ромским студентима 

 

- Број 

информативних 

кампања о доступним 

стипендијама, 

кредитима и другим 

расположивим 

видовима 

материјалне подршке 

ромским студентима 

- Број информисаних 

студената ромске 

популације о 

расположивим 

видовима 

материјалне подршке 

- Број одобрених 

стипендија 

- Број студената 

којима је обезбеђен 

смештај у 

студентским 

домовима 

- Број спроведених 

афирмативних мера 

- Број студената 

обухваћених 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Министарство 

просвете 

Међународне 

организације, фондови 

и фондације, амбасаде 

и сл. 

 

2015-2020. 

године 
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афирмативним 

мерама 

ЦИЉ 7 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Повећан обухват 

Рома/киња без 

свршене основне 

школе у Школи за 

образовање 

одраслих  

Јачање свести 

ромске 

популације и 

шире заједнице о 

значају 

функционалног  

образовања 

одраслих 

 

- Спровођење 

информативних 

састанака у ромским 

насељима о значају 

функционалног 

описмењавања 

- Спровођење кампање у 

просветној и широј 

заједници 

- Развијање сарадње 

институција и 

организација цивилног 

друштва на локалном 

нивоу 

- Број одржаних 

састанака  

- Број информисаних 

ромских породица 

- Број организованих 

трибина и округлих 

столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија 

- Број новинских 

чланака 

- Број медија 

укључених у 

кампању  

- Број штампаног и 

подељеног 

материјала у ромским 

насељима 

- Број медијских 

наступа 

- Број институција 

укључених у 

спровођење кампање 

 

- Број организација 

цивилног друштва 

Град Крушевац 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школа за образовање 

одраслих 

Национална служба за 

запошљавање 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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 Пружање 

подршке ромској 

популацији за 

функционално 

образовање 

одраслих 

- Обезбедити уџбенике, 

школски прибор и 

превоз 

- Број Рома/киња 

којима су обезбеђени 

уџбеници, школски 

прибор и превоз 

ОШ "Вук Караџић" 

Национална служба за 

запошљавање 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

2015-2020. 

године 

 

 Праћење 

континуитета 

похађа наставе  

- Организовање 

заједничких састанака  

Разговор са предметним  

наставницима 

Обилазак на терену 

 

- Број одржаних 

састанака 

- Број обављених 

разговора  

- Број обављених 

обилазака на терену 

- Број примењиваних 

стимулативних мера 

редовно похађање 

наставе 

ОШ "Вук Караџић" 

Школска управа  

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Месне заједнице 

2015-2020. 

године 

 

 Евиденција и 

ажурирање  

јединствене базе 

података 

релевантне за 

праћење 

образовања 

одраслих 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о 

броју лица ромске 

националности која 

немају свршену основну 

школу 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о 

броју лица ромске 

националности која су 

уписала школу за 

образовање одраслих 

- Континуално 

- Број лица ромске 

националности која 

немају свршену 

основну школу 

- Број лица ромске 

националности која 

су уписала школу за 

образовање одраслих 

- Број лица ромске 

националности која 

похађају Школу за 

образовање одраслих 

- Број лица ромске 

националности која 

су завршила Школу 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школа за образовање 

одраслих 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 
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прикупљање и 

ажурирање података о 

броју лица ромске 

националности која 

похађају Школу за 

образовање одраслих 

- Континуално 

прикупљање и 

ажурирање података о  

броју лица ромске 

националности која су 

завршила Школу за 

образовање одраслих 

за образовање 

одраслих  

 

ЦИЉ 8 МЕРЕ АКТИВНОСТИ13 Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Успостављање 

механизама за 

пружање 

образовне 

подршке на терену 

Пружање 

додатних видова 

подршке у 

процесу 

образовања  

- Ангажовање 

педагошких асистената 

- Ангажовање 

андрагошког асистента 

- Ангажовање 

персоналних асистената 

- Број Рома/киња 

обухваћених радом 

педагошког и 

андрагошког и 

персоналног 

асистента 

- Оцена задовољства 

корисника  

 

 

 

 

Школска управа 

Основне школе 

Средње Школе 

Школа за образовање 

одраслих 

2015-2020. 

године 

 

                                                 
13 Напомена: Како су педагошки, андрагошки и персонални асистенти ангажовани на одређено време неопходно је систематизовати наведена 

радна места. 
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ЦИЉ 9 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Унапређивање 

неформалног 

образовања 

ромске популације 

Укључивање 

младих и 

одраслих 

Рома/киња у 

програме 

неформалног 

образовања који 

обезбеђују развој 

кључних 

компетенција 

- Спровођење програма 

информатичке 

писмености 

- Спровођење програма 

предузетништва 

- Спровођење програма 

здравственог 

образовања 

- Спровођење програма 

за учење страних језика 

- Школа за родитеље 

- Спровођење посебних 

програма за девојчице, 

девојке и жене 

- Број младих и 

одраслих Рома/киња 

укључених  у 

програме 

неформалног 

образовања 

Национална служба за 

запошљавање 

Основне школе 

Средње школе 

Организације 

цивилног друштва 

 

2015-2020. 

године 

 

ЦИЉ 10 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Подизање нивоа 

квалитета 

образовања 

Јачање 

компетенција 

наставног кадра 

за рад са 

ромском децом 

- Обука наставног кадра 

за имплементацију 

специфичних 

образовних програма 

усклађених са 

образовним потребама 

ромске деце 

- Дидактичко-методичка 

обука 

- Обука за сарадњу са 

породицом  

- Број програма 

- Број обучених 

наставника и 

васпитача 

Школска управа 

Основне и средње 

школе 

Центар за стручно 

усавршавање 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Донатори 

2015-2020. 

године 
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и ромском заједницом 

 Посебни програм 

рада у 

образовним 

установама 

- Реализација 

компензаторног 

програма у образовним 

установама 

- Реализација посебних 

облика наставе за децу 

која имају потешкоћа у 

учењу (допунска 

настава, индивидуални 

образовни план и сл.) 

- Школски пројекти 

којим се унапређује рад 

са ромском децом 

- Број програма 

- Број установа 

- Број реализованих 

часова 

- Број деце 

Школска управа 

Основне и средње 

школе 

Центар за стручно 

усавршавање 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Организације 

цивинлог друштва 

Донатори 

2015-2020. 

