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Влада Републике Србије 

 

 

Канцеларија за људскa                

и мањинска права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о реализацији  Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ 

за период октобар 2019 - октобар 2021. године 

 

Oперативни закључак 
Временски 

оквир 

Одговорна 

институција 

 

Линк са 

АП за 

период 

2019-2020. 

године за 

спровођењ

е 

Стратегије 

Линк са 

АП за za 

ПГ 23 

Линк са 

Декларацијом 

у Познану 

Линк са 

буџетом АП 

за период 

2019-2020. 

године за 

спровођење 

Стратегије  

Извештај за период октобар мај-октобар 

2020.године  

Међусекторска питања        

1. 1. Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, у складу са 

својим надлежностима и у сарадњи са 

свим релевантним 

министарствима/институцијама, 

припремиће двогодишњи Акциони план 

(који обухвата период од 2019-2020. 

1. Март 2020. 

године 

 

 

 

1.МРЗБСП 

 

 

 
 

 

 
 

/ 3.8.2.1. 

3.8.2.2. 

3.8.2.3. 

Тачка 2. 

Тачка 4. 

 

 
 

 

 

/ 

 
ОЗ број 1.: 

 

У координацији са Тимом Владе за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва, у 

фебруару 2020. године одржан је састанак са 

Министарством финансија како би се постигла 

сагласност о финансијским подацима 
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године) за спровођење Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња 

од 2016-2025. године. Акциони план ће 

бити усвојен од стране Владе Републике 

Србије до краја марта месеца 2020. године. 

1.1. Координационо тело за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период од 

2016-2025. године, припремиће Извештај 

о спрвођењу Акционог плана за период 

2019-2020. године за потребе Подобора за 

иновације, људске ресурсе информатичко 

друштво и социјалну политику. Извештај 

за 2019. годину, биће припремљен до краја 

јуна 2020. године, док ће Извештај за 2020. 

годину бити припремљен до краја јуна 

2021.године.  

 

1.2. Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања, у другој половини 2020. године, 

иницираће израду Акционог плана за 

спровођење Стратегије за период од 2021-

2022. године. 

 

 
1.1.Јуни 2020. 

године; 

Јуни 2021. 
године; 

 

 
1.2. Јули-

Децембар 

2020. године 
 

1.1. Координаци

оно тело  
 

 

 
1.2. МРЗБСП 

исказаним у Предлогу акционог плана за 

примену Стратегије за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња за 2019. и 2020. годину. Након 

састанка, поново су упућени захтеви 

задуженим државним органима и 

институцијама за достављање нових ПФЕ 

образаца у складу са последњом 

верзијом документа. До краја првог квартала 

2020. године, Министарство здрављаи 

Комесаријат за избеглице нису доставили 

наведени образац. Без ових образаца се не може 

даље поступати према Министарству 

финансија у складу са Пословником Владе а 

њихово достављање се може очекивати до краја 

другог квартала 2020. године, с обзиром на 

престанак ванредног стања у Републици 

Србији. 

 

Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва је пружио подршку МРЗБСП у 

провери исправности прикупљених ПФЕ 

образаца надлежних 

министарстава/институција који су неопходни 

за добијање позитивног мишљења 

Министарства финансија на Акциони план и 

упућивање документа на усвајање од стране 

Владе Србије. 

 

Након формирања нове Владе Републике 

Србије Предлог акционог плана ће бити упућен 

надлежним органима ради добијања мишљења 

и усвајања на седници Владе у складу са 

релевантним одредбама Пословника Владе. 

 

OЗ бој 1.1.  
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Координационо тело за праћење реализације 

Стратегије пoднoси годишње извeштaje o 

нaпрeтку рeaлизaциje Стрaтeгиje. Извештај о 

спровођењу Акционог плана за примену 

Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња 2016 - 2025, за 2019. годину, је 

креиран и биће представљен у октобру на скупу 

''Национална платформа о интеграцији Рома у 

Републици Србији”.  

2. Влада Републике Србије, најкасније до 

краја другог квартала 2021. године, 

обезбедиће институционалну одрживост 

Координационог тела за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период од 

2016-2025. године, у циљу координисања 

рада државних органа (укључујући и 

јединице локалне самоуправе), праћења 

спровођења Стратегије и Акционог плана, 

идентификовања и решавања проблема и 

благовременог пружања неопходне 

подршке носиоцима активности. 

2.1.Координационо тело ће одржавати 

редовне седнице по потреби, а минимум 6 

пута у току календарске године и (према 

Пословнику о раду) обавештавати Владу 

Србије о напретку у спровођењу 

Стратегије и Акционог плана за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња. Стручна 

група, чији задатак је пружање 

оперативне подршке Координацоном телу 

и праћење рада координатора за ромска 

питања и мобилних тимова у ЈЛС, 

састајаће се један пут месечно. 

2.2.Тим за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва и Канцеларија за 

2. Други 

квартал 2021. 

године 

 
2.2. Извештај 

на годишњем 

нивоу за 
период од 

октобра 2019. 

до октобра 
2020. године, 

као и за период 

од октобра 
2020. до 

октобра 2021. 

године 

Координационо 

тело 

СИПРУ  

КЉМП 
НСРНМ 

/ / Тачка 2. 

Тачка 3. 

 

/ ОЗ број 2.  

 

На Седници Владе 12. јуна 2020. године, 

усвојена је Одлука о оснивању 

Координационог тела за праћење Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији за период од 2016. до 2025. 

године .У току је ревидирање нове Одлуке о 

оснивању Координационогтела за праћење 

Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за период од 

2016. до 2025. године. 

 

На основу анализе коју је припремио Институт 

за друштвене науке уз подршку пројекта 

Немачке развојне сарадње-ГИЗ,  ''Инклузија 

Рома и других маргинализованих група'', на 

седници Координационог тела 03.02.2020. 

године Координационо тело се у циљу 

институционалне одрживости сагласило са 

моделом одрживог развоја Координационог 

тела  који подразумева успостављање 

организационе јединице унутар МГСИ 

задуженог за техничку подршку КТ. У складу 

са овим моделом, одржане су две радионице са 

представницима институција/чланова стручне 

групе на основу којих је припремљен предлог 

нове Одлуке о формирању Координационог 
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људска и мањинска права подржаће 

Координационо тело у годишњем 

праћењу и извештавању о спровођењу 

Оперативних закључака за период од 

2019-2021. године. 

тела са ближе дефинисаним улогама 

институција задужених за техничку подршку 

КТ и унапређеним моделом сарадње са 

цивилним друштвом. 

 

ОЗ број 2.2.: 

 

Након одржаног Семинара за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња 26.10.2019. 

године, Тим за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва,  организовао је, 

почетком новембра,  консултативни састанак 

са представницима релевантних  

министарстава/институција ради потврђивања 

сагласности ресора на предлог Нацрта 

оперативних закључака за период од октобра 

2019. до октобра 2021. године. 

Први нацрт Оперативних закључака, након 

консултација са 

министарствима/институцијама носиоцима 

активности, достављен је Европској комисији 

26.11.2019. године 

Након одржаних консултација са 

организацијама цивилног друштва које је 

организовала Европска комисија, и 

достављених коментара на Нацрт оперативних 

закључака од стране Европске комисије,  Тим 

за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва је организовао други радни 

састанак са министарствима/институцијама 

носиоцима активности 05.02.2020. године. ради 

договора око надлежности. 

Након радног састанка, Европској комисији је 

19.2.2020 достављен други Нацрт оперативних 

закључака са додатним документом у коме су 

наведени аргументи 

министарстава/институција за сугестије које 
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нису прихваћене, Европска комисија је затим 

имала додатне сугестије, након чега је СИПРУ 

још једном консултовао ресорна 

министарства/институције и доставио допуњен 

трећи Нацрт оперативних закључака Европској 

комисији 31.3.2020. године. Сагласност на 

Нацрт оперативних закључака за период од 

2019-2021. године, Европска комисија је дала 

06.04. 2020. године. Након тога,  додата је веза 

са буџетским средствима за Акциони план за 

праћење Стратегије за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња за период 2019-2020. године. 

У складу са захтевом Европске комисије, 

документ на српском и енглеском језику 

прослеђен је кабинету потпреседнице Владе 

Србије Зорани Михајловић, како би званичним 

путем био достављен Европској комисији. 

 

Координационо тело за праћење Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији, 06.10.2020. године 

проследио је финалну верзију Оперативних 

закључака за период од 2019-2021. године 

Министарству за европске интеграције које је 

исте упутило Европској комисији. 

3. Тим за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва ће пружити 

подршку у техничком одржавању и 

развоју Базе података за праћење мера за 

инклузију Рома и Ромкиња на локалном 

нивоу, као јединствени шалтер за 

прикупљање и анализу података у 

приоритетним областима. 

 

3.1. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ће 

преузети власништво над Базом података 

3. Извештај 

ЈЛС на 
годишњем 

нивоу за 2020.  

и 2021.  годину   

3.1. Септембар 
2021. 

СИПРУ 

МГСИ 
РЗС 

 3.8.2.5. 

 

Тачка 2. 

 

/ ОЗ број 3.: 

Процес извештавања градова и општина за 

2019. годину путем Базе за праћење мера за 

инклузију Рома и Ромкиња, покренут је током 

фебруара месеца, али је услед пандемије 

Корона вируса прекинут. Канцеларија за 

људска и мањинска права и Тим за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва су се 

почетком маја месеца обратили ЈЛС са молбом 

дa попуне електронски упитник који се односи 

на податке из 2019. године, Рок за попуњавање 

упитника био је 01.06.2020. годинеИзвештај у 
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најкасније до трећег квартала 2021. 

године.  

Све релевантне институције ће осигурати 

доступност података који су разврстани 

по националној припадности и родно 

сензитивни и предузеће радње да укључе 

питања везана за националну припадност 

унутар административних података, у 

складу са законом којим се уређује 

заштита личних података и уз пуно 

поштовање права на само-

идентификацију.  

 

Бази за праћење мера за инклузију Рома и 

Ромкиња за 2019. годину поднело је укупно 98 

ЈЛС, а на основу добијених података СИПРУ је 

сачинио Преглед података градова и општина о 

мерама за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у 2019. години, који је објављен 

31.07.2020. године и доступан је на:  

http://inkluzijaroma.stat.gov.rs/sites/default/files/f

iles/pregled.pdf 

као и на СИПРУ сајту: 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/07/Pregled_podataka_opsti

na_i_gradova_o_merama_za_inkluziju_Roma_i_

Romkinja_2019.pdf 

 

Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва израдио је анализу ''Доступност 

услуга и мера подршке за децу ромске 

националности на локалном нивоу''. Анализа 

обухвата услуге које су доступне деци до 18 

година старости на локалном нивоу у области 

социјалне, образовне и здравствене заштите, 

као и услуге/мере које спречавају 

дискриминацију деце ромске националности. 

Анализа је објављена 08.03.2020. године и 

доступна је на: 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wpcontent/uplo

ads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_

za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_niv

ou.pdf 
4. Европска комисија ће наставити да 

пажљиво прати напоре Србије за 

побољшање положаја Рома и Ромкиња 

кроз цео процес приступања Србије 

Европској унији, укључујући семинаре о  

социјалном укључивању Рома и Ромкиња, 

релевантне Подкомитете и активности за 

Извештај на 

годишњем 

нивоу за 2020.  

и 2021.  

годину(кроз 
годишњи 

Извештај ЕК о 

напретку 
Србије) 

МЕИ 

МП 

Kоординационо 

тело 

НСРНМ 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.2.2. 
2.3.1. 

2.3.2. 

2.4.1. 
2.6.1. 

3.8.2.4 Тачка 6.  

Тачка 7.  

Тачка 8.  

Тачка 9. 

 

 

Активност 2.1.1 

 

Раздео 22 

Министарство  
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 –  

ОЗ број 4.2. : 

Министарство за европске интеграције је 

током 2019. и 2020. године активно радило на 

припреми и усвајању Националног програма 

ИПА19/20. Финансијски споразум ИПА 2020 је 

потписан између ЕК и НИПАК-а у име Владе 

РС почетком јуна 2020. Први део ИПА 2020 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf
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праћење спровођења Акционог плана за 

поглавље 23 - Правосуђе и основна права. 

4.1.Европска комисија ће наставити да 

подржава спровођење Стратегије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња и 

њеног Акционог плана, као и да пружа  

стратешку, стручну и финансијску 

подршку за иницијативе, мере и програме 

усмерене на унапређење положаја Рома и 

Ромкиња у Републици Србији.  

4.2. Влада Републике Србије, ресорна 

министарства и Министарство за 

европске интеграције у својству 

Техничког секретаријата НИПАК-а и 

институције надлежне за координацију 

међународне помоћи ће настојати да 

обезбеди континуитет подршке за област 

социјалног укључивања Рома и Ромкиња 

кроз презентацију квалитетних пројеката 

у чијем фокусу су приоритетне области 

интеграције Рома и Ромкиња. 

 

2.7.1. 

2.8.1. 
2.9.1. 

2.10.2. 

2.11.2. 
2.11.3. 

2.12.1. 

3.6.2. 
3.7.2. 

3.8.1. 

3.8.2. 
3.8.3. 

 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                               
 

Раздео 22 

Министарство  
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 –  

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 у 

2020. години)  
 

1 службеник са 

ВСС*20 дана 
месечно*12 

месеци*2 године 

и 4 службеника 
са ВСС*10 дана 

месечно*12 

месеци*2 
године)-1 

службеник са 

ВСС*20 дана 
месечно*12 

месеци*2 године 

и  4 службеника 
са ВСС*5 дана 

месечно*12 

подршке ће омогућити даљи рад на 

поспешивању социјалне инклузије, 

запошљавања и социјалне заштите ромске 

популације у Републици Србији. Подршка 

запошљавању ће омогућити примену нових 

иновативних активних политика запошљавања 

за тешко запошљива лица, са фокусом на помоћ 

Ромкињама. Подршка у области социјалне 

заштите ће унапредити услуге социјалне 

заштите у локалној заједници, између осталог и 

уз даљи развој система за социјалну инклузију 

Рома на локалном нивоу 

 

 

Стална конференција градова и општина 

(СКГО) обезбеђује подршку за градове и 

општине у изградњи и примени системског, 

иновативног и  одрживог локалног оквира за 

спровођење политике инклузије Рома и 

Ромкиња, у оквиру Програма “Подршка 

Европске уније инклузији Рома-Оснаживање 

локалних заједница за инклузијуРома” 

(Програм ИПА 2016) који финансира Европска 

унија а корисничко министарство је 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања.  

У оквиру компоненте 2 ИПА 2016 Програма, у 

оквиру Грант шеме успешно се спроводи 36 

пројеката од септембра 2019. године. Пројекти 

имају за циљ јачање положаја ромске 

популације у локалним заједницама, кроз 

имплементацију приоритетних националних и 

локалних стратешких мера у области 

запошљавања, борбе против дискриминације и 

промоције равноправности ромске популације. 

Вредност грантова је од 40 до 60 хиљада евра,  

а главни корисници су локалне самоуправе 
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месеци*2 године 

( 2019 и 2020.г.) 
 

Буџет Републике 

Србије, стручна 
помоћ, укупно 

4.860.912 РСД, 

од чега  по 
2.430.456 РСД   у 

2019. и 2020. 

години 
У оквиру ИПА 

2013 програма – 

„Техничка 
подршка за 

унапређење 

услова становања 
у неформалним 

насељима”, 

КПМГ (укупна 
вредност 

програма 

1.370.200,00 РСД  
1.500.000 ЕУР  

У оквиру ИПА 

2016 програма – 

„Подршка 

инклузији Рома 

на локалном 
нивоу“, СКГО 

(укупна вредност 

програма 
4.200.000 РСД) 

4.500.000 ЕУР) 

 
 

Активност 2.1.2  

аздео 22 
Министарство  

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 

(градови/општине/градске општине у Србији) у 

Србији уз обавезно партнерство са цивилним 

сектором. Обзиром на ситуацију са КОВИД 19, 

одређене активности у оквиру пројеката су 

одржане касније од планираног распореда, и у 

складу са тим, и координатори имају могућност 

да продуже трајање пројеката за највише три 

месеца, односно до марта 2021. 

 

У оквиру Партије 1 додељена су средства у 

износу од око 1,32 милиона евра за три групе 

активности и то: 1) Развој капацитета и 

компетенција ромског становништва за улазак 

на тржиште рада, 2) Јачање капацитета 

локалних самоуправа и локалних партнера из 

јавног, цивилног и приватног сектора за 

креирање и увођење мера и програма 

запошљавања на локалном нивоу у складу са 

потребама локалног тржишта рада и 

3)Подршка инклузији Рома путем међу-

секторског партнерства на локалном нивоу 

укључујући и сарадњу са субјектима из јавног, 

цивилног и приватног сектора. Следећи 

градови и општине добили су средства у 

оквиру ове Партије: Земун, Стари град, Оџаци, 

Бач, Врање, Нови Сад, Смедерево, Владичин 

Хан, Пожаревац, Ниш, Нови Пазар, Велико 

Градиште, Вршац, Опово, Нови Београд, 

Ваљево, Врњачка Бања, Апатин, Бела Паланка, 

Пожега, Црвени Крст Ниш, Краљево, Звездара 

и Жабаљ.У оквиру Партије 2 додељена су 

средства у износу од око 660,000 евра за 

предлоге пројеката који се баве подстицањем 

позитивне акције локалне заједнице према 

ромском становништву ради спречавања 

дискриминације, са посебним фокусом на децу 

и младе у ризику од социјалне искључености, 
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активност 0005 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                               

Раздео 22 
Министарство  

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

 

Активност 2.1.3.  

Раздео 22 

Министарство  
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 –  

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                               
 

Раздео 22 

Министарство  

жене, особе са инвалидитетом и особе старије 

животне доби. Следећи градови и општине 

добили су средства у оквиру ове Партије: 

Пирот, Крагујевац, Коцељева, Прокупље, 

Шабац, Бор, Дољевац, Бачка Паланка, Нови 

Сад, Лебане, Смедеревска Паланка и Суботица. 

Током 2020. године СКГО врши континуирано 

праћење имплементације 36 пројеката. 

Праћење се заснива на свакодневној 

комуникацији са грантистима и пружању 

подршке у спровођењу пројеката (програмски 

део и финансијско-административни део). У 

току ванредног стања у Републици Србији, 

проглашеног услед Ковид-19 епидемије, сви 

грантисти су имплементирали оне пројектне  

активности које су биле примерене 

проглашеној ванредној ситуацији, и 

активности које су подразумевале окупљање 

већег броја учесника су биле одложене за 

период након ванредног стања. Од завршетка 

ванредног стања, сви корисници грантова су 

ревидирали своје акционе планове и у складу са 

тим наставили спровођење пројеката. Упркос 

мировању одређених активности које су 

подразумевале већи број учесника, већина 

координатора извештава о надокнађивању 

активности у пуном обиму и испуњавању 

индикатора до краја пројектног периода, 

нарочито у складу са могућношћу продужења 

трајање пројеката до марта 2021.године. 