године 

 

 Праћење 

квалитета знања 

деце 

- Систематско праћење 

развоја и школског 

постигнућа ромске деце 

у оквиру образовно-

васпитних установа 

- Развијање индикатора 

и инструмената за 

њихово праћење 

- Стопа drop-out-а 

- Просечан успех 

деце 

- Дефинисани 

индикатори 

Школска управа 

Основне и средње 

школе 

 

2015-2020. 

године 

 

 Праћење, 

евалуација и 

унапређивање 

квалитета 

наставног 

процеса 

- Разрада постојећих и 

израда нових 

инструмената за 

праћење квалитета 

наставног процеса 

- Систематско 

спровођење 

самовредновања 

- Екстерно вредновање 

- Унапређени 

индикатори праћења 

квалитета образовно-

васпитног процеса 

Школска управа 

Основне и средње 

школе 

 

2015-2020. 

године 

 



- 108 - 

 Евалуација 

образовних 

ефеката 

- Укључивање стручних 

служби школе, 

наставника и васпитача 

у процес праћења 

постигнућа ромске деце 

- Евалуација ефеката 

активности у оквиру 

развојног плана и 

годишњег програма 

- Самоевалуација школе 

- Периодични 

извештаји 

- Успостављен 

јединствен систем 

праћење 

 

Школска управа 

Основне и средње 

школе 

2015-2020. 

године 

 

ЦИЉ 11 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Оснаживање 

ромске заједнице у 

функцији 

образовања 

Подршка 

ромској 

заједници за 

остваривање 

квалитетнијег 

образовања деце 

- Едукација и сарадња са 

родитељима у циљу 

веће контроле и праћења 

учења и постигнућа 

- Број програма обука 

- Број укључених 

родитеља 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Основне и средње 

школе 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 

 

 Програми 

оснаживања 

ромске заједнице 

- Реализација 

компензаторног 

програма у ромским 

насељима 

- Програми који се 

односе на развијање 

свести о значају и моћи 

образовања и 

благовременог уписа и 

редовног похађања 

- Број програма, 

трајање и обухват 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Основне и средње 

школе 

Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године 
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наставе, Културно-

забавни и спортски 

програми за децу и 

младе у ромским 

насељима 

ЦИЉ 12 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Сензибилисање 

шире друштвене 

заједнице о 

толеранцији, 

прихватању 

различитости и 

интеркултуралним 

вредностима 

Информисање 

професионалне и  

шире друштвене 

јавности за 

образовне 

потребе 

Рома/киња и 

промовисање 

ромске културе и 

традиције 

- Организовати трибине, 

акције, округле столове 

- Организовати  ТВ 

емисије, репортаже 

- Презентације 

образовних програма 

установа 

- Промовисање примера 

добре праксе 

- Промовисање ромске 

академске елите 

- Број трибина, 

округлих столова и 

кампања 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија  

-Задовољство 

учесника и гледалаца 

Локални медији 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

2015-2020. 

године 

 

Спречавање 

дискриминације 

и сегрегације у 

образовању 

- Организовати 

информативне и 

едукативне кампање 

 

- Број организованих 

трибина и округлих 

столова 

- Број учесника 

Градска управа – 

Одељење за друштвене 

делатности 

Школска управа 

2015-2020. 

године 

 

Укључивање 

ромске деце у 

ваншколске 

активности 

града, у 

спортске, 

драмске,  

ликовне и 

- Укључити ромску децу 

у све секције Културног 

центра града  

- Ангажовати ромску 

децу у градским 

дешавањима 

(Маскенбал, Цртање на 

асфалту) 

- Број укључене деце 

- Задовољство деце и 

њихових родитеља 

- Број ангажоване 

деце у градским 

манифестацијама 

 

 

Локални медији 

Културни центар 

Град Крушевац 

Истакнути појединци 

познаваоци теме 

Спортски центар 

 

 

2015-2020. 

године 

 



- 110 - 

музичке секције   

 

ЦИЉ 13 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Прибављање 

екстерних 

средстава за 

финансирање 

програма и 

пројеката за 

образовање 

Рома/киња 

(међународне 

организације, 

фондације, 

амбасаде и сл.) 

 

 
 

 

 

 

 

Формирање Тима за 

развијање и 

имплементирање 

програма и пројеката 

подржаних од 

међународних и 

домаћих донатора у 

области образовања 

Рома/киња 

 

 

 

- Идентификација људских 

ресурса за развијање и 

имплементирање програма и 

пројеката за образовање Рома 

(представници јавног, 

приватног и ОЦД - сектора) 

- Дефинисање улога и задатака 

Тима 

- Редовно праћење токова 

екстерних средстава (конкурса 

за писање пројеката)  

- Учешће у изради пројеката 

- Подношење пројектних 

предлога по расписаном 

конкурсу 

- Учешће у имплементацији 

одобрених пројеката 

- Број чланова тима 

- Број донатора 

заинтересованих за 

образовање 

Рома/киња 

- Број донатора у 

земљи 

- Број донатора у 

иностранству 

- Број израђених  

Пројеката  

- Број  

одобрених 

пројеката 

 

Градско веће 

Градска управа 

– Одељење за 

друштвене 

делатности 

Образовне 

установе 

 

 

2015-2020. 

године 

 

Финансијска 

издвајања из буџета за 

учешће на пројектима 

домаћих и страних 

донатора за 

образовање Рома/киња 

 

- Редовни састанци са 

доносиоцима одлука 

- Дефинисање јасних 

надлежности  

- Праћење издвајања средстава 

из буџета за учешће на 

пројектима 

- Број одржаних 

састанака 

- Број пројеката који 

се суфинансирају из 

буџета града 

- Процентуално 

учешће буџетских 

финансијских 

Градска управа 

– Одељење за 

финансије 

2015-2020. 