Током извештајног периода, услед глобалне 

пандемије КOVID-19 и проглашења ванредног 

стања, СКГО је у оквиру Програма извршила 

набавку 800 хуманитарних пакета, чију 

садржину представљају прехрамбене 

намирнице и средства за хигијену, и који су 
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грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

а) мала радна 
група - до 8 

чланова, ради 

дуже -до 30 дана  
у 2019. и 2020. 

=4.113.711 РСД и  

б) 2 службеника 
са ВСС*4 дана 

месечно*12 

месеци*2 

године= 

607.614.РСД или 

укупно 4.721.325 
од чега по 

2.208.759. РСД у 

2019. и 2.212.566 
РСД у 

2020.години 

 
ИПА 2014 

„Програм 

техничке помоћи 
Инклузија 

Рома“(Уговор о 

услугама 
3.100.000 EUR тј. 

381.300.000 РСД, 

у  2018. и  2019.г. 
- по 516.667 € тј. 

63.550.041 РСД 

годишње, 

намењени за помоћ становницима 

подстандардних ромских насеља. Ови 

хуманитарни пакети дистрибуирани су током 

маја месеца ове године градској општини 

Сурчин (300 пакета), Центру за интеграцију 

младих (200 пакета) и граду Прокупљу (300 

пакета). 
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буџетирано у 

оквиру АП за ПГ 
23 - активност 

3.8.2.42.) 

 
 

Активност 2.1.4. 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 –  

Администрација 

и управљање –  
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                              

 

Раздео 22 

Министарство  

грађевинарства, 

саобрааћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
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а) мала радна 
група - до 8 

чланова, ради 

дуже -до 30 дана  
у 2019. и 2020. и  

б) 2 службеника 

са ВСС*4 дана 
месечно*12 

месеци*2 године 

и 1 службеника 
са ВСС  *10 дана 

месечно*12 

месеци*2 године 
укупно 5.754.269 

РСД од чега у 

2019.  години  
2.603.708 РСД, а 

у 2020 години 

3.150.561 РСД 
ИПА 2014 

„Програм 

техничке помоћи 
Инклузија Рома“ 

(Уговор о 

услугама 

3.100.000 EUR тј. 

381.300.000 РСД, 

у  2018. и  2019.г. 
- по 516.667 € тј. 

63.550.041 РСД 

годишње, 
буџетирано у 

оквиру АП за ПГ 

23 - активност 
3.8.2.42.) 

 

 
Активност 2.2.2 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 –  

Уређење и 

надзор у области 
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саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 –  

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                      

 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре,  

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја –  

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 у 

2020. години) 

 

 
Активност 2.3.1.  

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                         
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Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре,  

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја –  

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 у 
2020. години) 

 

Активност 2.3.2. 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја, 
Програмска 

активност 0005 –  

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                               

 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
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Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
 

Активност 2.4.1.  

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм   0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                              

 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој     (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

Активност 2.6.1.  
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Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 –  

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање –  

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                               
 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој     (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
 

Активност 2.7.1.  

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
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активност 0005 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                              

 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 

Активност 2.7.2.  

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
 

Активност 2.8.1.  
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Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 –  
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                               
 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
 

Активност 2.9.1  

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
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активност 0005 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                               

 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој     (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 

Активност 2.10.2. 

 Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                           
 

Раздео 22 

Министарство  
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грађевинарства, 

саобрааћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој     (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

Активност 2.11.2. 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм: 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 
Активност 2.11.3.  

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм: 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
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Друштвени 

развој (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

Активност 2.12.1. 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм: 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 

 

Активност 3.6.2.  

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 
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у 2019. години и 

115.090.000 РСД 
у 2020. години) 

 

Активност 3.7.2.  
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802  – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 –  

Администрација 

и управљање –  
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину 

 

Раздео 30 

Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
Пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 
у 2019. години и 

115.090.000 РСД 

у 2020. години) 
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Активност 3.8.1.  
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802 – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање -  
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                

 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 
у 2019. години и 

115.090.000 РСД 

у 2020. години) 
Буџет Републике 

Србије, укупно 

151904 РСД, од 
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чега по 75952 

РСД у 2019. и  
2020. г. - Опис:1 

службеник 

МРЗБСП са ВСС 
* 15 дана 

годишње * 37€ *2 

године (2019 и 
2020.) 

 

Активност  3.8.2. 
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802 – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                

 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
Пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
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инклузији 

(укупно 
154.607.000 РСД 

у 2019. години и 

115.090.000 РСД 
у 2020. години) 

 

Активност 3.8.3.  
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802 – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                

 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 
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у 2019. години и 

115.090.000 РСД 
у 2020. години) 

 

5. Независни органи ће у складу са 

законским овалћшењима наставити  

активности усмерене на борбу против 

дискриминације Рома и Ромкиња, тако 

што ће: 

а) Повереник за заштиту 

равноправности поступати по 

појединачним притужбама због 

дискриминације, 

б) Заштитник грађана (у оквиру Сектора 

за националне мањине) водити евиденцију 

о броју притужби које подносе 

припадници ромске заједнице, 

организовати пријем притужби у 

подстандардним насељима и пружати 

саветодавну помоћ у оквиру своје Стручне 

службе.   

Такође, независни органи ће пратити број 

притужби које Роми и Ромкиње подносе 

Заштитнику грађана и Поверенику за 

заштиту равноправности у областима које 

су предвиђене Стратегијом (образовање, 

запошљавање, становање, здравље, 

социјална заштита), као и број препорука 

по којима је поступано кроз редовне 

извештаје на годишњем нивоу за 2020. и 

2021. годину. 

Извештај на 

годишњем 
нивоу 

за 2020. и 2021. 

годину 

Заштитник 

грађана  
Повереник за 

заштиту 

равноправности 

1.6.1. 

3.3.1. 
4.9.2. 

3.2.1.6. 

3.8.1.2. 
(тачка 6.) 

Тачка 1. Активност 1.6.1. 

Раздео 26.0, 
Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

0201 – Развој 

науке и 

технологије, 

Програмска 

активност: 0007 – 
Администрација  

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину  
 

Радна група у 

којој је 13 
запоселних из 

МПНТР  (1 

државни 

секретар, 1 

републички 
просветни 

инспектор, 4 

руководиоца, 4 
самостална 

саветника, 1 

виши саветник, 1 
посебан 

саветник, 1 

саветник) радиће  
4 месеца - 10 % 

плате у 2019 и 

2020.години).  
 

обрачун:105*10

% 
+71*10%+37*10

%*11*80дана=(1

0,50+7,10+3,70*1

ОЗ број 5: 

 

a) У периоду мај-октобар 2020. године, 

Повереник за заштиту равноправности је 

примио укупно 72 притужбе због 

дискриминације по основу националне 

припадности, од којих се 63 притжбе односе на 

припаднике ромске националне мањине. У 

односу на претходни извештајни период, 

повећан је број притужби због дискриминације 

на основу националне припадности, јер је 50 

лица указало на исти случај дискриминације. У 

складу са Законом о забрани дискриминације, 

Повереник подноси Народној скупштини 

годишњи извештај о стању у области заштите 

равноправности, који садржи оцену рада 

органа јавне власти, пружалаца услуга и других 

лица, уочене пропусте и препоруке за њихово 

отклањање, наводе о спровођењу закона и 

других прописа,односно о потреби доношења 

или измене прописа ради спровођења и 

унапређивања заштите од дискриминације. Сви 

извештаји Повереника доступни су на интернет 

страници ravnopravnost.gov.rsb) Заштитник 

грађана је од октобра 2019. године до 30. 

септембра 2020. године примио 15 притужби 

припадника ромске заједнице. С обзиром на 

мали број притужби које су припадници ромске 

заједнице непосредно подносили Заштитнику 

грађана, у извештајном периоду организоване 

су посете у 30 ромских насеља широм Србије. 

Представници Стручне службе пружали су 

саветодавну помоћ и информисали становнике 

насеља о надлежностима Заштитника грађана.  
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1)*80 =4,664 еур 

+o.h. 700 €=5364€ 
Буџет Републике 

Србије , укупно 

1.276.537 РСД, 
од чега по рсд 

638.268.у 2019.г. 

и 2020. годину      
 

Активност 3.3.1 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0802  – Уређење 

система рада и 

радноправних 
односа, 

Програмска 

активност 0002 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину     
 

 

Активност 4.9.2.  
Раздео 27.0 

Министарство 

здравља, 
Програм 1802 – 

Превентивна 

здравствена 
заштита, 

Програмска 

активност 0010 – 
Унапређење 

доступности 

здравствене 
заштите ромској 

популацији 

(укупно 

 

У извештајном периоду Заштитник грађана 

објавио је два посебна извештаја са 

препорукама у области права ромске заједнице.  

Посебан извештај Заштитника грађана о 

спровођењу Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња са препорукама 

објављен је 11. децембра 2019. године и упућен 

надлежним органима на поступање. 

https://www.pravamanjina.rs/attachments/article/

705/Poseban%20izvestaj.pdf 

Имајући у виду да је Заштитник грађана 

одређен Стратегијом као орган који треба да 

прати спровођење мера, овај извештај је 

израђен са циљем да унапреди остваривање 

мера датих у Стратегији и Акционом плану и да 

укаже на недостатке уочене у примени са 

којима се суочавају носиоци мера.Уколико се 

прикупљени подаци доведу у везу са налазима 

претходног Извештаја Заштитника грађана о 

спровођењу Стратегије за унапређивање 

положаја Рома (2013. година), уочљив је 

известан, али недовољан напредак којем су 

допринеле мере јавних политика у вези са 

унапређењем положаја Рома. 

 

У ситуацији ванредног стања и примене мера 

заштите услед епидемије корона вируса 

(КОВИД - 19) Заштитник грађана је указивао да 

је потребно предузети додатне мере заштите у 

случајевима посебно осетљивих категорија 

грађана. С тим у вези, Заштитник грађана је 

више пута у току ванредног стања указао 

надлежним органима да је потребно посебну 

пажњу посветити становницима ромских 

насеља. 

https://www.pravamanjina.rs/attachments/article/705/Poseban%20izvestaj.pdf
https://www.pravamanjina.rs/attachments/article/705/Poseban%20izvestaj.pdf
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45.000.000 РСД у 

2019. години и 
48.300.000 РСД у 

2020. години)                                                                                                       

Представници Стручне службе Заштитника 

грађана организовали су посете ромским 

насељима и у току трајања епидемије корона 

вируса уз поштовање свих мера заштите. Циљ 

посета је био да се непосредним радом на 

терену утврди какви су хигијенски услови у 

насељима, посебно за време трајања епидемије, 

приступ снабдевању водом и струјом, као и 

потребе становника за обезбеђивањем 

додатних мера помоћи у виду пакета и 

социјалних давања.  

 

На основу података прикупљених непосредним 

радом на терену, израђен је Посебан извештај 

Заштитника грађана са препорукама - Услови 

у ромским насељима у ситуацији ванредног 

стања и примене мера заштите услед 

епидемије корона 

вируса.https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-

25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6607-l-lni-s-

upr-v-upuc-n-p-s-b-n-izv-sh-s-pr-p-ru-usl-vi-u-r-

s-i-n-s-lji-u-si-u-ci-i-v-nr-dn-g-s-nj-i-pri-n-r-z-sh-

i-usl-d-p-nd-i-r-n-virus 

Свим јединицама локалне самоуправе у 

Републици Србији достављен је овај извештај 

са препорукама, а локалне самоуправе имају 

рок од 60 дана од пријема препорука да 

обавесте Заштитника грађана о активностима 

које су предузете и плановима за спровођење 

мера заштите у случају поновног избијања 

заразе. 

6. Координационо тело за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период од 

2016-2025. године, у сарадњи са ресорним 

министарствима и јединицама локалне 

самоуправе, предузеће посебне мере у 

6. Први 

квартал 2021. 
године 

6.1. Четврти 

квартал 2020. 

године 

Kоординационо 

тело 
НСРНМ 

 

2.2.2. 

2.11.1. 
3.8.2. 

3.8.3. 

3.8.2.6.  Активност 2.2.2.  

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 

 

 

OЗ број 6. 

 

У оквиру Програма “Подршка Европске уније 

инклузији Рома - Оснаживање локалних 

https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6607-l-lni-s-upr-v-upuc-n-p-s-b-n-izv-sh-s-pr-p-ru-usl-vi-u-r-s-i-n-s-lji-u-si-u-ci-i-v-nr-dn-g-s-nj-i-pri-n-r-z-sh-i-usl-d-p-nd-i-r-n-virus
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6607-l-lni-s-upr-v-upuc-n-p-s-b-n-izv-sh-s-pr-p-ru-usl-vi-u-r-s-i-n-s-lji-u-si-u-ci-i-v-nr-dn-g-s-nj-i-pri-n-r-z-sh-i-usl-d-p-nd-i-r-n-virus
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6607-l-lni-s-upr-v-upuc-n-p-s-b-n-izv-sh-s-pr-p-ru-usl-vi-u-r-s-i-n-s-lji-u-si-u-ci-i-v-nr-dn-g-s-nj-i-pri-n-r-z-sh-i-usl-d-p-nd-i-r-n-virus
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6607-l-lni-s-upr-v-upuc-n-p-s-b-n-izv-sh-s-pr-p-ru-usl-vi-u-r-s-i-n-s-lji-u-si-u-ci-i-v-nr-dn-g-s-nj-i-pri-n-r-z-sh-i-usl-d-p-nd-i-r-n-virus
https://ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/6607-l-lni-s-upr-v-upuc-n-p-s-b-n-izv-sh-s-pr-p-ru-usl-vi-u-r-s-i-n-s-lji-u-si-u-ci-i-v-nr-dn-g-s-nj-i-pri-n-r-z-sh-i-usl-d-p-nd-i-r-n-virus
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циљу одрживости механизама на 

локалном нивоу, посебно координатора за 

ромска питања и мобилних тимова у ЈЛС. 

6.1. Координационо тело за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период од 

2016-2025. године у сарадњи са 

Националним Саветом ромске 

националне мањине и организацијама 

цивилног друштва, спровешће кампању 

како би информисали припаднике/це 

ромске националне мањине  о одржавању 

Пописа становништва 2021. године и 

охрабрио Роме/киње да се изјасне о својој 

припадности ромској националној 

мањини на предстојећем Попису. 

 надзор у области 

саобраћаја, 
Програмска 

активност 0005 –  

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                      

 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре,  

Програм 0701 –  
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја –  
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 у 

2020. години) 

 
Активност 2.11.1. 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                               

заједница за инклузијуРома” (Програм ИПА 

2016) који финансира Европска унија, а 

спроводи СКГО,10 градова и општина 

(Аранђеловац, Бечеј, Вршац, Дољевац, Лебане, 

Лозница, Младеновац, Пирот, Смедеревска 

Паланка и Сурдулица) добија пакете подршке 

како би се помогло социјално укључивање 

Рома и Ромкиња., Такође, у овим градовима и 

општинама функционишу Мобилни тимови за 

инклузију Рома и Локална мултисекторска 

координациона тела за управљање политиком 

инклузије Рома на локалу. Уз подршку СКГО 

ове ЈЛС израдиле су и усвојиле Оперативне 

планове за Мобилне тимове за инклузију Рома 

где је преко 12 милиона динара уложено у 

конкретне локалне акције и инклузивне 

мере. СКГО је пружила подршку поменутим 

ЈЛС у припреми наративних и финансијских 

извештаја за Оперативне планове, а помогла је 

и процес измене Оперативних планова како би 

били усклађени са новонасталим потребама 

локалних заједница услед епидемије вируса 

Ковид-19. У току је израда Оперативних 

планова за наредни период за 8 ЈЛС и процена 

је да ће преко 9,5 милиона динара бити  

уложено у конкретне локалне акције и 

инклузивне мере. 

Такође, СКГО пружа подршку у изради ЛАП-

ова за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

у додатних 10 ЈЛС изабраних путем јавног 

позива (Власотинце, Пожаревац, 

Коцељева, Ниш, Алексинац, Бор, Крушевац, 

Сомбор, Бачка Паланка и Оџаци). У овим ЈЛС 

је процес израде ЛАП-ова у току и настављено 

је одржавање радионица заснованих на 

методологији коју је СКГО израдила,  уз пуно 

поштовање партиципативног приступа. Уводне 
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Активност 3.8.2. 
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802 – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                

  

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
Пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 
у 2019. години и 

115.090.000 РСД 

у 2020. години) 
 

Активност 3.8.3. 

Раздео 30 

радионице за израду ЛАП-а у свим ЈЛС као и 

радионице за израду ситуационе анализе 

праћене фокус групама са ромском заједницом 

у 8 ЈЛС, одржане су пре почетка епидемије 

Ковид-19. Процес прикупљања неопходних 

података континуирано је текао све време 

епидемије, и са поновним настанком услова за 

одржавање скупова у локалним самоуправама, 

СКГО је током септембра одржала радионице 

за израду ситуационе анализе у преосталим 

локалним самоуправама и наставила процес 

израде ЛАП-ова у ЈЛС одржавањем радионица 

за дефинисање општих и посебних циљева и 

мера. Током октобра 2020. године 

организоване су финалне радионице за израду 

нацрта ЛАП-а и фокус групе са ромском 

заједницом. Имајући у виду епидемиолошку 

ситуацију, методологија је адекватно 

прилагођена и радне групе за израду ЛАП-а 

подељене су у секторске целине, тако да се све 

радионице одржавају по принципу рада у 

мањим групама. 

Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва у сарадњи са УН Тимом за људска 

права, у периоду март-јуни 2020.године, 

спровео је ''Мапирање подстандардних 

ромских насеља према ризицима и приступу 

правима у доба КОВИД-19 пандемије''. 
Мапирањем је обухваћено укупно 703 

подстандардна ромска насеља која  се налазе на 

територији 97 јединица локалних самоуправа у 

којима живи 167,493 људи. Прикупљени 

подаци обухватају приступ чистој води и 

канализацији, здравствене ризике у датом 

епидемиолошком контексту, обављање 

делатности са повећаним здравственим 
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Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802 – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                

 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 

0803 – Активна 

политика 

запошљавања, 
пројекат 7024 – 

ИПА 2014 – 

Сектор подршке 
запошљавању 

младих и 

активној 
инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 
у 2019. години и 

115.090.000 РСД 

у 2020. години) 

ризицима, као и приступ струји и одрживим 

изворима прихода. Подаци су добијени од 

успостављених институционалних механизама 

за инклузију Рома и Ромкиња на нивоу 

јединица локалне самоуправе и од 

представника организација цивилног друштва. 

Резултати истраживања биће доступни до краја 

октобра 2020. године.Тим за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва, у 

сарадњи са организацијама цивилног друштва 

ХелпНет, Омладински савет Крушевац, Ромски 

Центар за демократију и агенцијом Ипсос, у 

периоду  јул-август 2020. године, спровео је 

Анкету о утицају епидемије Корона вируса на 

положај припадника/ца рањивих група у РС и 

припрему предлога мера за пост-кризни 

период. Анктом је обухваћено 1500 

припадника/ца рањивих група: млади, особе са 

инвалидитетом, ЛГБТ, старија лица, самохрани 

родитељи, бескућници, жене жртве насиља, 

интерно расељена лица, мигранти, као и 200  

ромских домаћинстава у Врању и Бујановцу.  

Анкета је спроведена у складу са препорученим 

превентивним мерама заштите, а резултати и 

препоруке за мере у пост кризном периоду биће 

објављени до краја октобра 2020. године. 
 

Упису матичне књиге - приступ личним 

документима 
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7. Министарство државне управе и 

локалне самоуправе наставиће да прати 

стање у области остваривања права на 

упис у матичну књигу рођених сагласно 

Закону о матичним књигама, Закону о 

ванпарничном поступку, укључујући и 

број лица која су уписана у ту евиденцију. 

У циљу потпуног обухвата, Министарство 

државне управе и локалне самоуправе ће 

пратити потребе и разлоге грађана који 

нису уписани у поменуту евиденцију у 

сарадњи са свим релевантним 

министарствима/иституцијама.  

 

7.1.Министарство државне управе и 

локалне самоуправе ће формирати 

Оперативну групу за реализацију 

споразума о разумевању који је 

потписанизмеђу Министарство државне 

управе и локалне самоуправе, Заштитника 

грађана и УНХЦР. Споразумом је 

предвиђена реализација активности које 

ће допринети сагледавању проблема Рома 

и Ромкиња приликом остваривања права 

на упис у матичну књигу рођених, у 

складу са законом, а са посебним освртом 

на новрођену децу  

 

7.2.Министарство унутрашњих послова 
ће наставити да прати ситуацију у области 

остваривања права на држављанство у 

складу са одредбама Закона о 

држављанству Републике Србије, 

укључујући уписивање чињенице 

држављанства у матичне књиге рођених.  

Министарство унутрашњих послова ће 

наставити да врши надзор над 

7. Извештај на 

годишњем 
нивоу 

за 2020. и 2021. 

годину 
 

МДУЛС 

МЗ  
МУП 

МП 

2.5.2. 

3.3.2. 
5.2.2. 

5.3.2. 

3.7.1.4. 

3.7.1.5. 
3.7.1.6. 

3.7.1.7. 

3.8.2.8. 
3.8.2.9. 

3.8.2.10. 

3.8.2.11. 
3.8.2.12. 

Тачка 1. 

Тачка 1.е. 
Тачка 1.ф. 

Активност 2.5.2. 

Раздео 23   
Министарство 

правде, Програм 

1001 – 
Унапређење и 

заштита људских 

и мањинских 
права и слобода, 

Програмска 

активност 0017 –  
Бесплатна правна 

помоћ (укупно 

64.394.000 РСД у 
2019. години и 

732.762.000 РСД 

у 2020. години 
 

Активност 3.3.2. 

Раздео 23   
Министарство 

правде, Програм 

1001 – 
Унапређење и 

заштита људских 

и мањинских 

права и слобода, 

Програмска 

активност 0017 –  
Бесплатна правна 

помоћ (укупно 

64.394.000 РСД у 
2019. години и 

732.762.000 РСД 

у 2020. години 
Активност 5.2.2. 

Раздео 30 

Министарство за 
рад, 

запошљавање, 

борачка и 
социјална 

питања, 

Програм: 0902 – 
Социјална 

заштита Пројекат 

7045 – ИПА 2013 

ОЗ број 7.: 

Министарство државне управе и локалне 

самоуправе на годишњем нивоу прати стање у 

остваривању права на упис чињенице рођења у 

матичну књигу рођених. Према подацима 

добијеним од Управног инспектората, у 2019. 

години решено је укупно 476 захтева за 

накнадни упис чињенице рођења у матичну 

књигу рођених. Остали уписи у матичну књигу 

рођених у тој години извршени су у законском 

року за пријаву те чињенице. Такође, одређени 

број лица која чињеницу рођења нису могла да 

докажу у управном поступку, право на упис у 

матичну књигу рођених остварила су у складу са 

одредбама Закона о допунама Закона о 

ванпарничном поступку (утврђивање времена и 

места рођења). Према подацима добијеним од 

Министарства правде, у 2019. години решен је 

451 предлог за утврђивање времена и места 

рођења.  У односу на број решених захтева који 

је наведен није могуће издвојити број уписа који 

се односе на припаднике ромске националне 

мањине, будући да је Уставом Републике Србије 

гарантована слобода изражавања националне 

припадности, као и да нико није дужан да се 

изјашњава о својој националној припадности, те 

се стога у матичну књигу рођених не уписује 

податак о националној припадности. 

ОЗ број 7.1. 

Ради реализације новог споразума  о 

разумевању закљученог између Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, 

Заштитника грађана и Високог комесаријата 

Уједињених нација за избеглице – 

Представништво у Србији, образована је 
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остваривањем права на пријаву 

пребивалишта на адреси Центра за 

социјални рад.  

 

7.3.Министарство правде, у сарадњи са 

другим релевантним 

министарствима/институцијама, 

јединицама локалне самоуправе и  

организацијама цивилног друштва,ће 

осигурати несметано спровођење Закона о 

бесплатној правној помоћи који је 

Скупштина Србије усвојила 2018. године, 

као и пажљиво праћење на основу 

годишњих извештаја. 

 

– Друштвени 

развој 2  (укупно 
126.748.000 РСД 

у 2019. години и 

138.990.000 РСД 
у 2020. години)                                                                                                               

 

Активност 5.3.2 
Раздео 22 

Министарство  

грађевинарства, 
саобрааћаја и 

инфраструктуре, 

Програм: 0701 - 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја, 
Програмска 

активност 0005 - 

Администрација 
и управљање - 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину        

један службеник 

ВСС прати ову 

активност, два 

пута годишње, 20 
радних дана*2 

године (2019 и 

2020), укупно 
810.152 РСД од 

чега по 405.076 

РСДу 2019. и 
2020. години                                                        

Оперативна група коју чине представници 

страна потписница, као и релевантних 

институција у чијем су делокругу послови 

државне управе који су у вези са матичним 

књигама (Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Министарство 

правде, Министарство здравља, УНИЦЕФ у 

Србији и представници Градске управе града 

Београда). Задатак ове Оперативне групе је да 

изнађе најбоља решења и предузме потребне 

активности у циљу остваривања права на упис 

у матичну књигу рођених лица која то право 

нису до сада остварила, са посебним освртом 

на новорођену децу у циљу спречавања 

настанка ризика од апатридијеНакон укидања 

ванредног стања, а поштујући све препоруке 

Владе ради спречавања појаве, ширењa вируса 

COVID-19, Оперативна група је наставила са 

радом. У циљу реализације Споразума одржано је 

неколико састанака ради припреме документа-

инструкције која ће допринети ефикаснијем 

поступању свих учесника у поступку пријаве 

рођења детета у случајевима када се роди дете 

чији родитељи немају лична документа, а све у 

циљу омогућавања уписа чињенице рођења 

детета у матичну књигу рођених. Израда овог 

документа је у завршној фази и након 

усаглашавња и потписивања текста заједничке 

инструкције, иста ће бити упућена свим 

учесницима у процесу пријаве рођења детета. 
 

OЗ број 7.3. 

 

Усвојени су сви подзаконски акти предвиђени 

Законом о бесплатној правној помоћи1. 

октобра 2019. године. 
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http://www.pravno-

informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs

/skupstina/zakon/2018/87/15/reg 

У сарадњи са адвокатуром, припремљена је и 

Уредба о тарифи за пружање бесплатне правне 

помоћи коју је усвојила Влада Републике 

Србије. Такође, Регистар пружалаца бесплатне 

правне помоћи и подршке је објављен на 

интернет страници Министарства правде. 

Спискови пружалаца бесплатне правне помоћи 

и подршке редовно се ажурирају, а упис у 

Регистар је стално отворен. 

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26350/registar-

pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-i-besplatne-

pravne-podrske.php 

 

У периоду од 1. октобра 2019. године до 

октобра 2020. године укупан број поднетих 

захтева за бесплатну правну помоћ био 3623, 

док је број одобрених захтева био 3340. Ово је 

најважнији показатељ спровођења Закона, 

имајући у виду да је преко 91% захтева грађана 

одобрено. Већини корисника је општинска 

служба бесплатне правне помоћи пружила 

потребну бесплатну правну помоћ, док је 

адвокатима упућен 661 корисник.  

У периоду од 1. октобра 2019. године до 

октобра 2020. године, укупан број корисника 

којима је пружен правни савет износи 13873, 

број корисника којима је пружена општа 

правна информација је 8471, док је број 

корисника којима је пружена помоћ у 

састављању формулара 2011. Потребно је 

имати у виду да је број корисника бесплатне 

правне подршке знатно већи, јер велики број 

јединица локалне самоуправе редовно 

извештава да пружа правне савете и опште 
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правне информације свим грађанима. Дакле 

укупан број корисника бесплатне правне 

подршке (као врсте примарне правне 

помоћи) јесте 24355. 

 

Министарство правде и Адвокатска комора 

Србије потписали су Протокол о размени 

података у поступку упућивања на адвокате 

ради пружања бесплатне правне помоћи, 

којим је предвиђено успостављање Кол центра 

за бесплатну правну помоћ.  Кол центар 

представља значајан механизам путем кога ће 

овлашћена лица у јединицама локалне управе 

упућивати грађане на  адвокате у конкретном 

предмету. Кол центар је почео са радом августа 

2020. године. 

Образовање        

8.Повећање обухвата ромске деце 

предшколским васпитањем и 

образовањем старосне доби од 3 до 5,5 

година биће обезбеђено праћењем 

примене Правилника о ближим условима 

за утврђивање приоритета за упис деце у 

предшколску установу ("Сл. гласник РС", 

број 44/2011), побољшаном 

координацијом и сарадњом између 

релевантних актера (Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, 

Национални савет ромске националне 

мањине и јединица локалне самоуправе) и 

путем појачаног информисања ромске 

заједнице кроз:  

а)  Информативне кампање на 

националном и локалном нивоу о 

важности развоја у раном детињству, 

похађања предшколских програма, као и 

8. а), б)  

Други квартал 

2020. године 

Други квартал 

2021. године  
 

8. ц), д) Други 

квартал 2020. 
године  

 

Други квартал 
2021. године  

 

МПНТР 1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.8.2.20 

 

 

Тачка 1. 

Тачка 5 

Активност 1.1.2  

Раздео 26, 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

2002 – 

предшколско 
васпитање, 

Пројекат 4001 – 

Инклузивно 
предшколско 

васпитање и 

образовање – 
(укупно 

64.935.000 РСД у 

2019. години и 

124.657.000 РСД 

у 2020. години) 

 
Активност 1.1.3  

Раздео 26, 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

ОЗ број 8: 

 

Резултати у мера за повећан обухват системом 

предшколског образовања и васпитања (ПВО) 

деце из осетљивих друштвених група су:  

- Активно се примењује афирмативни упис у 

предшколске установе;  

- ПВО у 2019/20. години укупно похађа 63,9% 

деце из осетљивих друштвених група (10,5% 

деце из сиромашних породица, 7,4% из ромске 

заједнице и 46% из руралних подручја (према 

прелиминарним подацима МИЦС 2019); 

- У обавезни  припремни предшколски програм 

(5,5-6,5 год.) укључено је 80% ромске деце;  

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање“ који се реализује уз 

подршку Светске банке у периоду од 2019–

2022. године креирана   је обука за директоре 

ПУ (компонента 2 пројекта) у оквиру које су                                                                                      

103 директора похађала сва 4 дана 
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родитељске улоге у развоју и образовању 

деце; 

б) Информативне кампање на 

националном и локалном нивоу о  

службама које су доступне у локалној 

самоуправи у вези са развојем у раном 

детињству (укључујући услуге у области 

здравства, исхране, раног скрининга за 

сметње у развоју, социјалне заштите и 

раног учења); 

ц) Подстицање локалних самоуправа да 

финансирају различите програме за већи 

обухват деце  предшколским програмима 

на узрасту 3–5,5 година; 

д) Израду препоруке локалним 

самоуправама да обезбеде субвенције 

деци из угрожених група, посебно ромској 

деци, у максималном износу прописаном 

законом, односно до 80 %. 

 

развоја, Програм 

2002 – 
предшколско 

васпитање / 

Пројекат 4001 – 
Инклузивно 

предшколско 

васпитање и 
образовање – 

(укупно 

64.935.000 РСД у 
2019. години и 

124.657.000 РСД 

у 2020. години)    
 

Активност 1.1.4. 

 Раздео 26, 
Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

2002 – 

предшколско 
васпитање / 

Пројекат 4001 – 

Инклузивно 

предшколско 

васпитање и 

образовање – 
(укупно 

64.935.000 РСД у 

2019. години и 
124.657.000 РСД 

у 2020. години)      

 
Активност 1.1.5.  

  Раздео 26, 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Програм: 
2002 – 

предшколско 

васпитање / 
Пројекат: 4001 – 

Инклузивно 

предшколско 

интерактивне обуке. Предстоји још 9 дана 

онлајн обуке која је постављена на сајт ЗУОВ, 

а доступна је од 14. 09. 2020 године. Програмом 

јачања капацитета запослених у предшколским 

установама предвиђен је обухват од 2760 

практичара, односно 92 групе у оквиру 22 ПУ у 

периоду јун - новембар 2020. 

У првој години примене (2019) обухваћено је  

1890 практичара из 11 ПУ. Током јуна 2020 

године реализована је обука за 21 групу 

учесника (630 практичара) из 6 ПУ. За 

преосталих 16 предшколских установа,  обука 

за примену нових Основа програма биће 

реализована до краја октобра 2020. године 

уживо или онлајн.   

- Реализована је подршка ЈЛС за повећање 

обухвата деце ПВО кроз изградњу нових 

вртића, реконструкцију и пренамену 

постојећих, као и кроз доделу грантова ЈЛС 

(компоненте 1 и 3 пројекта). 

- Спроводи се континуирана медијска кампања 

за подстицање родитеља за упис деце у ПУ 

(компонента 3. пројекта) 

- У циљу подршке унапређивању квалитета 

предшколског васпитања и образовања, 56 

предшколских установа у најсиромашнијим 

општинама опремљене су   намештајем, 

дидактичким средствима и ИКТ опремом. 

Из средстава Инструмента претприступне 

помоћи ЕУ, у оквиру програма ИПА 2014 (кроз 

реализацију пројекта: „Опремање 

предшколских установа“; вредност пројекта: 

1.060.670,86 евра) омогућена је набавка опреме 

намењене предшколским установама 

(намештај, техника, дидактичка средства и 

играчке). Уговор је део ширег пројектног 

акционог документа „Ка целоживотном 
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васпитање и 

образовање – 
(укупно 

64.935.000 РСД у 

2019. години и 
124.657.000 РСД 

у 2020. годину)                                                                                                                                                                            

учењу“, а у којем је један од очекиваних 

резултата побољшање услова рада васпитача и 

боравка деце у вртићима.  

Укупно 56 предшколских установа (у 55 

градова у Србији) опремљено је намештајем, 

дидактичким средствима и техничком 

опремом, у циљу унапређивања услова рада 

васпитача и боравка деце у вртићима.  

Укупно је подељено 793 комплета намештаја, 

11.680 креветића; 521 комплет технике и 793 

комплета играчака. У оквиру ових 56 

предшколских установа налази се око 500 

објеката (539 објеката јасла и вртића) и око 

1.800 васпитних група које похађа око 40.000 

деце узраста од 6 месеци до поласка у школу 

(Предшколске установе за које је обезбеђена 

опрема налазе се на територији  локалних 

самоуправа: Нови Сад; Земун; Чачак (2 ПУ); 

Алибунар; Бајина Башта; Баточина; Бач; Бела 

Црква; Бољевац; Велика Плана; Жабаљ; 

Житиште; Ириг; Кнић; Коцељева; Лучани; 

Љубовија; Мали Иђош; Нова Црња; Осечина; 

Пландиште; Сечањ; Србобран; Тител; 

Трстеник; Ћићевац; Чока; Блаце; Брус; Гаџин 

Хан; Димитровград; Жабари; Жагубица; 

Књажевац; Кучево; Љиг; Мало Црниће; Опово; 

Петровац На Млави; Прибој; Ражањ; Рашка; 

Рековац; Црна Трава. Бабушница; Бела 

Паланка; Босилеград; Голубац; Куршумлија; 

Мали Зворник; Медвеђа; Сврљиг; Трговиште; 

Лозница; Пирот). 

-Пројекат  „Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања у 

Србији“ (SUPER – IPA 14, вредност пројекта: 

874,000 евра) подржава јачање 

професионалних капацитета јединица локалне 

самоуправе за планирање и управљање 
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предшколским васпитањем и образовањем; 

јачање професионалних компетенција 

практичара у предшколским установама за 

квалитетно инклузивно предшколско 

васпитање и образовање, као и унапређивање 

легислативног оквира за предшколско 

васпитање, у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о 

предшколском васпитању и образовању и 

Основама програма предшколског васпитања и 

образовања. Планирање активности као и 

модалитети рада прилагођени су насталој 

ситуацији проузрокованој пандемијом COVID-

19. У извештајном периоду, реализоване су 

следеће активности: 

• Развијене су Смернице за развој 

локалне стратегије и Акционог плана за њену 

примену, Смернице за хармонизацију Акта о 

мрежи јавних предшколских установа са 

Стратегијом за унапређивање предшколског 

васпитања и образовања у локалној заједници, 

као и Смернице за комуникацију и видљивост 

значаја предшколског васпитања и образовања 

за локалне самоуправе; 

• 42 ЈЛС израдиле су прве нацрте 

локалних стратегија; 2 ЈЛС (Бајина Башта и 

Сврљиг) усвојиле су локалне стратегије; ЈЛС 

Сврљиг је усвојила ревидирани Акт о мрежи 

јавних предшколских установа; у локалним 

самоуправама Осечина, Ражањ и Бач  локалне 

стратегије су у процесу јавног слушања; 8 ЈЛС 

није доставило нацрте локалних стратегија 

(Србобран, Чока, Жабаљ, Димитровград, 

Бабушница, Кнић, Рековац, Коцељева). 