године 
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средстава у 

пројектима за 

образовање Рома  

 Формирање Тима за 

праћење, мониторинг и 

евалуацију који ће 

вршити процену 

остварених резултата 

пројеката 

 

 

 

 

 

 

 

- Идентификација људских 

ресурса компетентних за 

праћење, мониторинг и 

евалуацију остварених ефеката 

пројеката 

(представници јавног, 

приватног и ОЦД - сектора) 

- Дефинисање улога и задатака 

Тима 

- Редовно праћење остварених 

постигнућа пројеката и 

остварених резултата 

(мониторинг и евалуација) 

- Број чланова тима 

- Број пројеката у 

којима се прате 

постигнућа и 

остварени резултати 

Градско веће 

Градска управа 

– Одељење за 

друштвене 

делатности 

 

2015-2020. 

године 

 

 Праћење ефеката 

реализованих 

пројеката са фокусом 

на активности 

пројеката којима се 

повећава број 

образованих 

Рома/киња и 

побољшава њихов 

положај  

 

- Дефинисање сета индикатора 

за праћење ефеката 

реализованих пројеката у 

области образовања Рома/киња 

- Анализа резултата  на основу 

постављених индикатора за 

сваки од циљева 

- Дефинисање интерног 

система праћења напретка 

пројекта кроз индикаторе 

којима се постижу очекивани 

резултати 

- Периодични приказ ефеката 

- Број индикатора 

којима се прате 

постигнућа 

- Успостављен 

одржив систем за 

праћење напретка 

пројекта кроз 

индикаторе којима 

се постижу 

очекивани 

резултати 

 

Тим за праћење, 

мониторинг и 

евалуацију 

2015-2020. 

На 

годишњем 

нивоу 
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инплементације предвиђених 

активности на годишњем 

нивоу 

 
АКЦИОНИ ПЛАН - ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

ЦИЉ 1 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори14 

 

Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Повећан обухват 

незапослених 

лица ромске 

националности 

на евиденцијама 

Националне 

службе за 

запошљавање и 

Центра за 

социјални рад 

који се 

изјашњавају о 

националној 

припадности 

 

 

 

1. Медијска  

кампања и подизање 

свести о значају 

изјашњавања 

Рома/киња о 

националној 

припадности  

 

 

 

- Идентификовање медијских 

канала (телевизија, радио, 

друштвене мреже и сл.) 

- Успостављање секторске 

сарадње на изради плана 

годишње кампање, тематски и 

временски дефинисан 

- Штампање и дистрибуција 

промо материјала у ромским 

насељима  

- Број медија 

укључених у 

кампању  

- Број штампаног и 

подељеног 

материјала 

- Број медијских 

наступа 

- Број посета 

друштвеним 

мрежама 

 

 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

социјални рад 

Градска управа  

Служба 

месних 

заједница 

Медији 

Ромске 

организације 

цивилног 

друштва 

2015-2020. 

године 

                                                 
14 Бројчани приказ увек приказује: укупан број, број мушкараца, број жена који се односи на шестомесечни и годишњи ниво 
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 2. Евиденција и 

ажурирање  

јединствене базе 

података о 

незапосленим и 

запосленим 

Ромима/кињама 

 

- Прикупљање и ажурирање 

података о незапосленим 

запосленим Ромима/кињама 

(број лица разврстан по полу и 

по стручној спреми, 

расположиве квалификације, 

број запошљавања)  

- Укупан број 

запослених 

Рома/киња 

- Број запослених 

Рома/киња са 

евиденције 

Националне службе 

за запошљавање 

- Број незапослених 

Рома/киња 

- Успостављен 

механизам за 

редовно праћење 

лица ромске 

националности на 

евиденцији  

Национална 

служба за 

запошљавање  

2015-2020. 

године 

 3. Евиденција и 

ажурирање  

јединствене базе 

података о 

Ромима/кињама 

(корисници НСП, 

радно способна лица) 

- Прикупљање и ажурирање 

података о Ромима/кињама 

који су корисници НСП, као и 

радно способних Рома/киња 

 

- Број носиоца права 

НСП (ромске 

породице) 

- Број 

индивидуалних 

корисника НСП 

- Број радно 

способних 

Рома/киња 

- Број радно 

ангажованих 

Рома/киња  

- Успостављен 

механизам за 

редовно праћење 

Центар за 

социјални рад 

 

2015-2020. 

године 
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лица ромске 

националности на 

евиденцији  

ЦИЉ 2 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори 

 

Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Повећање 

запошљивости 

Рома и Ромкиња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Подстицај и 

подршка 

послодавцима за 

отварање и опремање 

нових радних места 

намењених 

запошљавању 

Рома/киња 

 

 

 

 

- Едукација послодаваца у 

циљу сензибилизације и  

подизања свести о значају 

запошљавања Рома/киња  

- Информисање послодаваца о 

могућностима конкурисања за 

субвенције адекватним 

каналима 

- Додела субвенција 

послодавцима за отварање и 

опремање нових радних места 

за запошљавање Рома и 

Ромкиња 

 

 

- Број 

организованих 

састанака, трибина 

и округлих столова 

- Број едукованих 

послодаваца о 

значају 

запошљавања Рома 

- Број 

информисаних 

послодаваца о 

могућностима 

добијања 

субвенција 

- Број и врсте 

коришћених канала 

информисања 

- Број поднетих 

захтева послодаваца 

за субвенције 

- Број одобрених 

захтева за 

субвенције 

 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

социјални рад 

Локална 

самоуправа 

Бизнис 

инкубатор 

Регионална 

привредна 

комора 

Агенција за 

регионални 

развој 

ОЦД 

Унија 

послодаваца 

 

 

 

 

2015-2020. 

године 
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 2.2. Подршка Ромима 

за организовање и 

укључивање у јавне 

радове 

- Спровођење информативне 

кампање на терену и 

мотивисање незапослених 

Рома/киња за запошљавање на 

јавним радовима 

- Информисање јединица 

локалне самоуправе и 

подизање свести о значају 

јавних радова 

- Пружање помоћи у припреми 

предлога пројеката  

- Праћење одбијених понуда за 

укључивање у јавне радове  

 

- Број 

организованих 

састанака, трибина 

и округлих столова 

- Број Рома/киња 

информисаних о 

јавним радовима 

- Број и врсте 

коришћених канала 

информисања о 

конкурсу за јавне 

радове  

- Број Рома/киња 

који су поднели 

захтев за учешће у 

јавним радовима 

- Број Рома/киња 

који су учествовали 

у јавним радовима 

- Број Рома који су 

одбили учешће у 

јавним радовима 

- Успостављен 

систем за праћење 

одбијених понуда за 

укључивање у јавне 

радове 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

социјални рад 

Локална 

самоуправа 

Организације 

цивилног 

друштва 

 

2015-2020. 

године 

 2.3. Подршка Ромима 

за организовање и 

укључивање у сезонске 

радове (приватни 

- Информисање Рома/киња о 

могућностима конкурисања за 

сезонске послове 

- Спровођење јавног позива и 

- Број 

организованих 

састанака, трибина 

и округлих столова 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

2015-2020. 

године 
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сектор) одабир лица за спровођење 

сезонских радова 

- Подстицати 

самоорганизовање Рома/киња 

у заштити и злоупотребама 

ангажовања 

код послодавца „на црно“ 

- Пружање стручне подршке у 

запошљавању Рома/киња на 

легалним сезонским 

пословима  

- Број Рома/киња 

информисаних о 

сезонским радовима 

- Број и врсте 

коришћених канала 

информисања о 

конкурсу за 

сезонске радове 

- Број и врста акција 

самоорганизовања у 

заштити од 

злоупотреба 

- Број Рома/киња 

запослених на 

легалним сезонским 

радовима  

социјални рад 

Локална 

самоуправа 

Организације 

цивилног 

друштва 

 

 2.4. Подстицање 

Рома/киња за 

укључивање у сектор 

управљања отпадом 

- Спровођење информативне и 

едукативне кампање на терену 

и мотивисање незапослених 

Рома/киња за запошљавање у 

сектору рециклаже 

- Број 

организованих 

састанака, трибина 

и округлих столова 

- Број учесника 

- Број ТВ емисија и 

репортажа 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Локална 

самоуправа 

Организације 

цивилног 

друштва 

Донатори 

2015-2020. 

године 

 2.5. Подршка 

Ромима/кињама за 

самозапошљавање 

 

- Информисање незапослених 

Рома/киња о могућностима и 

условима започињања 

сопственог посла 

- Додела субвенција за 

самозапошљавање 

- Број 

организованих 

састанака, трибина 

и округлих столова 

- Број учесника 

- Број одобрених 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

социјални рад 

Локална 

2015-2020. 

године 
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- Додела start-up и микро 

кредита 

4. Успостављање одрживих 

механизама за 

самозапошљавање Рома/киња 

субвенција 

- Број лица којима је 

одобрен кредит 

- Успостављен 

одрживи механизам 

за 

самозапошљавање 

самоуправа 

Организације 

цивилног 

друштва 

Донатори 

 

 Подршка 

квалификованим 

Ромима/кињама за 

запошљавање у јавном 

сектору 

- Примена афирмативних мера 

за запошљавање високо 

квалификованих Рома/киња у 

институцијама на локалном и 

националном нивоу 

- Број Рома и 

Ромкиња 

запослених у јавној 

администрацији 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

социјални рад 

Локална 

самоуправа 

Организације 

цивилног 

друштва 

Донатори 

 

 Програми обука у 

оквиру активне 

политике 

запошљавања 

- Информисање и укључивање 

Рома/киња у програме обуке 

- Спровођење обука за 

тржиште рада: 

- обуке за познатог послодавца  

- обуке за покретање 

сопственог бизниса 

- обуке за активно тражење 

посла 

-активационо мотивационе 

обуке за ниско квалификована 

и лица нижих квалификација 

- Тренинг самоефикасности 

- Број 

информисаних 

Рома/киња 

- Број обука 

- Број Рома/киња 

полазника обука 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Сертификован

е установе 

2015-2020. 

године 
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 Посебни програми 

обуке намењени 

Ромима/кињама 

- Информисање и укључивање 

Рома/киња у посебне програме 

обуке 

- Спровођење посебних 

програма 

- Обука за хранитељство 

старих лица и деце 

- Обука за геронтодомаћице и 

геронтонеговатељице 

- Обука за бебиситере 

- Број 

информисаних 

Рома/киња 

- Број обука 

- Број Рома/киња 

полазника обука 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Сертификован

е установе 

2015-2020. 

године 

 

ЦИЉ 3 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Прибављање 

екстерних 

средстава за 

финансирање 

програма и 

пројеката за 

запошљавање 

Рома/киња 

(међународне 

организације, 

фондације, 

амбасаде и сл.) 

 

 
 

Формирање Тима за 

развијање и 

имплементирање 

програма и пројеката 

подржаних од 

међународних и 

домаћих донатора у 

области запошљавања 

Рома/киња 

 

 

 

- Идентификација људских 

ресурса за развијање и 

имплементирање програма и 

пројеката за запошљавање 

Рома (представници јавног, 

приватног и ОЦД - сектора) 

- Дефинисање улога и задатака 

Тима 

- Редовно праћење токова 

екстерних средстава (конкурса 

за писање пројеката)  

- Учешће у изради пројеката 

- Подношење пројектних 

предлога по расписаном 

конкурсу 

- Учешће у имплементацији 

- Број чланова тима 

- Број донатора 

заинтересованих за 

запошљавање 

Рома/киња 

- Број донатора у 

земљи 

- Број донатора у 

иностранству 

- Број израђених  

пројеката 

- Број  

одобрених 

пројеката 

 

Градско веће 

Градска управа 

– Одељење за 

друштвене 

делатности 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Центар за 

социјални рад 

Агенција за 

регионални 

развој 

Расинског 

округа 

Регионална 

2015-2020. 

године 
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одобрених пројеката 

 

привредна 

комора 

Бизнис 

инкубатор 

Организације 

цивилног 

сектора 

Финансијска 

издвајања из буџета за 

учешће на пројектима 

домаћих и страних 

донатора за 

запошљавање 

Рома/киња 

 

- Редовни састанци са 

доносиоцима одлука 

- Дефинисање јасних 

надлежности  

- Праћење издвајања средстава 

из буџета за учешће на 

пројектима 

- Број одржаних 

састанака 

- Број пројеката који 

се суфинансирају из 

буџета града 

- Процентуално 

учешће буџетских 

финансијских 

средстава у 

пројектима за 

запошљавање Рома  

Градска управа 

– Одељење за 

финансије 

2015-2020. 