•Израђена је једнодневна онлајн обука за 

васпитаче (http://super.europa.rs/) 
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•Организовано је 13 обука за васпитаче 19 

предшколских установа, на којима је 

учествовало 368 васпитача  

•Завршена и предате апликација за електронску 

педагошку документацију  и Упутство за 

коришћење апликације за електронску 

педагошку документацију 

•Израђен и предат програм обуке WАNDA 

(3+2)  

•Израђен и предат предлог Упутства за израду 

предшколског програма  

•Израђен предлог нацрта подзаконског акта 

Правилник о ближим условима за реализацију 

различитих облика и програма  васпитно-

образовног рада, других облика рада и услуга 

предшколске установе   

•Израђен и предат предлог подзаконског акта 

Стандарди компетенција стручних сарадника у 

предшколској установи.  

9. Министарствопросвете, науке и 

технолошког развоја ће обезбедити 

повећање уписа ромске деце у основне 

школе и обавезни припремни 

предшколски програм (ППП) за 20%, 

постепено за сваку школску годину за по 

10%, закључно са школском 2021/22. 

годином, кроз: 

а) Рад педагошких асистената (ПА) за 

децу и ученике ромске националности  

којима је потребна додатна подршка 

у образовању, обезбеђивање подршке 

родитељима у процесу уписа деце у ППП 

и основну школу и прикупљање 

информација путем редовних годишњих 

извештаја о раду ПА; 

 

9. а), б), ц)  

Други квартал 

2020. године  

 

Други квартал 
2021. године   

МПНТР 1.2.1 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.3. 

 

3.8.2.13. 

3.8.2.14. 

3.8.2.15. 

3.8.2.21 

3.8.2.22. 

Тачка 1. 

Тачка 5 

Активност 1.2.1. 

Раздео 26, 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

2002 – 

предшколско 
васпитање / 

Пројекат 4001 – 

Инклузивно 
предшколско 

васпитање и 

образовање – 
(укупно 

64.935.000 РСД у 

2019. години и 
124.657.000 РСД 

у 2020. години)   

 
Активност 1.2.2.  

Раздео 26, 

Министарство 

OЗ број 9. 

 

МПНТР процењује (реч је о процени јер 

изјашњавање по националној основи није 

обавезно) да је  повећан обухват основним 

образовањем деце из ромске популације. У 

школској 2019/20. године, према подацима 

МПНТР обухват износи 77% (80% девојчица, 

73% дечака). Примењује се афирмативни упис 

у ОШ и без докумената деце. Такође, смањен је 

дроп-оут за 7% и креиран инструмент за 

препознавање ученика у ризику од раног 

напуштања школе (ЕWIS). Очекују се 

резултати МИЦС 6    истраживања, који ће дати 

додатни увид у обухват ромске деце 

образовањем.   

У систему образовања и васпитања ангажован 

је 261 педагошки асистент који  пружа подршку 
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б) Континуирану информативну кампању 

на националном и локалном нивоу у циљу 

информисања ромске заједнице о значају, 

правима и обавезама у вези са похађањем  

ППП; 

 

ц) Израду информатора/брошуре/лифлета 

са релевантним информацијама везаним 

за процес уписа деце у  припремни 

предшколски програм који ће бити 

подељени заинтересованим породицама 

од стране релевантних институција у 

јединици локалне самоуправе. 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

2002 – 

предшколско 
васпитање / 

Пројекат 4001 – 

Инклузивно 
предшколско 

васпитање и 

образовање – 
(укупно 

64.935.000 РСД у 

2019. години и 
124.657.000 РСД 

у 2020. години)   

 
Активност 1.2.3. 

Раздео 26, 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Програм: 
0201 – Развој 

науке и 

технологије,  

Програмска 

активност  0007 – 

Администрација  
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину       

Буџет Републике 
Србије: 

18 просветних 

саветника 1 
месец 30% 

радног времена  * 

једном годишње 
у 2019 и 

2020.години, 

Буџет Републике 
Србије, укупно 

1.093.705 РСД, 

по 546.853 РСД у 

установи, ромском ученику коме је  подршка 

потребна и остварује сарадњу са родитељима. 

 

Изменама и допунама ЗОСОВ-а у области 

унапређивања образовања ученика миграната и 

ученика који не познају језик наставе, као што 

су повратници по споразуму о реадмисији, 

уведена је могућност учења српског језика као 

страног језика. Изменама ЗОСОВ-а се 

омогућава и ближе уређење начина 

прилагођавања програма наставе и учења у 

школама за ученике  са сметњама у развоју. 

Због промењене структуре ученика у овим 

школама (све је већи проценат деце са 

вишеструким сметњама), ове школе су пред 

изазовом како да обезбеде сложени систем 

додатне подршке уз пуно уважавање 

образовних, социјалних и здравствених 

потреба деца и ученика који их похађају. Поред 

редовне наставе, организују се различите 

групне и индивидуалне активности које 

захтевају значајнија прилагођавања школског 

програма. Кроз смернице су школе добиле 

инструкцију на који начин се оваква 

прилагођавања могу урадити, уз поштовање 

најбољег интереса детета. 

 

МПНТР је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом 

иницирао и реализовао низ мера са циљем 

подршке образовању деце и ученика из 

осетљивих друштвених група:  

- Обезбеђивање ToyBox пакета (3000 ком) за 

најсиромашније породице (укључујући и 

ромске породице које живе у неформалним 

насељима), децу у хранитељским породицама и 

установама социјалне заштите, Пакет садржи 

15 артикала, играчака и дидактичког 
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2019. и 2020. 

години    
 

 

Активност 1.3.3. 
Раздео 26.1. 

Основно 

образовање, 
Програм 2002 – 

предшколско 

васпитање, 
Пројекат 4001 – 

Инклузивно 

предшколско 
васпитање и 

образовање  

(укупно 
64.935.000 РСД у 

2019. години и 

124.657.000 РСД 
у 2020. години)  

Програмска 

активност 0012- 
Повећање и 

доступност 

образовања и 

васпитања,  

превенција 

осипања и 
дискриминације,  

по 10.200.000 

РСД у 2019. и 
2020.години. 

Буџет Републике 

Србије – укупно 
57.690.000 РСД , 

од чега 

10.200.000 РСД  у 
2019. години и 

47.490.000 РСД У 

2020. години 

материјала за децу узраста од једне до десет 

година и осмишљен је тако да подржи 

заједничке активности деце и одраслих и 

подстакне учење кроз игру. Информација која 

прати овај пакет преведена је и на ромски језик.  

- Успостављен је кутак за игру на УНИЦЕФ 

сајту: https://www.unicef.org/serbia/kutak-za-igru 

на коме се могу наћи предлози за игру и позив 

за укључивање у кампању  #LearningAtHome ili 

#Kutak za igru, као и информације о 

програмима на РТС-у; 

10. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће пратити 

примену Правилника о педагошкoм и 

андрагошкoм асистенту којим су 

уређени опис посла, стручна 

10 а). Август 

2020-године  

Август 2021. 
године 

МПНТР 1.4.3. 

1.6.1. 

1.6.2. 
 

3.8.2.13. 

3.8.2.14. 

3.8.2.15. 
3.8.2.16. 

 

 

Тачка 1.ц Активност 1.4.3.  

Раздео 26.1. 

Основно 
образовање, 

Програм 2002 – 

предшколско 

 

 

ОЗ број 10.: 
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спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство педагошких 

асистента (ПА), кроз: 

а) Унапређивање компетенција и 

повећавање броја ПА у институцијама 

образовања и васпитања у складу са 

расположивим ресурсима и потребама; 

 

б) Успостављање механизма праћења рада 

ПА (увођења књиге евиденције рада, 

извештавање) који ће омогућити 

прикупљање података о образовним 

постигнућима деце и ученика ромске 

националности; 

 

ц) Усаглашавање Правилника о 

педагошкoм и андрагошкoм асистенту  са 

другим подзаконским актима. 

10.1. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће пратити 

примену Правилника о поступању  

установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности ( 

Сл. гласник РС бр. 65/2018)вршиће се 

кроз: 

 

а) обуку запослених у образовању за 

примену Правилника; 

б) праћење пријава дискриминаторног 

понашања према Правилнику. 

 

(годишњи 

извештаји) 

10. б) Јуни 
2020. године 

10.ц) 

Последњи 

квартал 2020. 
године 

10. 1. Август 

2020-године  

Август 2021. 
године 

(годишњи 

извештаји) 

васпитање, 

Пројекат 4001 – 
Инклузивно 

предшколско 

васпитање и 
образовање  

(укупно 

64.935.000 РСД у 
2019. години и 

124.657.000 РСД 

у 2020. години)  
Програмска 

активност 0012- 

Повећање и 
доступност 

образовања и 

васпитања,  
превенција 

осипања и 

дискриминације,  
по 10.200.000 

РСД у 2019. и 

2020.години. 
Буџет Републике 

Србије – укупно 

57.690.000 РСД , 

од чега 

10.200.000 РСД  у 

2019. години и 
47.490.000 РСД У 

2020. години 

 
Активност 1.6.1.  

Раздео 26.0, 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Програм 
0201 – Развој 

науке и 

технологије, 
Програмска 

активност: 0007 – 

Администрација  
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 

Усвојен је Правилник о педагошкoм и 

андрагошкoм асистенту  („Сл. гласник РС“, 

број 87/2019) којим су уређени опис посла, 

стручна спрема/образовање, додатна 

знања/испити/радно искуство педагошких 

асистента (ПА). У школској 2019/20. години 

укупно је ангажовано 261 ПА, 229 у основним 

школама и 31 у предшколским установама. 

Правилник дефинише да ПА за децу и ученике 

ромске националности којима је потребна 

додатна подршка у образовању, пружа помоћ и 

додатну подршку групи деце и ученика у 

установи и помоћ и подршку наставницима, 

васпитачима и стручним сарадницима, у 

наставним и ваннаставним активностима, у 

циљу унапређивања њиховог рада са децом и 

ученицима ромске националности којима је 

потребна додатна подршка у процесу 

образовања. Такође, ПА за децу и ученике 

ромске националности којима је потребна 

додатна подршка у образовању активно и 

континуирано сарађује са родитељима деце и 

ученика, односно другим законским 

заступницима, ради оснаживања породице и 

унапређивања социјалног и емоционалног 

статуса деце и ученика у установи. Правилник 

даље дефинише учешће у раду стручних органа 

установе – васпитно-образовног, наставничког 

и одељењског већа, стручних већа за области 

предмета, стручног актива за развојно 

планирање, стручног актива за развој школског 

програма, педагошког већа, тима за пружање 

додатне подршке детету, односно ученику и 

полазнику, наставничког тима за ФООО, тима 

за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, тима за 

инклузивно образовање и других тимова. 
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за 2019. и 2020. 

годину  
 

Радна група у 

којој је 13 
запоселних из 

МПНТР  (1 

државни 
секретар, 1 

републички 

просветни 
инспектор, 4 

руководиоца, 4 

самостална 
саветника, 1 

виши саветник, 1 

посебан 
саветник, 1 

саветник) радиће  

4 месеца - 10 % 
плате у 2019 и 

2020.години).  

 
обрачун:105*10

% 

+71*10%+37*10

%*11*80дана=(1

0,50+7,10+3,70*1

1)*80 =4,664 еур 
+o.h. 700 €=5364€ 

Буџет Републике 

Србије , укупно 
1.276.537 РСД, 

од чега по рсд 

638.268.у 2019.г. 
и 2020. годину 

 

 
Активност 1.6.2.  

 Буџетирано у 

оквиру акт. 1.1.1                                                          

Педагошки асистент подноси извештај о свом 

раду директору школе два пута годишње.                     

У годишњем плану рада школе налази се опис 

рада, структура рада и задужења ПА за текућу 

школску годину. Извештаји о раду педагошког 

асистента саставни су део годишњег извештаја 

о раду установе. 

Како би  услови из Правилника о 

педагошком и андрагошком асистенту 

могли да се примене Министарство је 

прописало критеријуме за финансирање 

рада оба асистента. На препоруку 

Националног савета ромске националне 

мањине донете су измене Правилника које  

се односе најпре на нормирање рада 

педагошког асистента који пружа подршку 

ученицима ромске националности, којима је 

потребна додатна подршка у образовању.  Они 

ће  моћи да буду ангажовани  када има 

најмање 20 ученика којима је потребна 

додатна подршка у образовању, на основу 

одлуке педагошког колегијума. Педагошки 

колегијум доноси одлуку на основу препоруке 

Тима за инклузивно образовање на нивоу 

установе. Педагошки асистент који пружа 

подршку ученицима ромске националности 

остварује пуну норму у раду са 35 ученика 
којима је потребна додатна подршка у 

образовању. Норма педагошких асистената 

процентуално се смањује и повећава у односу 

на број ученика за који су ангажовани по 

начелу сразмерности. Министарство даје 

сагласност школама за ангажовање 

педагошких асистената које први пут уводе 

институт  педагошког асистента у складу са 

напред наведеним мерилима у погледу броја 

ученика, према редоследу на ранг листи, а до 
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износа средстава која су обезбеђена у буџету 

Републике Србије за ту намену. 

Правилници су објављени у „Сл.гласнику 

РС“, бр.115/20 од 11. 09.2020. године и 

налазе се на линку 

http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva

/pravilnik/2016/73/6/reg за основну, односно на 

линку:  

http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva

/pravilnik/2015/72/1/reg за средњу школу. 

 

ОЗ број 10.1. 

 

Од ступања на снагу Правилника о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности (Сл. 

гласник РС 65/2018) укупно је пријављено 30 

ситуација дискриминаторног понашања. 

Пријаве од стране родитеља углавном не 

подразумевају претпостављено или стварно 

лично својство које је кључно приликом 

одређивања дискриминаторног понашања. 

Установе углавном пријављују удруживање 

родитеља у циљу искуљчивања ученика којима 

је потребна додатна образовна подршка из 

одељења/школе. Део пријава (до 25%) је поднет 

носи лично својство – национална припадност. 

Дискриминација се слабије пријављује од 

ситуација насиља и често се не одваја од 

ситуација насиља или се лично својство не 

препознаје као основ. 

Кад је реч о стручном усавршавању запослених 

у систему образовања и васпитања за примену 

Правилника, одржана је ТоТ обука за 30 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/73/6/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/73/6/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/73/6/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/72/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/72/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/72/1/reg
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просветних инспектора и саветника, као и он-

лине обука за 300 наставника и стручних 

сарадника из ПВО, ОШ и СШ. 

11.Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће обезбедити 

делотворне и ефикасне механизме за 

превенцију и спречавање раног 

напуштања основног образовања ромске 

деце кроз: 

 

а)  Препознавање ризика и израду плана 

превенције раног напуштања образовања; 

б) Креирање мера подршке за ученике 

који су у ризику од напуштања система; 

ц) Обезбеђивање редовности похађања 

наставе и праћење образовних постигнућа 

ромских ученика, нарочито девојчица, 

посебно на прелазу из четвртог у пети 

разред, кроз дефинисање одговорности 

родитеља и школе да прати и реагује у 

случајевима изласка из и/или раног 

напуштања система образовања у сарадњи 

са центром за социјални рад. 

11 а)Други 
квартал 2020. 

године11.  

 
б) Четрвти 

квартал 2020. 

године   
 

11 ц) Други 

квартал 2021. 
године   

 

МПНТР 1.4.4. 
1.4.6. 

 

3.8.2.18. 

3.8.2.19. 

3.8.2.21 

 

Тачка 1. Активност 1.4.4. 
Раздео 26.0 

Министарство 

просвете, науке и 
технолошког 

развоја, Програм 

2001 –  Уређење, 
надзор и развој 

свих нивоа 

образовног 
система, 

Пројекат 0012 – 

Повећање 
доступности 

образовања и 

васпитања, 
превенција 

осипања и 

дискриминације 
(укупно 

10.200.000 РСД у 

2019. години и 

47.490.000 у 

2020. години) 

 
Активност 1.4.6.  

Раздео 26.0 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Програм 
2001 –  Уређење, 

надзор и развој 

свих нивоа 
образовног 

система, 

Пројекат 0012 – 
Повећање 

доступности 

образовања и 
васпитања, 

превенција 

осипања и 

ОЗ број 11.: 

 

Креиран је инструмент за препознавање 

ученика у ризику од раног напуштања школе 

(ЕWIS) и реализоване су обуке за примену овог 

инструмента. У плану је наставак обука са 

циљем унапређивања комептенција наставника 

и стручних сарадика за препознавање и 

спречавање осипања;                            

МПНТР процењује да је предузетим мерама 

смањен дроп-оут за 7%;  
 

 

Ученици који живе у подстандардним ромским 

насељима, током ванредне ситуације услед 

пандемије, пратили су наставу на даљину 

путем ТВ, он лине учионица, вибер група као и 

сви остали ученици. За ученике који немају ни 

једну од понуђених могућности, школа штампа 

образовни материјал који је доступан 

родитељима у одређеном врeмнском периоду. 

МПНТР је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом 

прикупио следеће податке о доступности:  

- 30,72% ромских ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка нема приступ 

интернету,  

- 19,94% нема одговарајући уређај (телевизор, 

паметни телефон, таблет, рачунар).  

За потребе пробног завршног испита 

дистрибуирани су штампани наставни 

материјали. Ученици ромске националне 

мањине чине 1,87% удела у овом начину 

образовног рада, у односу на укупан број 

ученика за које се припремају штампани 

материјали. Током ванредног стања, 
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дискриминације 

(укупно 
10.200.000 РСД у 

2019. години и 

47.490.000 у 
2020. години) 

педагошки асистенти су обезбедили  адакватну 

подршку учењу на даљину кроз низ 

активности:  

-Подршка у изради домаћих задатака (у 63,81% 

случајева); 

- Сарадња са наставницима који израђују 

наставне материјале, док су ПА су учествовали 

у дистрибуцији ових материјала (у 55,71% 

случајева); 

-Подршку ученицима у овладавању и 

коришћењу информационо-комуникационих 

технологија (у 50% случајева).  

МПНТР је са међународним партнерима 

обезбедило опрему као што су таблети, 

компјутери, штампачи, тонери, са циљем да се 

унапреди доступност и квалитет наставе на 

даљину. Ова подршка до сада је пружена за 70 

ОШ које су партнери у пројекту Дечије 

фондације Песталоци, у којима се образује 

значајан део ученика ромске националности и 

ученика из социјално депривираних средина. 
 

12.Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја почевши од 

школске 2019/2020.године (реализацијом 

Пројекта ИПА14), обезбедиће  

стипендирање ученика/ца у 

средњошколском образовању за све 

ученике/це ромске националности који 

имају просечну оцену од 2,0 до 5,0. 