године 

 Формирање Тима за 

праћење, мониторинг и 

евалуацију који ће 

вршити процену 

остварених резултата 

пројеката 

 

 

 

 

 

 

 

- Идентификација људских 

ресурса компетентних за 

праћење, мониторинг и 

евалуацију остварених ефеката 

пројеката 

(представници јавног, 

приватног и ОЦД - сектора) 

- Дефинисање улога и задатака 

Тима 

- Редовно праћење остварених 

постигнућа пројеката и 

остварених резултата 

(мониторинг и евалуација) 

- Број чланова тима 

- Број пројеката у 

којима се прате 

постигнућа и 

остварени резултати 

Градско веће 

Градска управа 

– Одељење за 

друштвене 

делатности 

 

2015-2020. 

године 
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 Праћење ефеката 

реализованих 

пројеката са фокусом 

на активности 

пројеката којима се 

повећава број 

запослених Рома/киња 

и побољшава њихов 

материјални положај  

 

- Дефинисање сета индикатора 

за праћење ефеката 

реализованих пројеката у 

области запошљавања 

Рома/киња 

- Анализа резултата  на основу 

постављених индикатора за 

сваки од циљева 

- Дефинисање интерног 

система праћења напретка 

пројекта кроз индикаторе 

којима се постижу очекивани 

резултати 

- Периодични приказ ефеката 

инплементације предвиђених 

активности на годишњем 

нивоу 

- Број индикатора 

којима се прате 

постигнућа 

- Успостављен 

одржив систем за 

праћење напретка 

пројекта кроз 

индикаторе којима 

се постижу 

очекивани 

резултати 

 

Тим за праћење, 

мониторинг и 

евалуацију 

2015-2020. 

године 

На 

годишњем 

нивоу 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗДРАВСТВО 

 
ЦИЉ 1 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Унапређење 

санитарно 

епидемиолошке 

ситуације у 

ромским 

насељима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Санитарно 

епидемиолошки 

надзор у ромским 

насељима у 

континуитету 

1.Прикупљање података о 

санитарно- епидемиолошкој 

ситуацији у ромским насељима 

– анализа хигијенско 

епидемиолошких услова 

2.Примена предлога мера 

Завода за јавно здравље за 

унапређивање услова 

становања у ромским насељима 

у смислу снабдевања 

здравствено исправном водом 

за пиће, правилног одлагања 

течног и чврстог отпада 

3.Упознавање локалне 

самоуправе, здравствене 

службе и ромских удружења са 

епидемиолошком ситуацијом 

на основу анализе података 

добијених на основу извршеног 

санитарно епидемиолошког 

надзора и предузимање 

активности од стране локалне 

самоуправе по датим 

препорукама Завода за јавно 

здравље 

1. Број ромских 

насеља 

2. Број становника 

по ромским 

насељима 

3. Број ромских 

насеља у којима је 

извршен санитарно 

- епидемиолошки 

надзор 

4. Број објеката у 

ромским насељима 

5. Број угожених 

објеката у ромским 

насељима 

6. Проценат 

становника ромске 

популације који 

поседују факторе 

ризика који 

угрожавају њихово 

здравље 

7. Проценат 

домаћинстава са 

потребним 

1. Завод за јавно 

здравље Крушевац  

2.Служба месних 

заједница 

3.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020. 

године  
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4.Предлози за неопходна 

расељавања насеља, у којима су 

услови изузетно лоши и који не 

могу бити обухваћени 

процесом унапређења, после 

евалуације Завода 

санитарним 

условима 

8. Број предлога 

мера за 

унапређивање 

хигијенско-

епидемиолошке 

ситуације и 

животног 

окружења упућен 

надлежним 

органима 

9. Оцена 

задовољства 

корисника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ 2 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Спречавање 

настанка и 

ширења 

заразних и 

других болести 

у ромским 

насељима 

1.Здравствено 

просвећивање 

ромске популације 

у области хигијене 

2. Примена мера 

из области 

хигијене 

3.Примена 

епидемиолошких 

мера за 

спречавање 

заразних болести 

1. Едукација ромских породица 

о одржавању личне хигијене и 

хигијене стамбених  објеката 

2. Редовно узорковање воде за 

пиће по постојећим 

критеријумима, а по потреби и 

чешће 

3. Праћење хигијенских услова 

и контрола  објеката за 

становање 

4. По потреби спроводити мере 

дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације 

1.Број 

организованих 

предавања за децу 

предшколског  и 

школског узраста 

2.Број деце 

обухваћених 

предавањима 

3. Број предавања 

за одрасле 

4. Број одраслих 

Рома који су 

присуствовали 

1.Завод за јавно 

здравље Крушевац 

2.Дом здравља 

3. Општа болница 

4. Служба месних 

заједница 

5.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

 
 

2015-2020. 

године  
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 предавањима 

5.Број узетих 

узорака воде 

6. Број 

контролисаних 

објеката 

7. Број објеката у 

којима се извршила 

дезинфекција, 

дезинсекција и 

дератизација 

ЦИЉ 3 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Унапређење 

здравља ромске 

деце 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дефинисање 

старосне 

структуре - број 

деце до 18 година 

разврстане по 

полу и години 

рођења 

2.Упознавање са 

здравственом 

законском 

регулативом 

3.Имунизација 

ромске деце 

4.Систематски 

прегледи ромске 

деце 

1. Прикупљање података о 

броју ромске деце до 18 година 

разврстане по полу и години 

рођења 

2. Едукација родитеља о 

правима дефинисаним Законом 

о здравственој заштити по коме 

сва деца остварују право на 

бесплатну  здравствену заштиту 

путем медија, писмених 

обавештења или у директном 

разговору 

3. Провера спровођења 

обавезних видова здравствене 

заштите деце (имунизације и 

систематских прегледа) 

1. Број деце по 

узрасној структури 

2. Број гостовања 

на  медијима 

3. Број подељених 

писаних 

обавештења у вези 

тумачења  Закона о 

здравственој 

заштити 

4. Број деце која 

поседују 

здравствену 

легитимацију 

5. Број 

вакцинисане деце 

1.Дом здравља 

Крушевац 

2.Републички 

фонд за 

здравствено 

осигурање-

филијала 

Крушевац 

3.Центар за 

социјални рад 

4.Служба месних 

заједница 

5.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

6. Локални медији 

2015-2020. 