Систем подршке ће укључивати активно 

учешће ромских родитеља и Националног 

савета ромске националне мањине.  

 

Измењен је Правилник о ученичким и 

студентским кредитима и стипендијама, у 

смислу искључења критеријума успеха за 

ромске ученике. 

12.) 12.1.) 

 

Новембаршкол
ске 2019/20.   

 

Новембар 
школске 

2020/21. 

године 
 

 

 

МПНТР 1.5.2. 

 

 

3.8.2.17. 

3.8.2.22. 

3.8.2.24. 

 

Тачка 1. 

 

Активност 1.5.2.  

Раздео 26.3. 

Ученички 
стандард, 

Програм 2007 – 

Подршка у 
образовању 

ученика и 

студената, 
Програмска 

активност 0003 – 

Индивидуална 

помоћ 

ученицима, 

економска 
класификација 

472 – Накнаде за 

социјалну 
заштиту из 

буџета (укупно 

ОЗ број 12.: 

 

Измењен је Правилник о ученичким и 

студентским кредитима и стипендијама (“Сл. 

гласник РС”, бр. 46/10, 47/11, 56/12, 75/13 и 

111/17) у делу блажих критеријума за осетљиве 

друштвене групе – скинут је критеријум успеха  

за ромске  ученике, ученике без оба родитеља и 

ученика са инвалидитетом. 

Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, из буџета РС, исплатило је  свих десет 

рата (једна рата 5.400,00 динара) за 704 ученика 

ромске националности, закључно са јуном 

2020.године, које се односе на стипендије за 

школску 2019/2020.годину. Завршено је 

пријављивање на Конкурс за доделу ученичких 
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12.1. Министарство просвете, науке и 

технолошког развојаће развити систем 

менторства за ученике и ученице ромске 

националности  који похађају  средње 

школе са циљем смањења стопе осипања у 

средњем образовању, са фокусом на 

образовање ромских девојчица. 

 

720.003.000 РСД 

у 2019. години и 
686.000.000 РСД 

у 2020. години)   

У оквиру 
обезбеђених 

средстава - обим 

коришћења ће 
зависити од броја 

захтева и 

испуњености 
прописаних 

услова 

 
 

стипендија за школску 2020/2021.годину, које 

је трајало од 1. до 30. септембра 2020.године. 

Конкурс је објављен као специјални број 

Просветног прегледа и на сајту МПНТР.  

Конкурс се спроводи у сарадњи са Ромским 

националним саветом кои помаже код 

попуњавања образаца за пријављивање на 

Конкурс и пружа подршку у информисању, 

односно обавештавању да право на пријаве на 

Конкурс имају сви ученици уписани у средње 

школе на територији РС, без обзира на успех. 

Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, почевши од школске 2019/2020.године, 

реализује  Конкурс за доделу стипендија 

ромским ученицима средњих школа – 

Пројекат: ЕУ подршка ромским ученицимаза за 

наставак средњошколског образовања. 

Пријавило се  2149, а остварило право на 

доделу стипендије, од 44 еура, 503 ученика. 

Исплата свих десет рата је реализована током 

августа месеца 2020.године.У школској 

2020/2021. години Пројектом је предвиђена 

додела 700 стипендија ромским ученицима 

средњих школа. Конкурс је трајао до 

30.септембра 2020. 

 

 ОЗ број 12.1.: 

 

МПНТР континуирано реализује низ мера 

подршке за повећање обухвата ученика из 

ромске заједнице средњом школом:  

- Путем афирмативних мера за упис у средњу 

школу уписано је 12.427  ученика (од тога 56% 

девојчица):  Школске 2018/19. године уписано 

је 2.220 ученика, док је школске 2019/20. 

године уписано 2.209 ученика. 



48 

 

- Обезбеђена је менторска подршка за 200 

ментора;   

- За три школске године додељено 4.206  (65% 

девојчицама), а очекује се додела још 500 

стипендија до краја 2020. године: 

- прелиминарни подаци новог МИЦС 6 

истраживања показују да 27% ромских 

девојчица похађа средње образовање и 50% 

ромских дечака.   

13.Координационо тело за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025. 

године ће иницирати  упис без квота за све 

ромске ученике и ученице који су 

завршили четворогодишње средње школе 

и положили пријемне испите у 

високошколским установама које је 

основала Република Србија до почетка 

академске 2020/2021. године. 

 

Мај 2020. Координационо 

тело  

НСРНМ 

 

1.8.2. 

 

3.8.2.21.  Активност 1.8.2. 

Раздео 26.0, 

Министарство 

просвете, науке и 
технолошког 

развоја, Програм 

0201 –  Развој 
науке и 

технологије, 

Програмска 
активност 0007 – 

Администрација  

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину   
 

2 запослена 

МПНТР (виши 
саветници) х 1 

месец рада х за 1 

годину *2 године 
( 2019 и 2020.) 

Буџет Републике 

Србије -укупно 
405.076  РСД, од 

чега  по 

202.538.....РСД   у 
2019. и 2020. 

години                      

ОЗ број 13.:   

Координационо тело за праћење спровођења 

Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња 2016-2025. године, је на  другој 

седници одржаној 24. априла 2018. године, 

којој су присуствовали чланови 

Координационог тела и стручне групе, 

разговарало о афирмативним мерама за упис 

ученика/ца ромске националности на 

факултете и високошколске установе у Србији. 

Наиме, једна од тачка дневног реда била је 

Иницијатива за укидање квота афирмативних 

мера на високим школама и факултетима за 

припаднике/це ромске националне мањине 

На 6. Седници Координационог тела за 

праћење спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025. 

године, одржаној 07.10.2020. године, 

иницирано је повећење квоте за упис ромских 

студената на високе школе и факултете (на 

минимум 3%). 

14. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја обезбедиће 

Почетак 

академске 

МПНТР 1.8.3. 

 

3.8.2.21.  Активност 1.8.3.  ОЗ број 14.: 
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стипендије, смештај и исхрану у 

студентским домовима за студенте/киње 

ромске националности применом блажих 

критеријума, на основу припадности 

осетљивим друштвеним категоријама. 

 

2019/20.  

године 
 

Почетак 

академске  
2020/21. 

године 

Раздео 26.0 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

развоја, Програм 
0201 –  Развој 

науке и 

технологије, 
Програмска 

активност 0007 – 

Администрација  
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину      

Радна група: 6 
саветника * 3 

месеца *  

37€ *10% + o.h.... 
€=.......€ * 2 

godine= 3064 € 

Буџет Републике 
Србије -укупно 

364.568 РСД, од 

чега по 

182.284.РСД   у 

2019. и 2020. 

години                                                         

Реализовани су конкурси за пријем ученика у 

ученичке домове и пријем студената у 

студентске домове. Ученици/е и студенти/киње 

ромске националности су конкурсом 

обухваћени, делом у редовној процедури, а 

делом применом блажих критеријума. 

Обухваћено је 47 девојака и 41 младић у 

установама ученичког стандарда и сви 

заинтересовани студенти у установама 

студентског стандарда. 

Што се тиче реализације конкурса за ученичке 

и студентске кредите и стипендије за школску 

2019/2020. годину, из буџета РС финансирају 

се: 704 стипендије, 1 кредит, 116 студентских 

стипендија, 9 студентских кредита. 

 

У току су припреме за израду конкурса за 

школску 2020/2021.год, три месеца пре почетка 

школске године, а према Закону о ученичком и 

студентском стандарду. 

 

  

15.Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће ревидирати 

постојеће и усвојити нове процедуре за 

образовање одраслих које ће допринети 

даљем повећању обухвата одраслих 

ромске националности кроз примену и 

праћење новог Правилника о педагошком 

и андрагошком асистенту.  

 

15.1. Обуке за тржиште рада ће бити 

спроведене у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање и са Заводом 

за унапређивање образовања и 

15.Последњи  
квартал 2020. 

године 

 

15.1.Други 

квартал 2021. 

године 

МПНТР 1.9.1. 
1.9.2. 

1.9.3. 

1.9.4. 
1.9.5. 

3.6.1. 

 

3.8.2.25. 

 

/ Активност 1.9.1. 
Раздео 26.0 

Министарство 

просвете, науке и 
технолошког 

развоја, Програм 

0201 – Развој 
науке и 

технологије, 

Програмска 
активност 0007 – 

Администрација  

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину         

ОЗ број 15.  

 

Правилником о упису ученика у средњу школу, 

ученицима старијим од 17 година, одраслим 

полазницима и ученицима ромске 

националности, омогућава се лакши упис у 

жељену средњу школу. Процена је да  програм 

функционалног основног образовања одраслих 

похађа 40% припадника ромске заједнице. 

Школске 2020/21. одобрено је 6 комбинованих  

одељења, афирмативно ван квоте дате 

Стручним упутством. У школама за основно 

образовање одраслих на завршни испит изашло 
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васпитања (јавно признатим носиоцем 

акредитованих програма стручног 

усавршавања), под повољнијим условима 

за  кандидате ромске националности, 

усредсређујући се на већи обухват 

Ромкиња (око 40%). 

 

1 запослени 

саветник х 6 
месеци х 30% за 

2019 и 2020. 

годину 
Буџет Републике 

Србије - укупно 

364.568 РСД, од 
чега  по 

182.284.РСД   у 

2019. и 2020 
(веза АП  ПГ 23, 

активност 

3.8.2.25.)     
 

Активност 1.9.2.     

 Раздео 26.0 
Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

0201 – Развој 

науке и 
технологије, 

Програмска 

активност 0007 – 

Администрација  

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину  
 

Активност 1.9.3.  

Раздео 26.0 
Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

0201 – Развој 

науке и 
технологије, 

Програмска 

активност 0007 – 
Администрација  

и управљање – 

редовна средства 

је 2.125 ученика од чега 1732 полазника  Рома 

из 60 школа. 

Сходно одредбама Правилника о упису у 

средњу школу, a које се односе на мере и 

поступке за упис полазника који су завршили 

програм основног образовања одраслих у 

средњу школу под повољним условима, ради 

постизања пуне равноправности, прикупљени 

су подаци о свим полазницима ФООО у 

основним школама и школама за образовање 

одраслих који ове године завршавају 8. разред 

у оквиру трећег циклуса. На овај начин 

ученицима млађим и  старијим од 17 година и 

ученицима ромске националности омогућава 

се лакши упис у жељену средњу школу у 

редовном и ванредном статусу. 

 

Израђен Правилник о педагошком и 

андрагошком асистенту. Овим подзаконским 

актом је ближе дефинисан опис посла 

андрагошког асистента. Андрагошки асистент 

пружа подршку полазницима и кандидатима у 

складу са њиховим потребама, сарађује са 

извођачима активности образовања одраслих и 

запосленима (стручним сарадницима и др), као 

и надлежним органима јединице локалне 

самоуправе, установама, организацијама и 

удружењима, у циљу квалитетног остваривања 

активности образовања одраслих.  Андрагошки 

асистент подноси извештај о свом раду 

директору школе два пута годишње. У 

годишњем плану рада школе налази се опис 

рада, структура и задужења андрагошког 

асистента за текућу школску годину. 

Извештаји о раду андрагошког асистента 

саставни су део годишњег извештаја о раду 

установе.  
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у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                           

Радна група 

МПНТР , 5 
саветника х 10% 

радног времена 3 

месеца 
Буџет Републике 

Србије -.303.807 

РСД, од чега  
по151.904.  РСД  

у 2019. и 2020. 

години  
 

Активност 1.9.4.  

Раздео 26.0 
Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

0201 – Развој 

науке и 
технологије, 

Програмска 

активност 0007 – 

Администрација  

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину   
 

Активност 1.9.5.  

Раздео 26.0 
Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 
развоја, Програм 

0201 – Развој 

науке и 
технологије, 

Програмска 

активност 0007 – 
Администрација  

и управљање – 

редовна средства 

ОЗ број 15.1.: 

 

Када је реч о неформалном образовању 

одраслих, од укупно 225 захтева за 

акредитацију Јавно признатих организатора 

обука (ЈПОО), у овом извештајном периоду за 

55 организатора је процедура завршена и 

добили су решење министра за акредитацију у 

трајању од 5 година. 

 

Обезбеђена је подршка раду тимова КВиС у 

стручним школама које нуде дуално 

образовање, како би надградили своје вештине 

за подршку ромским ученицима у превенцији 

напуштања школовања и олакшавању њиховог 

преласка из школе у свет рада. Пружена је и 

подршка унапређивању постојећих и развоју 

нових програма КВиС за незапослене младе 

ван система образовања, као и младе из 

осетљивих група. 

У школској 2020/21. ангажована су 32 

андрагошка асистента  који раде у 31 школи. 
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у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину    

 

Активност 3.6.1.   
 Финансијски 

план Националне 

службе за 
запошљаваље за 

2020. годину, 

Програм 0810, 
Програмска 

активност 0001, 

економска 
мкалсификација 

41 –Расходи за 

запослене,  
2.054.800.000 рсд 

и 42 – 

Коришћење роба 
и услуга, 

1.283.452.000 рсд 

 
1 службеник НЗС 

са ВСС * 34 

филијале НЗС * 

5% (20 радних 

дана месечно * 12 

месеци* 37€ / 
100% х 5%=444е) 

радног 

времена=15 096е 
Обрачун:1*34*(2

0*12)*5/100 

*37€=15096€+22
64 о.х.=17360€*2 

год=34721€ 

НСЗ, укупно 
4131775.РСД, од 

чега по  

2065888РСД у 
2019. и 

2020.години  

(Извор података: 
сајт НСЗ 

www.nsz.gov.rs)                                                                                                                                                                                                                                                      
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16. Лекторат за ромски језик на 

Филолошком факултету Универзитета 

у Београду ће развијати и спроводити 

програме чији циљ је континуирана 

едукација будућих наставника/ца за рад у 

образовним и научно-истраживачким 

активностима које доприносе унапређењу 

ромског језика и културе. Активност ће се 

спроводити у сарадњи са Националним 

саветом ромске националне мањине. 

 

16.1. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће иницирати 

покретање Лектората на ромском језику и 

на Универзитету у Нишу и Универзитету 

у Новом Саду.  

 

16.2.Завод за унапређивање образовања 

и васпитања ће наставити са 

промовисањем разноликости и 

интеркултуралности, између осталог кроз 

укључивање тема у вези са историјом и 

културом Рома у наставне јединице. 

 

16.Други 

квартал 2021. 
године 

 

16.1.Трећи 
квартал 2021. 

године 

 
16.2. 

Извештаји на 

годишњем 
нивоу за 2020. 

и 2021. годину 

 
 

МПНТР 

Координационо 
тело 

НСРНМ 

1.7.1. 

1.7.2. 
1.7.3. 

1.7.4. 

 
 

 

 

3.8.2.27.  

3.8.2.28. 
 

/  

Активност 1.7. 1.  
Раздео 26.0 

Министарство 

просвете, науке и 
технолошког 

развоја, програм 

2001 – Уређење, 
надзор и развој 

свих нивоа 

образовног 
система, 

Пројекат 0012 – 

Повећање 
доступности 

образовања и 

васпитања, 
превенција 

осипања и 

дискриминацije  
(укупно 

10.200.000 РСД у 

2019. години и 
47.490.000 у 

2020. години) 

 

Активност 1.7.2.  

Раздео 26.0 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 

развоја, програм 
2001 – Уређење, 

надзор и развој 

свих нивоа 
образовног 

система, 

Пројекат 0012 – 
Повећање 

доступности 

образовања и 
васпитања, 

превенција 

осипања и 
дискриминацije  

(укупно 

10.200.000 РСД у 

ОЗ број 16.: 

 

Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва, подржао је  израду уџбеника за 

високо образовање из интердисцилинарне 

области Ромологија, који ће се примењивати на 

Високој школи за образовање васпитача 

''Михајло Палов'' у Вршцу, као и на другим 

високошколским установама. Уџбеник ће бити 

објављен до краја 2020. године и садржаће 

следећа поглавља: 1.Увод; 2.Историја Рома; 3. 

Ромски језик: стандардизација и дијалекти; 

4.Култура Рома; 5. Перспектива и значај 

Рромологије. 

 

Резултати анкетирања за одабир изборног 

предемта/изборни програм Ромски језик/говор 

са елементима националне културе за школску 

2019/20. годину говоре да се 2553 (1218 

девојчица, 1335 дечака) родитеља/законских 

заступника изјаснило по питању похађања овог 

изборног предмета/програма  и то у 63 основне 

школе које се налазе на територији 40 јединица 

локалне самоуправе.  

Са циљем унапређивања образовања ромске 

националне мањине и изборног предмета 

Ромски језик са елементима националне 

културе, МПНТР у сарадњи са Високом 

струковном школом за васпитаче “Михајло 

Палов“ и даље се реализује договор да се 

свршеним студентима који су студирали на 

ромском језику изда уверење о познавању 

ромског језика у складу са наставним планом и 

програмом по коме су студенти студирали и 

дипломирали. У пракси ово значи да  

дипломирани студенти могу да предају и 

изборни предмет Ромски језик са елементима 
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2019. години и 

47.490.000 у 
2020. години) 

 

Активност 1.7.3.  
 Редовна 

средства  

Завода за 
уџбенике 

2.000.000 РСД 

 
Активност 1.7.4  

Редовна средства  

Завода за 
уџбенике 

2.000.000 РСД 

националне културе. Уверење издаје 

Студентска служба, а МПНТР  о наставницима 

који могу бити ангажовани за предмет Ромски 

језик са елементима националне културе, 

редовно обавештава школе преко школских 

управа. Тренутно је ангажовано 55 наставника 

ромског језика. 

17. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће до краја другог 

квартала 2021. године дефинисати моделе 

праћења ефеката афирмативних мера у 

образовању ромске националне мањине у 

пред-универзитетском и универзитетском  

образовању, кроз прикупљање података о 

уписаним ученицима и студентима и 

континуирану анализу ефеката. 

Други квартал 

2021. године 

МПНТР 1.5.1. 

 

3.8.2.17. 

3.8.2.24. 

  

Активност 1.5.1  
Буџетирано у 

оквиру акт. 1.1.1 

ОЗ број 17. : 

 

Законом о основама система образовања и 

васпитања ЗОСОВ ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 

др. закон и 6/2020), члановима 175 и 176 

уређено је успостављање јединственог 

информационог систама просвете (ЈИСП), као 

и увођење јединствененог образовног броја 

(ЈОБ) који прати његовог носиоца кроз све 

нивое формалног образовања и васпитања и 

представља кључ за повезивање свих података 

о детету, ученику и одраслом у ЈИСП-у.  

ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву 

ознаку која се састоји од 16 карактера и која се 

додељује детету, ученику и одраслом у 

аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а, на 

захтев установе, при првом упису у установу. 

Овај механизам ће омогућити праћење детета у 

систему, али и ефекте афирмативних и других 

мера подршке. Правилник о ЈОБ-у је усвојен, а 

Радна група наставања да развија систем 

примене Правилника. На тај начин ће бити 

омогућено праћење корисника афирмативних 

мера кроз систем.  
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Школске 2020/21. године мерама афирмативне 

акције уписано је 1894 ученика ромске 

националности у среднје школе. 

На високошколске установе афирмативним 

мерама до сада је уписано 1743 студента (51% 

су девојке); у академској 2019/20. год. уписано 

је 120 Рома (58 м; 62 ж). Такође, издвојено је 

10% места за кориснике/ице афирмативних 

мера за смештај и исхрану у студентским 

домовима. Удео високообразовних у ромској 

заједници креће се од 1,5-2%.  

Запошљавање        

18. Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, у сарадњи 

са Националном службом за запошљавање 

и другим релевантним институцијама, 

активно ће пратити, примењивати, 

побољшавати и промовисати политике и 

мере усмерене на повећање запошљивости 

и запошљавања Рома и Ромкиња: 

субвенције за запошљавање лица из 

категорије теже запошљивих лица, јавне 

радове, стручну праксу, програм 

приправника, самозапошљавање, 

функционално основно образовање 

одраслих и обуке на захтев послодавца. 

18.1. Конкретне акције ће обухватити и 

спровођење наменских отворених позива 

за доделу субвенција за самозапошљавање 

Рома, уз обезбеђено дугорочно праћење и 

менторство, као и прилагођавање 

критеријума за добијање субвенције 

могућностима ромске заједнице, а у 

складу са расположивим буџетом за 

активне мере за тржиште рада и циљаним 

 

18. Фебруар 

2020 године ; 

Фебруар 2021. 
године 

 

18.1. Фебруар 
2020 године ; 

Фебруар 

2021.године 

 

18.2.  

Извештаји на 
годишњем 

нивоу за 2020. 

и 2021. годину 

 

МРЗБСП 
НСЗ 

Координационо 

тело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 
3.6.1. 

3.6.2. 

3.6.3. 
 

 

 
 

 

 
 

3.8.2.30.  
3.8.2.31. 

3.8.2.35. 

 
 

Тачка 1. Активност 3.5.1.  
Финансијски 

план Националне 

службе за 
запошљаваље за 

2020. годину, 

Програм 0810, 
Програмска 

активност 0001, 

економска 
мкалсификација 

41 –Расходи за 

запослене,  
2.054.800.000 рсд 

и 42 – 

Коришћење роба 
и услуга, 

1.283.452.000 рсд 

1 службеник НЗС 
са ВСС * 34 

филијале НЗС * 

5% (20 радних 

дана месечно * 12 

месеци* 37€ / 

100% х 5%=444е) 
радног 

времена=15 096е 

Обрачун:1*34*(2
0*12)*5/100 

ОЗ број 18. 

У складу са усвојеним НАПЗ за 2020. годину и 

потписаним Споразумом о учинку НСЗ за 2020. 

годину, НСЗ је 28. фебруара 2020. године 

расписала јавне позиве и конкурсе за 

реализацију мера активне политике 

запошљавања у 2020. години.  

У периоду 01. јануар - 31.август 2020. године у 

мере активне политике запошљавања 

укључено је 2.105 Рома (907 Ромкиња), и то у: 

 мере активног тражења посла 1.289 

Рома (588 Ромкиња); 

 програме додатног образовања и обуке 

87 Рома (51 Ромкиња); 

 субвенције за запошљавање 435 Рома 

(172 Ромкиње); 

 програм јавних радова 294 Рома (96 

Ромкиња). 

Обухват свих незапослених лица (укључујући 

и Роме и Ромкиње) мерама активне политике 

запошљавања био је условљен 

епидемиолошком ситуацијом, те се значајнији 
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програмима који повезују образовање 

(стручно и академско) са конкретним 

могућностима запошљавања. 

18.2.Организовати програме плаћених 

радних пракси, стажирања и других 

облика стицања радног искуства за младе 

Роме и Ромкиње у институцијама на 

националном и локалном нивоу. 

*37€=15096€+22

64 о.х.=17360€*2 
год=34721€ 

НСЗ, укупно 4 

131 775 РСД, од 
чега по  2 065 888 

РСД у 2019. и 

2020. години 
(Извор података: 

сајт НСЗ 

www.nsz.gov.rs) 
 

Активност  3.6.1.  

Финансијски 
план Националне 

службе за 

запошљаваље за 
2020. годину, 

Програм 0810, 

Програмска 
активност 0001, 

економска 

мкалсификација 
41 –Расходи за 

запослене,  

2.054.800.000 рсд 

и 42 – 

Коришћење роба 

и услуга, 
1.283.452.000 рсд 

 

1 службеник НЗС 
са ВСС * 34 

филијале НЗС * 

5% (20 радних 
дана месечно * 12 

месеци* 37€ / 

100% х 5%=444е) 
радног 

времена=15 096е 

Обрачун:1*34*(2
0*12)*5/100 

*37€=15096€+22

64 о.х.=17360€*2 
год=34721€ 

НСЗ, укупно 

4131775.РСД, од 

обухват очекује током четвртог квартала 2020. 

године. 

Додатну интервенцијску подршку усмерену ка 

активацији младих на тржишту рада и пружања 

могућности за стицање додатних знања, 

вештина и компетенција за самосталан рад 

представља програм подстицања запошљавања 

младих „Моја прва плата“ који је утврђен 

Уредбом Владе РС од 13. августа 2020. године. 

Програм се спроводи с циљем оспособљавања 

за самосталан рад 10.000 лица са средњим и 

високим образовањем, до навршених 30 година 

живота, који се налазе на евиденцији 

незапослених Националне службе за 

запошљавање, а који нису раније стекли радно 

искуство, односно стекли су радно искуство 

краће од трајања овог програма (9 месеци). 

Програм се спроводи код послодавца који 

припада приватном или јавном сектору, а право 

учешћа у програму остварују и удружења која 

имају статус правног лица, односно која су 

уписана у регистар Агенције за привредне 

регистре. НСЗ је, ради реализације предметног 

програма, расписала јавни позив 17. августа 

2020. године.  

 

ОЗ број 18.1.  

 

НСЗ је дана 28. фебруара 2020. године 

расписала посебан Јавни позив незапосленим 

лицима ромске националности за доделу 

субвенције за самозапошљавање у 2020. 

години.У периоду 01. јануар - 31. август 2020. 

године субвенција за самозапошљавање је 

додељена за 154 Рома (60 Ромкиња). 

 

ОЗ број 18.2.  



57 

 

чега по  

2065888РСД у 
2019. и 

2020.години  

(Извор података: 
сајт НСЗ 

www.nsz.gov.rs) 

 
Активност 3.6.2. 

Раздео 30 

Министарство за 
рад, 

запошљавање, 

борачка и 
социјална 

питања, Програм 

0803 – Активна 
политика 

запошљавања, 

пројекат 7024 – 
ИПА 2014 – 

Сектор подршке 

запошљавању 
младих и 

активној 

инклузији 

(укупно 

154.607.000 РСД 

у 2019. години и 
115.090.000 РСД 

у 2020. години 

 
Активност 3.6.3.  

Финансијски 

план Националне 
службе за 

запошљаваље за 

2020. годину, 
Програм 0810, 

Програмска 

активност 0001, 
економска 

мкалсификација 

41 –Расходи за 
запослене,  

2.054.800.000 рсд 

и 42 – 

Кад је реч о обухвату незапослених Рома и 

Ромкиња програмима додатног образовања и 

обуке који за циљ имају стицање радног 

искуства и оспособљавање за самосталан рад у 

струци, у периоду 01. јануар - 31. август 2020. 

године укључено је у: 

 програм стручне праксе - 9 Рома (8 

Ромкиња); 

 програм приправника за младе са 

високим образовањем - 34 Рома (16 

Ромкиња); 

 програм приправника за незапослене 

са средњим образовањем - 28 Рома (18 

Ромкиња). 

Реализација програма је условљена 

неповољном епидемиолошком ситуацијом, али 

и чињеницом да, према образовним 

карактеристикама регистроване 

незапослености Рома и Ромкиња 89,4% су лица 

без квалификација или са ниским нивоом 

квалификација, док је удео лица са вишим и 

високим нивоом квалификација свега 0,6%.  
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Коришћење роба 

и услуга, 
1.283.452.000 рсд         

- (буџетирано у 

оквиру акт. 
3.6.1.)  

(Извор података: 

сајт НСЗ 
www.nsz.gov.rs                                                 

19.Координационо тело за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период 

од 2016-2025. године, у сарадњи са 

органима локалне самоуправе и 

надлежним 

министарствима/институцијама, 

иницираће мере и активности које ће 

допринети запошљавању Рома и Ромкиња, 

на свим професионалним нивоима, у 

институцијама на локалном и 

националном нивоу,  путем афирмативних 

акција које су предвиђене Законом о 

запосленима у АП и ЈЛС и  Законом о 

запосленима у јавним службама.  

19.1.Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања ће у комуникацији са донаторима, 

истражити могућности за  развој програма 

10 медијатора у запошљавању Рома  који 

ће се спроводити у склопу активности 

запошљавања у филијалама Националне 

службе за запошљавање. Медијатори у 

запошљавању ће остваривати контакт са 

потенцијалним корисницима, прикупљати 

податке, информисати, мотивисати и 

пратити запошљавање Рома/киња. 

 

19.Четрвти  

квартал 2020. 

године 

 

19.1.Други 

квартал 2021. 
године 

 

 

Координационо 

тело 

НСРНМ 

МРЗБСП 

 

3.1.1. 

3.8.4. 

 

3.8.2.30. 

3.8.2.33. 

3.8.2.36. 

Тачка 1.  

Активност  3.1.1. 

Раздео 30 

Министарство  за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0802 – Уређење 

система рада и 

радноправних 
односа, 

Програмска 

активност 0002 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину         

1 службеник НЗС 

са ВСС *34 
филијале НЗС * 

15 дана годишње 

(у 2019.) - 
Финансијски 

план Националне 

службе за 
запошљавање,  

укупно 2.582.360 

РСД у 2019. 
години                                                      

 

Активност 3.8.4 
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 

ОЗ број 19.  

 

Пројекат Немачке развојне сарадње-ГИЗ,  

''Инклузија Рома и других маргинализованих 

група'' (вредност пројекта је 10 милиона евра) 

има за циљ побољшање оквира за спровођење 

„Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за период од 

2016. до 2025. године“,  

Пројекат_Прилике за запошљавање за Роме и 

Ромкиње који се спроводи у партнерству са 

GFA и у сарадњи са удружењем „Центар за 

производњу знања и вештина“: У току 

септембра се наставило са активностима 

информисања, мобилизације, селекције, 

менторске подршке и запошљавања (обука код 

познатог послодавца) или самозапошљавања 

(старт уп за набавку опреме, алата и  

материјала). 

Пројекат_Подршка запошљавању повратника, 

Рома и других маргинализованих група који се 

спроводи  у партнерству са GFA, а у сарадњи са 

удружењем „Иницијатива за развојну 

сарадњу'': У току септембра се наставило са 

активностима информисања, мобилизације, 

селекције, менторске подршке и 

самозапошљавања (старт уп за набавку опреме, 

алата и  материјала). 

3) Ромски Едукативни Фонд – ради на смањењу 

јаза између Рома и нерома у партиципацији и 
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запошљавање, 

борачка и 
социјална 

питања, Програм 

0802 – Уређење 
система рада и 

радноправних 

односа, 
Програмска 

активност 0002 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                

 

завршетку квалитетног образовања, 

побољшању преласка ромских ученика са 

једног нивоа образовања на следећи, као и 

запослења, те промовисања постојане 

системске промене и десегрегације у 

системима образовања у државама Западног 

Балкана и Турској. 

20.Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања у сарадњи 

са Националном службом за 

запошљавање ће спровести активности 

(кроз информисање о правима и 

обезбеђивање подршке за приступ свим 

расположивим услугама) усмерене на 

повећање мотивације за укључивање 

незапослених Рома и Ромкиња на 

тржиште рада, нарочито прималаца 

финансијске социјалне помоћи. 

Корисници новчане социјалне помоћи 

моћи ће да задрже овај статус уз радно 

ангажовање.  

 Други квартал 
2021. године 

МРЗБСП 
НСЗ 

3.2.1. 
 

 

3.8.2.7. 
3.8.2.36. 

Тачка 1. 
 

Активност 3.2.1. 
Финансијски 

план Националне 

службе за 
запошљаваље за 

2020. годину, 

Програм 0810, 
Програмска 

активност 0001, 

економска 

мкалсификација 

41 –Расходи за 
запослене,  

2.054.800.000 рсд 

и 42 – 
Коришћење роба 

и услуга, 

1.283.452.000 рсд 
(Извор података: 

сајт НСЗ 

www.nsz.gov.rs 
 

ОЗ број 20. 

 

У складу са Законом о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености, НСЗ и 

незапослени утврђују индивидуални план 

запошљавања најкасније у року од 90 дана 

након увођења у евиденцију незапосленог, а 

исти се прилагођава потребама тржишта рада и 

карактеристикама незапосленог најмање 

једном у шест месеци. Индивидуални план 

запошљавања представља основни инструмент 

у раду са незапосленим лицима и основ за 

укључивање лица у мере активне политике 

запошљавања. Индивидуалним планом 

запошљавања се дефинишу занимања у којима 

ће се лицу посредовати, активности које ће 

лице предузети и мере у које ће се укључити 

ради запошљавања или повећања 

запошљивости. Истовремено, током разговора 

са саветником за запошљавање незапослена 

лица информишу се о правима и обавезама, у 

складу са Законом. 
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21.Организације цивилног друштва ће 

допринети подизању свести Рома и 

Ромкиња о могућностима запошљавања 

како би се, у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање, што већем 

броју Рома и Ромкиња пружиле 

информације о могућностима 

запошљавања. 

 

21.1.Координационо тело, уз подршку 

Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, ће осигурати 

размену информација и развити мере 

против дискриминације кроз:промоцију 

мера активне политике запошљавања, 

јачање  капацитета и подизање свести свих 

релевантних актера за препознавање 

дискриминације, у контексту 

запошљавања Рома и Ромкиња у 

приватном и јавном сектору. 

 

21.Први 

квартал 2020. 
године 

Први квартал 

2021. године 

 

21.1.Први 

квартал 2020. 
године 

Први квартал 

2021. године 

НСЗ 

Координационо 
тело 

МРЗБСП 

 

3.4.1. 

3.4.2. 
3.4.3. 

3.8.4. 

 

 

3.8.2.36. 

 

Тачка 1. 

Тачка 2.  
 

 

Активност 3.4.1. 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0802  – Уређење 

система рада и 

радноправних 
односа, 

Програмска 

активност 0002 – 
Администрација 

и управљање –  

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                               
 

Активност 3.4.2. 

  Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална 

питања, Програм 
0802  – Уређење 

система рада и 

радноправних 
односа, 

Програмска 

активност 0002 – 
Администрација 

и управљање –  

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину  
 

Активност 3.4.3.  

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 

ОЗ број  21. и 21.1.; 

У складу са Законом о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености ("Сл. 

гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. 

закон, 113/17) и Националним акционим 

планом за запошљавање за 2020. годину 

дефинисане су категорије теже запошљивих 

лица као приорет за укључивање у мере 

активне политике запошљавања. С обзиром да 

су Роми и Ромкиње препознати као једна од 

категорија теже запошљивих лица, имају 

приоритет при укључивању у мере активне 

политике запошљавања. Национална служба је 

по расписивању јавних конкурса/јавних позива 

28.02.2020. отпочела медијску промоцију на 

територији целе Републике Србије са циљем да 

се што већи број лица, најчешће оних из 

категорије теже запошљивих, укључујући Роме 

и Ромкиње информише и боље упозна са 

могућностима јавних позива. Промоција се 

обављала у просторијама локалних самоуправа 

уз присуство већег броја лица, представника 

послодаваца и представника медија. Нажалост, 

по избијању пандемије вируса, обустављена је 

благовремено, као и остале активности које се 

односе на окупљање већег броја људи. По 

стицању услова за спровођење активности, 

Национална служба ће наставити са 

планираним медијским промоцијама, у циљу 

информисања што већег броја Рома и Ромкиња 

о могућностима запошљавања.  

У оквиру компоненте 2. пројекта ''Инклузија 

Рома и осталих маргинализованих група у 

Србији'' кога спроводи немачка организација 

ГИЗ уз подршку Координационог тела,  

реализовано је  истраживање ''Дискриминација 
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борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802  – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање –  
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                                

 

Активност 3.8.4.  
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802 – Уређење 

система рада и 

радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину   

 

                                                                                                      

на тржишту рада'', а резултати су јавно 

представљени, 16. јануара, 2020. године  

Повереница за равноправост грађана планира 

да на основу резултата поменутог истраживања 

одржи циљане састанке са послодавцима и 

представницима синдиката са циљем да 

подстакне послодаваце да потпишу Повељу о 

равноправности и усвоје Кодекс понашања - 

смернице за антидискриминацијску праксу на 

радном месту. 

 

Стална конференција градова и општина – 

Савез градова и општина Србије заједно са 

ГИЗ-ом реализује „Иницијативу за инклузију 

фаза 2“ у оквиру пројекта “Инклузија Рома и 

других маргинализованих група у Србији” 

пројекат Немачке међународне сарадње који 

спроводи ГИЗ. У 9 одабраних ЈЛС (Ваљево, 

Пожаревац, Сомбор, Вршац, Бач, Краљево, 

Рашка, Апатин и Нови Пазар) реализује се 

подршка Ромима и другим маргинализованим 

групама, кроз повећање запошљивости према 

конкурсу за доделу бесповратних средстава 

(грантова). Подршка Ромима и другим 

маргинализованим  групама у 9 одабраних ЈЛС 

реализује се кроз подршку стицању 

(не)формалног образовања, самозапошљавању, 

психосоцијалну подршку (посебно за 

повратнике), реинтеграцију у школски систем 

(за повратнике), инклузију путем активних 

мера запошљавања, инклузију путем 

обука/праксе у приватним фирмама, затим кроз 

подршку запошљавању особа и материјалну 

подршку малим и средњим предузећима која 

учествују у обукама. Максимални износ 

грантова који је на располагању за појединачне 

пројекте у оквиру Позива износи 150.000 евра. 
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Због епидемиолошке ситуације дошло је до 

одлагања одређених активности, тако да су све 

локалне самоуправе су поднеле захтев за 

продужење уговора са ГИЗ-ом. У претходном 

периоду запослено је 16 особа, а различите 

обуке похађало је 139 корисника. Такође, у 

Пожаревцу је организована свечана додела 

уговора са предузетницима и корисницима 

опреме за запошљавање и само-запошљавање у 

вредности од 110,000 евра.   