године  
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4.Организовање имунизације 

нередовно вакцинисане деце 

5.Организовање систематских 

прегледа за децу која их нису  

обавила у одређеном узрасту 

6.  Организовати одлазак на 

терен ради имунизације и 

обављања систематских 

прегледа уколико нема одзива 

деце по обављеном другом 

позиву 

после првог 

позивања 

6. Број деце са 

обављеним 

систематским 

прегледом после 

првог позивања 

7.Број вакцинисане 

деце после другог 

позивања 

8. Број деце са 

обављеним 

систематским 

прегледом после 

другог позивања 

9.Број вакцинисане 

деце после одласка 

на терен 

10. Број деце са 

обављеним 

систематским 

прегледом после 

одласка на терен 
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ЦИЉ 4 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Унапређење 

здравствених 

стилова живота 

ромске 

популације 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Здравствено 

просвећивање 

свих узрастних 

структура 

Рома/киња 

 

1. Промоција здравих стилова 

живота - у вртићима, по 

насељима и школама 

(организовати предавања и 

радионице о личној хигијени, 

здравој исхрани, уз доделу  

хигијенских пакетића и воћа на 

крају радионица) 

2. Указивање на штетност 

ризичних модела понашања на 

здравље - радионице о штетним 

навикама (неправилна исхрана, 

гојазност, пушење, 

конзумирање алкохола и 

психоактивних супстанци, 

физичка неактивност...) и 

њиховом утицају на појаву 

кардиоваскуларних и малигних 

болести 

3. Указивање на значај 

превенције и ране дијагностике 

кардиоваскуларних и малигних  

болести и редовни одласци код 

лекара 

4. Идентификовање и 

обучавање лица ромске 

националности која ће вршити 

здравствено просвећивање у 

1. Број 

организованих 

предавања и 

радионица  

2. Број деце 

обухваћене 

предавањима 

4. Број одраслих 

особа обухваћених 

предавањима  

5. Број лица која су 

обавила 

превентивне 

прегледе 

6. Број обучених 

лица ромске 

националности која 

обављају 

здравствено 

просвећивање у 

ромској заједници 

7. Број лица ромске 

националности која 

су здравствене 

струке 

1. Дом здравља 

Крушевац (Центар 

за превентивне 

здравствене 

услуге, Служба за 

здравствену 

заштиту здравља 

деце...)  

2. Завод за јавно 

здравље Крушевац 

3. Предшколска 

установа "Ната 

Вељковић" 

Крушевац 

4. Основне школе 

са подручја града 

5. Средње школе 

6.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године  



- 126 - 

ромским насељима, 

првенствено ромских лица 

здравствене струке, али и 

других заинтересованих за рад 

у заједници 

ЦИЉ 5 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Унапређење 

репродуктивног 

здравља 

ромских жена 

1.Здравствено 

просвећивање 

Ромкиња у 

области 

репродуктивног 

здравља 

1. Едукација Ромкиња о полно 

преносивим болестима, 

контрацепцији, раном ступању 

у сексуалне односе, броју 

сексуалних партнера, раној 

трудноћи и порођају 

(организовати улазни и излазни 

тест у вези датих тема) 

и другим факторима значајним 

за њихово репродуктивно 

здравље 

2. Указивање на значај 

превентивних прегледа 

(превенција карцинома грлића 

материце и дојке) и упознавање 

са значајем гинеколошког 

прегледа најкасније две године 

од ступања у сексуалне односе 

3. Едукација малолетних мајки 

о значају и важности 

одговорног родитељства 

 

1. Број предавања  

2. Број особа 

обухваћених 

предавањима. 

2. Резултат улазног 

и излазног теста са 

компаративном 

анализом 

3. Број 

превентивних 

прегледа на 

почетку 

реализације плана 

4. Број прегледа 

после одређеног 

периода 

5. Број едукација о 

родитељству 

6. Број едукованих 

малолетних мајки  

1. Дом здравља 

Крушевац 

(Служба за 

здравствену 

заштиту жена и 

трудница, Служба 

за онкологиу, 

Центар за 

превентивне 

здравствене 

услуге) 

2. Центар за 

социјални рад 

3. Служба месних 

заједница 

4.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године  
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ЦИЉ 6 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Унапређивање 

здравственог 

стања ромске 

популације 

1.Идентификовањ

е критеријума и 

праћење 

здравственог 

стања Рома/киња  

1.Дефинисање сета индикатора 

за праћење стања ромске 

популације 

2.Периодично спровођење 

циљаних истраживања о 

здравственом стању Рома 

3.Анализа резултата 

истраживања за унапређење 

здравља Рома 

 

1.Дефинисан сет 

индикатора о 

здравственом 

стању ромске 

популације који се 

редовно прате 

2.Број спроведених 

циљаних 

истраживања о 

здравственом 

стању Рома са 

публикованим и 

представљеним 

резултатима 

1. Дом здравља 

2.Завод за јавно 

здравље 

3. Градска управа  

4.Центар за 

социјални рад 

5.Организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године  

ЦИЉ 7 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Побољшање 

остваривања 

права Рома на 

здравствену 

заштиту кроз 

праћење 

примене Закона 

о здравственој 

заштити 

1.Упознавање 

ромске популације 

са правима 

дефинисаним 

законом 

1.Регистрација ромског 

становништва ради 

остваривања права на 

здравствену заштиту по Закону 

2.Организовање едукације Рома 

о правима на здравствену 

заштиту 

3.Организовање семинара и 

радионица за здравствене 

раднике ради упознавања са 

специфичним потребама 

1. Број Рома који 

остварују 

здравствену 

заштиту 

2. Број едукованих 

Рома у области 

права на 

здравствену 

заштиту 

3. Број одржаних 

семинара и 

1.Републички 

фонд за 

здравствено 

осигурање-

филијала 

Крушевац 

2.Дом здравља 

3.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године  
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ромске популације, 

успостављања боље 

комуникације и разумевања 

 

радионица 

4. Број 

здравствених 

радника и радница 

учесника на 

семинарима и 

радионицама 

ЦИЉ 8 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Побољшање 

доступности 

здравствене 

заштите за 

ромску 

популацију 

1.Успостављање 

механизама за 

пружање 

здравствене 

подршке на терену 

1.Ангажовање ромских 

здравствених медијаторки 

2.Рад патронажних сестара у 

ромским насељима 

1.Број Рома 

обухваћених радом 

здравственог 

медијатора 

2.Оцена 

задовољства 

корисника  

3.Број ромских 

породица 

обухваћених 

посетама 

патронажних 

сестара. 