 

У сарадњи са Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања 

организована је  кампања “Упознај, не суди!”, а 

коју реализује организација цивилног дрштва 

Тернипе из Пирота. У оквиру ове кампање, 

планиране су:  1) Четири панел дискусије на 

тему дискриминације и то у Нишу, Новом 

Саду, Лесковцу и Београду, од којих је до сада 

одржана панел дискусија у Нишу; 

Организована је онлајн панел дискусија на 

тему дискриминације у Новом Саду  

08.09.2020. године у оквиру кампање “Упознај, 

не суди”. учесници су били представници 

МРЗБСП, Повернице за равноправост грађана, 

организације цивилног друштва А11 и 

Тернипе, као и представник града Новог Сада . 

2) Летња школа за средњошколске (сада 

постаје он-лине школа) за 20 учесника која  

обухвата: припрему приручника за 

средњошколце за организовање анти-

дискриминационих акција у својим школама, 

анти-дискриминационе акције у средњим 

школама и    антидискриминациони кратки 

видео садржаји за дистрибуцију на социјалним 

мрежама. 
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Социјална заштита и здравље        

22. Министарство унутрашњих послова 

и Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања ће 

осигурати да особе које нису у могућности 

да пријаве своје стално пребивалиште по 

било ком другом основу остварују своје 

право на пријаву сталног боравка на 

адреси центра за социјални рад. 

Министарство унутрашњих послова води 

евиденцију о лицима која су на овај начин 

регистровала своје пребивалиште. 

 

22.1.Министарство унутрашњих послова 

и Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања ће повећати 

знање и вештине стручних лица на 

националном и локалном нивоу који ће 

радити са ромском заједницом кроз 

редовне обавезне акредитоване обуке.  

 

22.2.Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања и Министарство здравља ће 

(континуирано до 2021. године) подизати 

свест (пружалаца услуга) и проактивно 

промовисати права и услуге у оквиру свог 

мандата, у циљу побољшања њихове 

доступности ромској заједници.   

 

22.; 22.1.; 22.2.; 

Кроз редовне 

годишње 
извештаје за 

2020. и 2021. 

годину. 

МРЗБСП 

МУП 

МЗ 

5.1.5. 

5.2.2. 

 

3.8.2.8. 

3.8.2.10. 
 Активност 5.1.5. 

Раздео 30 

Министарство за 
рад, запошљава-

ње, борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0802  – Уређење 

система рада и 
радноправних 

односа, 

Програмска 
активност 0002 – 

Администра-ција 

и управљање –  
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                                

 

Раздео 30 
Министарство за 

рад, запошљава-

ње, борачка и 
социјална 

питања, Програм 
0902 – Социјална 

заштита, 

Програмска 
активност 0004 – 

Подршка 

удружењима и 
локалним 

заједницама, 

економска 
класификаци-ја 

463 – Трансфери 

осталим нивоима 
власти (укупно 

756.000.000 РСД 

за 2019. годину и 
756.000.000 РСД 

за 2020. годину) 

 
Активност 5.2.2. 

ОЗ број 22. 

 

У поступку пријаве пребивлишта, надлежност 

центра за социјални рад је да изда сагласност 

након што надлежна организациона јединица 

МУП утврди испуњеност законом прописаних 

услова да се изврши пријава пребивалишта. 

Сви поступци у вези са решавањем статусних 

питања припадника ромске националне 

мањине имају приоритет у поступању. Активну 

и пасивну евиденцију лица пријављених на 

адреси установе социјалне заштите (ЦСР или 

установа за смештај) води МУП.  
 

У периоду од 01.05.2020. године до 01.10.2020. 

године, по Правилнику о обрасцу пријаве 

пребивалишта на адреси установе, односно 

центра за социјални рад, Министарство 

унутрашњих послова је за 123 лица, од којих 

већина живи у неформалним насељима, 

решењима утврдило пребивалиште на адреси 

надлежних Центара за социјални рад, након 

чега су истима издата и лична документа. 
 

 

ОЗ број 22.1.  

 

Унапређење стручних компетенција 

запослених у установама социјалне заштите је 

континуиран процес који се спроводи кроз 

похађање акредитованих програма обука а 

списак свих акредитованих програма јавно је 

доступан на сајту Републичког завода за 

социјалну заштиту.   

 
 

ОЗ број 22.2. 
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Раздео 30 

Министарство за 
рад, 

запошљавање, 

борачка и 
социјална 

питања, 

Програм: 0902 – 
Социјална 

заштита Пројекат 

7045 – ИПА 2013 
– Друштвени 

развој 2  (укупно 

126.748.000 РСД 
у 2019. години и 

138.990.000 РСД 

у 2020. години)                                                                                                               

 

 Центри за социјални рад, у оквиру својих 

редовних делатности, промовишу у локалној 

заједници услуге и права из социјалне заштите. 

Промоција приступа социјалним услугама 

реализује се и кроз обуке стручњака центара за 

социјални рад, на начин да се подиже ниво 

свести стручњака и унапређују њихове 

компетенције за реализацију мера и активности 

у заштити ромског становништва 
 

23.Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања ће додатно 

унапредити заштиту деце од злоупотребе 

дечјег рада кроз обезбеђивање редовних 

извора финансирања за развој услуга у 

заједници путем наменских трансфера као 

и кроз побољшање нормативног оквира 

(изменом Уредбе о наменским 

трансферима) и реализацију обука за 

стручне раднике центара за социјални рад.  

 

Други квартал 
2021. године 

МРЗБСП 5.2.1. 
5.2.3. 

5.2.4. 

 

3.8.2.45. 
3.8.2.46. 

 

/ Активност 5.2.1. 
Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0902 - социјална 

заштита Пројекат 

7045 – ИПА 2013 

– Друштвени 
развој 2 (укупно 

126.748.000 РСД 

у 2019. години и 
138.990.000 РСД 

у 2020. години)                                                                                                                            

Буџетска 
класификација 

463 Трансфери 

осталим нивоима 
власти, наменски 

трансфери за 

социјалну 
заштиту 756 мил 

за 2019. годину (у 

оквиру овог 
износа су сва 

средства, а наша 

ОЗ број 23. 

 

Редовни извори финансирања су обезбеђени 

кроз наменске трансфере којима се помажу 

локалне самоуправе да развију услуге у 

заједници. За 2019. годину из буџета РС је за 

ове намене обезбеђено 756 милиона динара, а 

укупно је обухваћено 25.673 корисника. На 

жалост, услуге прихватилишта и свратишта за 

децу у уличној ситуацији нису равномерно 

развијене на читавој територији РС. У Београду 

је почетком 2019.год. основано 

Прихватилиште за децу и младе као 

самостална установа социјалне заштите у 

надлежности јединице локалне самоуправе. 

Просторни капацитет Прихватилишта  

(1700м2) садржи 16 спаваћих соба за децу, 

одвојене просторије за дневни боравак, 

радионичарски рад, индивидуалне третмане и 

друго. Простор има довољан број купатила, 

одвојен медицински блок и блок за пријем 

нових корисника. Капацитет прихватилишта је 

48 деце. Поред прихватилишта, у одвојеном 

делу зграде је простор за услугу свратишта са 



65 

 

процена 

(МРЗБСП) 
 је 5% за ромску 

популацију) 

ОБРАЧУН: 
укупно за 2 

године 

75.600.000,00 
РСД и то у 2019. 

37.800.000,00 

РСД и у 2020. 
години 

37.800.000,00 

РСД 
 

Активност  5.2.3.  

Раздео 30 
Министарство за 

рад, 

запошљавање, 
борачка и 

социјална 

питања, 
Програм: 0902 – 

Социјална 

заштита Пројекат 

7045 – ИПА 2013 

– Друштвени 

развој 2  (укупно 
126.748.000 РСД 

у 2019. години и 

138.990.000 РСД 
у 2020. години)      

 

Активност 5.2.4.  
 Раздео 30 

Министарство за 

рад, 
запошљавање, 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0902 – Социјална 

заштита, 
Програмска 

активност 0004 – 

Подршка 

садржајима чији капацитет је 30 деце. 

Прихватилиште је добило лиценцу за рад у 

фебруару 2019. године. У Србији 

функционишу укупно 4 лиценцирана 

прихватилишта за децу и младе (2 у Београду, 

1 и Нишу и 1 у Крагујевцу) и 3 лиценцирана 

свратишта (сва три у Београду) укупног 

капацитета за 117 корисника. Ова услуга би 

требала у већој мери да буде заступљена бар у 

трећини локалних самоуправа, али о томе 

одлуке доносе саме ЈЛС с обзиром да су услуге 

у заједници у њиховој надлежности а не у 

надлежности РС. Наменски трансфери су 

обезбеђени и за 2020.годину а планирани су и 

за наредну 2021.годину. Уредба о наменским 

трансферима биће измењена након доношења 

Закона о изменама и допунама Закона о 

социјалној заштити. 

 

У Регистру акредитованих програма обуке 

Републичког завода за социјалну заштиту су 

акредитовани следећи програми обука који су  

усмерени на развој компетенција за рад са 

децом жртвама злоупотребе дечјег рада и то: 1) 

Подршка жртвама трговине људима у систему 

социјалне заштите - откривање, процена 

потреба и планирање подршке; 2) 

Идентификација, помоћ и заштита мушких 

жртава трговине људима; 3) Хранитељска 

породица као место опоравка и реинтеграције 

жртава трговине људима: 4) Центар за 

социјални рад у заштити жртава трговине 

људима; 5) Примена индикатора за 

прелиминарну идентификацију жртава 

трговине људима; 6) Инструктажа за рад на 

СОС телефону за жртве трговине људима; 7) 

Деца улице - развој хранитељства за децу која 
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удружењима и 

локалним 
заједницама, 

економска 

класификација 
463 – Трансфери 

осталим нивоима 

власти (укупно 
756.000.000 РСД 

у 2019. години и 

756.000.000 РСД 
у 2020. години)                        

живе и/или раде на улици. Програм је намењен 

професионалцима који раде у центрима за 

социјални рад као водитељи случаја за децу, 

саветницима за хранитељство, супервизорима, 

стручњацима запосленим у свратиштима за 

децу и НВО које пружају подршку деци улице, 

хранитељима и будућим хранитељима. 8) 

Интервенције центра за социјални рад у 

заштити деце од злостављања и занемаривања. 

 

Републички завод за социјалну заштиту је 

припремио образац за попуњавање упитника о 

деци жртвама злоупотребе дечјег рада који је 

прослеђен свим центрима за социјални рад (на 

основу Инструкције о поступању ЦСР у 

заштити деце од злоупотребе дечјег рада). 

Подаци се прикупљају два пута годишње и 

достављају надлежном министарству. У складу 

са тим РЗСЗ је почетком 2020.год. доставио 

извештај за прву и другу половину 

2019.године. Према овим подацима на 

евиденцији центара за социјални рад у 

2019.години било је укупно 12 

новоевидентиране деце жртава злоупотребе 

дечјег рада и то 7 дечака и 5 девојчица. Од 

укупног броја евидентиране деце 9 су ромске 

националности. У првој половини 2020.год. 

није идентификован ниједан случај 

злоупотребе дечјег рада од стране центара за 

социјални рад што је вероватно проузроковано 

епидемиолошком ситуацијом у првој половини 

године. 

24.Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања ће основати 

центре за децу, младе и породицу и 

успоставити услугу породичног 

сарадника чија улога је подршка породици 

24.Први 
квартал 2021. 

године 

МРЗБСП 5.2.6. 

 

3.6.2.3. 
 

/  
Активност 5.2.6.  

Раздео 30 

Министарство за 
рад, 

запошљавање, 

ОЗ број 24.  

 

Новим Законом о социјалној заштити 

успоставиће се правни основ за формирање 

центара за децу, младе и породицу који ће 
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у кризним ситуацијама. Тиме ће се, у 

сарадњи са координаторима за ромска 

питања и мобилним тимовима за 

укључивање Рома и Ромкиња (у ЈЛС где 

су успостављени), интезивирати рад са 

ромским породицама. 

 

борачка и 

социјална 
питања, Програм 

0902 – Социјална 

заштита, 
Програмска 

активност 0004 – 

Подршка 
удружењима и 

локалним 

заједницама, 
економска 

класификација 

463 – Трансфери 
осталим нивоима 

власти (укупно 

756.000.000 РСД 
у 2019. години и 

756.000.000 РСД 

у 2020. години) 

радити на развоју услуга интензивне подршке 

породицама које су у кризи и суочавају се са 

бројним и сложеним тешкоћама, као што је  

услуга ''породични сарадник'' која је у 

протеклом периоду пилотирана пројектно и 

показала се успешном у раду са породицама 

код којих су присутни мултипликовани 

проблеми (сиромаштво, напуштање 

школовања, низак образовни статус, насиље у 

породици, малолетнички бракови и др.). Ови 

центри би се финансирали са националног 

нивоа а формирали би се кроз трансформацију 

постојећих установа за децу и младе.  

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Решењем број: 119-01-

149/2020-09 образовао је у септембру 

2020.године нову радну групу за израду Нацрта 

закона о социјалној заштити. Задатак Радне 

групе је да у Закон имплеметира стратешке 

циљеве који се односе на реформу социјалних 

услуга, те редефинише одређена права, врсте 

услуга, установе и пружаоце услуга, 

корисничке групе, механизме за контролу 

квалитета, надлежности у оснивању и 

финансирању. Реформа социјалних услуга има 

за циљ да обезбеди деинституционализацију, 

развој нових услуга и алтернативних форми 

социјалне заштите у заједници и укључивање 

различитих актера у сферу пружања услуга.  

 

25. Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и 

Координационо тело за праћење 

спровођења Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период 

Други квартал 
2021. године 

МРЗБСП 
Координационо 

тело 

Координационо 
тело за родну 

равноправност 

5.1.3. 

 

 

 

 Активност  5.1.3.  
Раздео 30 

Министарство за 

рад, запошљава-
ње, борачка и 

социјална 

ОЗ број 25.  
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања припремило је измене и 

допуне Породичног закона у коме ће бити 
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од 2016-2025. године ће кроз унапређење 

нормативног оквира (доношењем измена 

и допуна Породичног закона) развити 

програме чији циљ је смањење броја 

дечијих, раних и принудних бракова, са 

фокусом на унапређење међусекторске 

сарадње на националном и локалном 

нивоу, као и превентивни рад са ромским 

породицама и заједницом. 

 

питања, Програм 

0802 - Уређење 
система рада и 

радноправних 

односа, 
Програмска 

активност 0002 – 

Администра-ција 
и управљање -  

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                               

брисане одредбе које су дозвољавале склапање 

брака малолетним лицима која су навршила 16 

година живота уз претходну дозволу суда. 

Унета је и одредба да је брак ништаван ако га је 

склопило лице старије од 16 а млађе од 18 

година. Спречавање и сузбијање дечјих, раних 

и присилних бракова интегрисано је као циљ и 

у Стратегији за превенцију и заштиту деце од 

насиља 2020.-2023.год. која је усвојена крајем 

маја 2020.год. са пратећим АП као и у нацрту 

новог Општег протокола за заштиту деце од 

насиља који још увек није усвојен. Ради 

сузбијања дечјих, раних и присилних бракова, 

министар за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања донео је обавезујућу 

Инструкцију о начину рада центра за 

социјални рад – органа старатељства у 

заштити деце од дечјих бракова. 

Инструкција о начину рада центра за 

социјални рад – органа старатељства у 

заштити деце од дечјих бракова обавезује 

центар за социјални рад на благовремено и 

целовито информисање и саветовање детета, 

родитеља, односно старатеља детета и других 

лица значајних за живот детета о штетности 

дечјег брака по здравље и развој детета. 

Инструкцијом је прописана обавеза свих 

центара за социјални рад да воде евиденцију о 

корисницима који су били у ситуацији 

ризика од склапања дечјег брака и у дечјем 

браку, а у односу на које је предузимао мере и 

услуге из своје надлежности. Центар за 

социјални рад води евиденцију и о малолетним 

лицима старијим од 16 година, за које се од 

центра за социјални рад тражило достављање 

мишљења у поступку давања сагласности суда 

за склапање брака. Осим тога, директор центра 
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за социјални рад подноси Републичком заводу 

за социјалну заштиту годишње извештаје о 

броју деце која су била злоупотребљена за 

дечји брак, као и о малолетним лицима 

старијим од 16 година за које се од центра за 

социјални рад тражило достављање мишљења 

у поступку давања сагласности суда за 

склапање брака. Републички завод за социјалну 

заштиту, на основу извештаја које добија од 

центара за социјални рад: 1) води евиденцију о 

извештајима о дечјим браковима и подноси 

годишње синтетизоване извештаје (са збирним 

подацима) министарству надлежном за послове 

социјалне заштите; 2) до краја фебруара текуће 

године, министарству надлежном за послове 

социјалне заштите доставља синтетизовани 

извештај (са збирним подацима) о злоупотреби 

деце за дечји брак за претходну годину, као и о 

малолетним особама за које се од центра за 

социјални рад тражило достављање мишљења 

у поступку давања сагласности суда за 

склапање брака. 

 

Од успостављања процеса акредитације 

програма обуке у области социјалне заштите 

(2008. године) до данас акредитовано је укупно 

244 програма. Тренутно, у Регистру 

акредитованих програма има 190 програма, 

будући да је неким програмима истекла 

акредитација.  

Акредитовани програм „Подршка унапређењу 

положаја Ромкиња“ је у периоду од 2017. до 

2019. године, реализован 7 пута и  похађало га 

је 126 стручних радника.Сви програми који се 

баве тематиком насиља и трговином људима, 

као циљну групу имају и припаднике ромске 

популације, као високо ризичну групу. 
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УНИЦЕФ у Србији је обезбедио средства за 

трогодишњи програм за спречавање дечјих 

бракова који се састоји у развијању модела 

подршке за девојчице и њихове породице, 

јачању улоге ромских организација у овој 

области, прикупљању података итд. У оквиру 

Програма урађена је анализа са препорукама о 

улози и могућностима центара за социјални рад 

у спречавању и санирању последица дечјег 

брака. Реализован је и рад на терену са 

породицама у ризику од дечјег брака кроз 

услугу породичног сарадника. За наредни 

период предвиђено је креирање и реализација 

обуке за центре за социјални рад о феномену 

дечјих, раних и присилних бракова и 

имплементацији горе наведене Инструкције. 