1.Дом здравља 

2.Служба месних 

заједница 

3.Ромске 

организације 

цивилног друштва 

2015-2020. 

године  

 
ЦИЉ 9 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски 

рок 

Прибављање 

екстерних 

средстава за 

Формирање Тима 

за развијање и 

имплементирање 

- Идентификација људских 

ресурса за развијање и 

имплементирање програма и 

1.Број чланова тима 

2.Број донатора 

заинтересованих за 

Градско веће 

Градска управа – 

Одељење за 

2015-2020. 

године 
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финансирање 

програма и 

пројеката за 

унапређење 

здравља Рома 

(приоритети 

обухват 

обавезном 

имунизацијом, 

побољшање 

репродуктивног 

здравља, 

превенција 

хроничних 

незаразних 

обољења, 

специфична 

здравствена 

заштита Рома 

који се баве 

сакупљањем 

секундарних 

сировина и др.) 

 

програма и 

пројеката 

подржаних од 

међународних и 

домаћих донатора 

у области 

унапређења 

здравља 

Рома/киња 

 

 

 

пројеката за унапређење 

здравља Рома/киња 

(представници јавног, 

приватног и ОЦД - сектора) 

Дефинисање улога и задатака 

Тима 

- Редовно праћење токова 

екстерних средстава (конкурса 

за писање пројеката)  

- Учешће у изради пројеката 

- Подношење пројектних 

предлога по расписаном 

конкурсу 

- Учешће у имплементацији 

одобрених пројеката 

унапређење 

здравстеног статуса 

Рома/киња 

3.Број донатора у 

земљи 

4.Број донатора у 

иностранству 

5.Број израђених  

пројеката 

6.Број  

одобрених пројеката 

 

друштвене 

делатности 

Дом здравља 

Завод за јавно 

здравље 

Општа болница 

Организације 

цивилног друштва 

Финансијска 

издвајања из 

буџета за учешће 

на пројектима 

домаћих и страних 

донатора за 

унапређење 

здравља 

Рома/киња 

 

- Редовни састанци са 

доносиоцима одлука 

- Дефинисање јасних 

надлежности  

- Праћење издвајања средстава 

из буџета за учешће на 

пројектима 

1.Број одржаних 

састанака 

2.Број пројеката 

који се 

суфинансирају из 

буџета града 

3.Процентуално 

учешће буџетских 

финансијских 

средстава у 

пројектима  

Градска управа – 

Одељење за 

финансије 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

2015-2020. 

године 

 Формирање Тима 

за праћење, 

мониторинг и 

евалуацију који ће 

вршити процену 

- Идентификација људских 

ресурса компетентних за 

праћење, мониторинг и 

евалуацију остварених ефеката 

пројеката 

1.Број чланова тима 

2.Број пројеката у 

којима се прате 

постигнућа и 

остварени резултати 

Градско веће 

Градска управа – 

Одељење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

за друштвене 

делатности 

2015-2020. 

године 



- 130 - 

остварених 

резултата 

пројеката 

 

 

 

 

 

(представници јавног, 

приватног и ОЦД - сектора) 

- Дефинисање улога и задатака 

Тима 

- Редовно праћење остварених 

постигнућа пројеката и 

остварених резултата 

(мониторинг и евалуација) 

 

 Праћење ефеката 

реализованих 

пројеката у 

функцији 

унапређења 

здравља 

Рома/киња 

 

- Дефинисање сета индикатора 

за праћење ефеката 

реализованих пројеката у 

области побољшања здравља 

Рома/киња 

- Анализа резултата  на основу 

постављених индикатора за 

сваки од циљева 

- Дефинисање интерног 

система праћења напретка 

пројекта кроз индикаторе 

којима се постижу очекивани 

резултати 

- Периодични приказ ефеката 

инплементације предвиђених 

активности на годишњем 

нивоу 

1.Број индикатора 

којима се прате 

постигнућа 

2.Успостављен 

одржив систем за 

праћење напретка 

пројекта кроз 

индикаторе којима 

се постижу 

очекивани 

резултати 

 

Тим за праћење, 

мониторинг и 

евалуацију 

2015-2020. 

године  

На 

годишњем 

нивоу 
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АКЦИОНИ ПЛАН - СТАНОВАЊЕ 

 
ЦИЉ 1 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Формирање базе 

података о 

стамбеним 

објектима у 

којима живе 

Роми на 

територији 

града Крушевца 

Евиденција и 

ажурирање  

јединствене базе 

података 

стамбених објеката 

- Формирање тима 

за идентификовање 

и утврђивање 

статуса ромских 

објеката 

- Креирање 

упитника за 

утврђивање 

статуса ромских 

објеката 

- Прикупљање 

података на терену 

Анализа и 

систематизација 

података  

1.Број ромских 

објеката на 

територији града 

Крушевца 

2.Број објеката 

доброг бонитета 

3.Број објеката 

лошег бонитета 

4.Број објеката 

који се могу 

реконструисати 

5.Број објеката за 

рушење 

6. Утврђени 

стамбени услови 

Градска управа 

Јавна предузећа 

Месне заједнице 

Организације цивилног 

сектора 

2015-2016. година 

ЦИЉ 2 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Укључивање 

ромских насеља 

у формалне 

токове 

функционисања 

урбане средине  

1. Израда планске 

документације за 

ромско насеље  

Пањевац и "Марко 

Орловић"  

2. Регулисање 

имовинско - 

1. Израда Плана 

детаљне 

регулације за 

ромско насеље 

Пањевац и "Марко 

Орловић"  

2. Утврђивање 

1. Број стамбених  

објеката који се 

налазе на 

земљишту Града 

2. Број стамбених  

објеката на 

локацијама у 

Градска управа  

Дирекција за урбанизам и 

изградњу, 

Донатори 

2015-2020. године 
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правног статуса 

земљишта и 

стамбених објеката  

имовинско - 

правног статуса 

земљишта и 

стамбених објеката 

3. Спровођење 

поступка 

легализације 

објеката у ромским 

насељима  

приватном 

власништву 

3. Број 

легализованих 

објеката 

ЦИЉ 3 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Унапређење 

услова живота 

ромске 

популације  

1. Изградња 

инфраструктурне 

мреже - улице, 

водовод,  

канализација, 

електромрежа 

2. Изградња и 

реконструкција 

стамбеног фонда  

1. Израда 

урбанистичких 

пројеката по Плану 

детаљне 

регулације 

2. Инфраструктурно 

уређење насеља 

"Марко Орловић" 

и "Пањевац" 

3. Имплементација 

концепта  

применљивих 

стамбених модела 

4. Реконструкција 

постојећих 

објеката у 

руинираном стању 

5. Урадити 

електромрежу, 

1. Израђена 

урбанистичка 

документација за 

насеља "Марко 

Орловић" и 

"Пањевац"  

2. Унапређени 

санитарни услови 

живота и 

инфраструктурна 

мрежа у насељима 

"Марко Орловић", 

и "Пањевац",  

3. Број 

реконструисаних 

објеката 

4. Број корисника 

реконструисаних 

објеката 

Градска управа  

Дирекција за урбанизам и 

изградњу, 

Донатори 

2015-2020. године 
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канализацију и 

водовод 

6. Асфалтирање 

улица и путева  

 

5. Асфалтиране 

улице и путеви 

 

ЦИЉ 4 МЕРЕ АКТИВНОСТИ Индикатори Носилац 

активности/ 

партнери 

Временски рок 

Санирање 

ургентних 

ситуација у 

насељима  у 

којима не 

постоји 

усаглашеност са 

прописаним 

стандардима 

становања 

1. Расељавање 

стамбених објеката 

у насељима са 

екстремно лошим 

условима 

становања 

2. Решавање 

стамбеног питања 

за ромске породице 

кроз програм 

локалне стамбене 

политике за 

социјално 

угрожене 

категорије грађана 

сходно 

критеријумима 

социјалне заштите, 

односно 

спровођењем 

применљивих 

стамбених модела 

у ромским 

1. Израда студије 

расељавања 

стамбених објеката 

2. Раселити  

стамбене објекте 

са екстремно 

лошим условима 

становања 

3. Обезбедити 

стамбене објекте  

за најугроженије 

ромске породице 

из ромских насеља 

кроз програм 

локалне стамбене 

политике за 

социјално 

угрожене 

категорије грађана 

сходно 

критеријумима 

социјалне заштите, 

као и 

1. Обезбеђивање 

стамбених услова 

за колективни 

размештај 

објеката у 

ромским 

насељима 

2. Обезбеђење 

стамбеног фонда 

за ромске 

породице које су 

социјално 

угрожене 

категорије 

становништва 

3. Укупан број 

ромских породица 

насељених у 

сеоском подручју 

Дирекција за урбанизам и 

изградњу, 

Градска управа – Одељење 

за урбанизам и 

грађевинарство, Одељење за 

имовинско - правне и 

стамбено - комуналне 

послове  

Центар за социјални рад 

Донатори 

2015-2020. године 
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насељима 

3. Решавање 

стамбеног питања 

Рома путем 

насељавања 

напуштених 

домаћинстава 

имплементацијом 

концепта 

применљивих 

стамбених модела 

у ромским 

насељима  

4. Спровођење 

одговарајућих мера 

и акција 

пресељења дела 

заинтересованих 

житеља ромских 

насеља  у сеоска 

подручја 
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РЕЗИМЕ 

 

 

 Подручје истраживања Стратегије за унапређивање положаја Рома града 

Крушевца за период 2015-2020. године је било фокусирано на четири кључне 

области: образовање, запошљавање, здравство и становање. Урађена је детаљна 

анализа стања за сваку област, на основу расположивих података, а потом су 

дефинисане препоруке за даљу имплементацију приоритетних активности, у циљу 

остварења кључне сврхе - унапређења социо - економског статуса ромске 

популације. 

 Поводом разматрања нацрта стратешког документа Јавни увид у нацрт 

Стратегије је трајао у периоду 28.04-11.05.2015. године. Наиме, нацрт документа је 

у наведеном периоду био постављен на сајту града (www.krusevac.rs), као и у холу 

Градске управе, како би се заинтересована јавност упознала са садржином 

документа и дала своје сугестије и коментаре. Дана 15.05.2015. године су Комисије 

за израду Стратегије размотриле сугестије и коментаре заинтересованих лица, а 

дана 20.05.2015. године је одржана Јавна расправа у сали Скупштине Града, на 

којој су присуствовали представници локалне самоуправе, релевантних 

институција и цивилног сектора, као и житељи ромских насеља.  

 У Одлуци о буџету Града Крушевца за имплементацију Стратегије за 

унапређивање положаја Рома града Крушевца - Локалних акционих планова у 

области образовања, запошљавања, здравства и становања су издвојена 

финансијска средства. 

 Обзиром да су потребе ромске популације огромне, а финансијска средства 

буџета града Крушевца ограничена, неопходно је аплицирати пројектима код 

домаћих и страних донатора, као и код ресорних министарстава, како би се 

обезбедила одговарајућа финансијска средства и подмириле кључне потребе 

ромске популације. 

 У циљу ефикасне имплементације Стратегије за унапређивање положаја 

Рома града Крушевца - Локалних акционих планова, следи формирање радних тела 

за примену истих. Одељење за друштвене делатности Градске управе Крушевац ће 
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обављати стручне и административно-техничке послове у процесу имплементације 

Стратегије за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. 

године. 

  