 

Републички завод за социјалну заштиту (РЗСЗ) 

се у периоду 2018-2020. године бавио темом  

превенције и спречавања дечјих бракова у 

ромској популацији, пре свега кроз учешће у 

УНИЦЕФ програму „Ка окончању дечијих 

бракова у Србији“. Програм се  реализовао у 

Београду, Пироту и Новом Бечеју. РЗСЗ је  део 

широке мреже партнера који су укључени у 

реализацију овог програма Кључне активности 

у којима је РЗСЗ учествовао су: 1) Анализа 

искустава и пракси у раду центара за 

социјални рад у ситуацијама дечјег брака или 

ризика од дечјег брака. Као резултат ове 

анализе проистекла је Инструкција о начину 

рада центара за социјални рад – органа 

старатељства у заштити деце од дечјих 

бракова донета од стране надлежног министра  

20.05.2019. године. (активност реализована 

2018-2019 године); 2) Поред Анализе креирани 
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су и индикатори за препознавање ризика од 

дечијег брака које могу користити пружаоци 

услуга социјалне заштите; 3) Документовање 

активности које су локални партнери, пре свега 

ромске организације релизовале у ромским 

насељима у Пироту, Новом Бечеју и Београду 

како би прикупљена грађа допринела 

дефинисању предлога модела за превенцију и 

спречавање дечјих бракова у локалним 

заједницама у Србији (активност  реализована 

током 2019. и 2020. године); 4) Подршка 

координацији актера на локалном нивоу; 5) 

Учешће у раду Националне коалиције за 

спречавање дечјих бракова; 6) Током 2019. 

године креирана је обука намењена центрима 

за социјални рад ради подизања компетенција 

стручњака за примену Инструкције, али ова 

обука још увек није акредитована. 

 

Обавеза РЗСЗ проистекла из наведене 

Инструкције је извештавање о раду центара за 

социјални рад у области спречавања дечијих 

бракова на годишњем нивоу. За ту намену 

креиран је упитник помоћу којег центри за 

социјални рад достављају своје извештаје 

Заводу. Први извештај сачињен је 2020. године, 

а односи се на 2019. годину. У 2019. години 

центри су идентификовали 174 деце са којима 

је рађено, или у циљу превенције, или су 

предузете интервенције из области породично-

правне и социјалне заштите. Међу 

идентификованом децом доминира узраст деце 

од 16 и 17 година (110 деце), али није 

занемарљив и број од 64-оро деце млађе од 16 

година (37%). Подаци о националној 

припадности указују да је појава дечјег брака 

најбројнија међу децом ромске националности, 
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те је од укупног броја деце 101 ромско дете 

(58%). За 20-оро деце не постоји податак које 

су националности (11%), а за 38-оро је уписана 

српска националност. Евидентирано је петоро 

румунске деце, четворо словачке, 3 мађарске и 

по једно бошњачке, албанске и влашке 

националне припадности. 

Мере, услуге и поступци које ЦСР 

предузео/реализовао/пружио у 2019. години у 

циљу заштите детета и породице: 1) У највећем 

броју случајева (152) центар је пружио 

саветовање и информисање детета и 

породице на тему штетности дечјег брака; 2) У 

60 случајева центар је дете и породицу упутио 

на друге социјалне услуге и сервисе као што је 

нпр. саветовалиште; 3) У 48 случајева 

пружена је нека врста материјалне подршке, 

али углавном ради повратка детета у породицу, 

што упућује на ситуације да је дете већ ушло у 

дечји брак; 4) У само 8 случајева центар је 

покренуо поступке за заштиту права детета; 

5) У 11 случајева поднете су кривичне пријаве 

против одговорних лица за кривично дело 

запуштања и злостављања малолетног лица; 

6) У 14 случајева покренуте су кривичне 

пријаве против одговорних лица за кривично 

дело ванбрачне заједнице са малолетником; 

7) У једном случају покренута је кривична 

пријава против одговорних лица за кривично 

дело трговине људима; 8) У само 13 случајева 

центри су применили надзор над вршењем 

родитељског права. Међутим, треба имати у 

виду да веома ретко центар уочи ризик од 

дечјег брака благовремено, те за примену 

надзора над вршењем родитељског права буде 

касно, односно дете се већ налази ван 
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родитељске породице и целисходније је 

применити неке друге мере. 

26. Министарство здравља ће иницирати 

финансијски одрживо решење за 

систематизацију здравствених 

медијаторки кроз: 

а) Избор оптималног модела 

институционализације здравствених 

медијаторки и описа радног места; 

б)Развијање и акредитовање програма 

едукације за занимање здравствени 

медијатор (које је ушло у Национални 

оквир квалификација)  у средњим 

школама здравствене струке; 

в) Повећање броја здравствених 

медијаторки  тако да јединице локалне 

самоуправе у Републици Србији које 

имају више од 2% удела ромског 

становништва у укупном становништву, 

имају ангажовану здравствену 

медијаторку(што значи повећање са 85 на 

100 ангажованих здравствствених 

медијаторки) - у складу са финансијским 

могућностима; 

г) Обезбеђење, одговарајућег облика 

запошљавања здравствених медијаторки, 

надокнаде за рад која неће бити мања од 

минималног личног дохотка на нивоу 

Републике Србије, путних и других 

оперативних трошкова за њихов рад - у 

складу са финансијским могућностима. 

26. а) Четврти  

квартал 2020. 
године 

 

26.б) Први  
квартал 2021. 

године 

 
26.ц) Први  

квартал 2021. 

године 
 

26. г) Јуни  2021. 

године 

МЗ 4.7.1. 

4.7.2. 
4.7.3. 

4.7.4. 

4.7.5. 

 

3.8.2.48. 

3.8.2.49. 
3.8.2.50. 

 

Тачка 1. 

 

Активност 4.7.1.  

Раздео 27.0 
Министарство 

здравља, 

Програм 1801 – 
Уређење и 

надзор у области 

здравља, 
Програмска 

активност 0007 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину  

2 службеника са 
ВСС*5 дана*2 

месеца*1 година 

(2019) 
 

Активност 4.7.2. 

Раздео 27.0 

Министарство 

здравља, 
Програм 1801 – 

Уређење и 

надзор у области 
здравља, 

Програмска 

активност 0007 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 
у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину 

 

Активност 4.7.3.  

Раздео 27.0 
Министарство 

здравља, 

Програм 1801 – 
Уређење и 
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надзор у области 

здравља, 
Програмска 

активност 0007 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину 

 
Активност 4.7.4. 

Раздео 27.0 

Министарство 
здравља, 

Програм 1801 – 

Уређење и 
надзор у области 

здравља, 

Програмска 
активност 0007 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину 

 

Активност 4.7.5.  
Раздео 27.0 

Министарство 

здравља, 
Програм 1802 – 

Превентивна 

здравствена 
заштита, 

Програмска 

активност 0010 – 
Унапређење 

доступности 

здравствене 
заштите ромској 

популацији 

(укупно 
45.000.000 РСД у 

2019. години и 
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48.300.000 РСД у 

2020. години) 
 

27. Министарство здравља ће, 

унапредити Базу података о здрављу и 

здравственој заштити Рома и Ромкиња на 

основу извештаја о раду здравствених 

медијаторки. Такође, у складу са Законом 

о заштити података о личности и Законом 

о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, на основу званичног 

захтева заинтересованих страна, а 

инсистирајући на примени принципа 

реципроцитета у сарадњи органа државне 

управе, Министарство здравља ће 

уступати генеричке податке из своје Базе 

које на терену прикупљају здравствене 

медијаторке. 

 

Други квартал 

2021. године 

МЗ 4.7.6. 

 

3.8.2.53. Тачка 1. 

Тачка 2.  

Активност  4.7.6.  

Раздео 27.0 

Министарство 
здравља, 

Програм 1802 – 

Превентивна 
здравствена 

заштита, 

Програмска 

активност 0010 – 

Унапређење 

доступности 
здравствене 

заштите ромској 

популацији 
(укупно 

45.000.000 РСД у 

2019. години и 
48.300.000 РСД у 

2020. години) 

 

28. Министарство здравља ће 

спроводити програме чији циљ је очување 

и унапређење здравља ромског 

становништва, посебно деце, старих и 

репродуктивног здравља жена. 

Министарство здравља ће радити на 

промоцији  здравих стилова живота и 

превентивних прегледа и на тај начин ће 

утицати на смањивање учесталости 

фактора ризика за настанак 

кардиоваскуларних, инфективних  

болести и болести зависности. 

 

Четврти  
квартал 2020. 

године 

МЗ 4.8.1. 
4.8.2. 

4.10.1. 

  Активност  4.8.1.  
Раздео 27.0 

Министарство 

здравља, 
Програм 1802 – 

Превентивна 

здравствена 
заштита, 

Програмска 

активност 0010 – 
Унапређење 

доступности 

здравствене 
заштите ромској 

популацији 

(укупно 

45.000.000 РСД у 

2019. години и 

48.300.000 РСД у 
2020. години) 

 

Активност 4.8.2.  
Раздео 27.0 

Министарство 
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здравља, 

Програм 1802 – 
Превентивна 

здравствена 

заштита, 
Програмска 

активност 0010 – 

Унапређење 
доступности 

здравствене 

заштите ромској 
популацији 

(укупно 

45.000.000 РСД у 
2019. години и 

48.300.000 РСД у 

2020. години) 
 

Активност  4.10.1 

Раздео 27.0 
Министарство 

здравља, 

Програм 1802 – 
Превентивна 

здравствена 

заштита, 

Програмска 

активност 0010 – 

Унапређење 
доступности 

здравствене 

заштите ромској 
популацији 

(укупно 

45.000.000 РСД у 
2019. години и 

48.300.000 РСД у 

2020. години)         

Становање        

29.Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ће пратити 

имплементацију ИПА програма (ИПА 13, 

ИПА 14, ИПА 16) путем којих је 

обезбеђена подршка за израду техничке и 

29.; 29.1.  

Кроз редовне 
годишње 

извештаје за 

2020. и 2021. 
годину. 

МГСИ 

 

2.3.1. 

2.3.2. 
2.6.1. 

2.7.1. 

2.7.2. 

 

3.8.2.43.   

   

 

Тачка 1. 

Тачка 6. 
 

Активност 2.3.1. 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

ОЗ број 29.: 

У оквиру Програма “Подршка Европске уније 

инклузији Рома - Оснаживање локалних 

заједница за инклузијуРома” (Програм ИПА 
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планске документације за подстандардна 

насеља и пружати стручну подршку 

јединицама локалних самоуправа у 

процесу легализације стамбених објеката . 

 

29.1. У оквиру реализације ових пројеката, 

Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ће 

подржати ЈЛС у процесу израде планске 

документације, пројектно техничке 

документације за уређење комуналне 

инфраструктуре, као и  у обезбеђивању 

приступа основним услугама (вода, 

струја, канализација, итд.) становницима 

подстандардних ромских насеља. 

 

 

 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                         

 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

Активност 2.3.2.  
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја, 
Програмска 

активност 0005 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 

2016) који финансира Европска унија, а 

спроводи СКГО (компонента 3) у извештајном 

периоду креиран је методолошки приступ за 

унапређење процеса озакоњења ромских 

подстандардних насеља у Републици Србији и 

активно се пилотира у одабраних 10 јединица 

локалне самоуправе. СКГО је спровела анализу 

стања у области озакоњења стамбених објеката 

у ромским подстандардним насељима у  ЈЛС 

Сомбор, Вршац, Параћин, Пожаревац, 

Лесковац, Младеновац, Сурдулица, Лебане, 

Пирот и Алексинац. На бази анализе података 

добијених истраживањем архива предмета за 

озакоњење у предметним општинама, као и у 

директним разговорима са особама надлежним 

за послове озакоњења, урбанизма и имовинско-

правне послове, започета је израда предлога за 

унапређење стања у области озакоњења за 

ромска подстандардна насеља са конкретним 

акционим плановима за сваку од анализираних 

ЈЛС. Завршетак наведене студије са акционим 

планом очекује се до краја 2020. године. 

Као најважнији алат за промовисање правне 

подршке у процесу озакоњења која ће бити 

успостављена у 10 поменутих ЈЛС, израђен је 

''Водич за озакоњење породичних кућа у 

ромским насељима у Србији'' на српском и 

ромском језику. Предметни водич израђен је у 

складу са важећом законском регулативом и 

његов садржај прилагођен је за разумевање 

како ромској тако и неромској заједници. 

За потребе изградње комуналне 

инфраструктуре у ромским подстандардним 

насељима, у оквиру компоненте 3 ИПА 2016 

Програма потписани су уговори о 

суфинансирању израде пројектно-техничке 
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за 2019. и 2020. 

годину                                                         
 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
 

Активност 2.6.1. 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 – 

Администрација 

и управљање –  
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                               

 

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре,  

Програм 0701 –  

Уређење и 

докумнетације са следећим ЈЛС: Сомбор, 

Пећинци, Младеновац, Велико Градиште, 

Кучево, Алексинац, Лесковац, Сурдулица, 

Врањска Бања, Лебане,  Бела Паланка и Бојник. 

Реализација уговорних обавеза започета је 

почетком октобра и њихова финализације се 

очекује крајем првог квартала наредне 

календарске године. 

ИПА 2013  

Вредност пројекта је 7,5 милиона евра. Укупно 

је изграђено и реконструисано 200 стамбених 

јединица у којима живи око 1000 људи. 

Изградњом комуналне инфраструктуре 

унапређени су услови живота за око 4000 

припадника ромске националне мањине. ИПА 

13 је реализована у Новом Пазару, Лебану, 

Бољевцу, Смедереву, Убу, Свилајнцу, 

Лозници, Опову, Оџацима, Старој Пазови и 

Прокупљу. 

ИПА 14 

Вредност пројекта је 2,7 милиона евра и 

обухвата израду пројектно техничке 

документације и урбанистичких планова за око 

100 постстандардних ромских насеља. Ради се 

за 115 насеља тренутно у 35 јединица локалних 

самоуправа. Пројекат се завршава 03. марта 

2021. године али се очекује продужење 

реализације пројекта услед благог застоја због 

ванредног стања изазваног пандемијом вируса 

Ковид 19 али и зато што локалне самоуправе и 

даље исказују потребе и траже подршку. Кроз 

овај пројекат ради се и ажурирање ГИС базе. 

Све информације које консултанти прикупљају 

на терену се уносе у базу података овог 
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надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 
Активност 2.7.1. 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 0005 – 
Администрација 

и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 

годину                                                              
 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 
Друштвени 

развој (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. години и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

географског информационог система. Обука за 

коришћење ГИС базе ће се одржати у октобру 

месецу и сви који су показали интересовање ће 

моћи да присуствују истој. За изградњу 

објеката, у насељима којима ће се преко овог 

пројекта урадити пројектно техничка 

документација и урбанистички планови биће 

потребно око 65 милиона евра, а МГСИ  је  у 

преговорима са страним партнертима, пре 

свега ЕУ, и донаторима, да се та средства и 

обезбеде 

ИПА 18 

У току је реализација пројекта ИПА 18. Од 

децембра 2019. године Канцеларија за 

пројектне услуге УН (УНОПС-а) започела је 

реализацију пројекта који се финансира из 

средстава приступних фондова ЕУ, ИПА 18, а 

који се односи на подрпку социјалном 

становању  и активној инклузији. Планирано је 

да се уради 500 стамбених решења за око 1500 

људи. Осим припадника ромске националне 

мањине у овом програму могу да аплицирају и 

жене жртве насиља, особе са инвалидитетом и 

деца без родитељског старања. Програм ће се 

спроводити у 20 ЈЛС.. У четвртом кварталу 

2020. године ће бити расписан јавни позив за 

учешће у програму. Вредност пројекта је 27 

милиона евра.  

Услед пандемије изазване вирусом КОВИД 19, 

захваљујући организацији ДЕУ и УНОПС-а, из 

средстава пројекта је реализована је донација у 

виду медицинске опреме, ангажовања 

здравсвеног особља али и хуманитарне помоћи 

најугроженијим грађанима. Преосталих 20 

милиона евра ће се користити за предвиђене 
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Активност 2.7.2. 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 

компоненте. Средином августа све ЈЛС у 

Србији су добиле позив за присуство инфо 

данима, од потпредседнице Владе са 

информацијом да ће се јавни позив за изградњу 

објеката социјалног становања објавити у 

последњем кварталу 2020. године. 

У оквиру компоненте 3 (становање) ИПА 2016 

Програма, СКГО је креирала и методолошки 

приступ за унапређење процеса озакоњења 

ромских подстандардних насеља у Републици 

Србији. Спроведена је анализа стања у области 

озакоњења стамбених објеката у ромским 

подстандардним насељима у укупно 10 ЈЛС 

(Сомбор, Вршац, Параћин, Пожаревац, 

Лесковац, Младеновац, Сурдулица, Лебане, 

Пирот и Алексинац), и на бази анализе 

података добијених истраживањем архива 

предмета за озакоњење у предметним 

општинама, као и у директним разговорима са 

особама надлежним за послове озакоњења, 

урбанизма и имовинско-правне послове, 

започета је израда предлога за унапређење 

стања у области озакоњења за ромска 

подстандардна насеља са конкретним 

акционим плановима за сваку од анализираних 

ЈЛС. Завршетак наведене студије са акционим 

планом очекује се до краја 2020. године. 

Као најважнији алат за промовисање правне 

подршке у процесу озакоњења која ће бити 

успостављена у 10 поменутих ЈЛС (током 

периода од октобра 2020. године закључно са 

априлом 2021. године), израђен је ''Водич за 

озакоњење породичних кућа у ромским 

насељима у Србији'' на српском и ромском 

језику. Предметни водич је израђен у складу са 

важећом законском регулативом и његов 
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садржај прилагођен је за разумевање како 

ромској тако и неромској заједници. 

У склопу СКГО подршке објављен је јавни 

позив за финансирање израде пројектно-

техничке документације за комуналну 

инфраструктуру за ромска подстандардна 

насеља и одабрано је 12 пројеката за 

реализацију. За потребе изградње комуналне 

инфраструктуре у ромским подстандардним 

насељима, у оквиру ИПА 2016 Програма у 

септембру 2020. године потписани су уговори 

о суфинансирању израде пројектно-техничке 

докумнетације са следећим ЈЛС: Сомбор, 

Пећинци, Младеновац, Велико Градиште, 

Кучево, Алексинац, Лесковац, Сурдулица, 

Врањска Бања, Лебане, Бела Паланка и Бојник. 

Реализација уговорних обавеза започета је 

почетком октобра и њихова финализације се 

очекује крајем првог квартала наредне 

календарске године. 

30. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у оквиру 

надзора над спровођењем Закона о 

становању и одржавању зграда (''Сл.гл. 

РС'' бр.104/2016), пратиће поступкe 

исељења и пресељења у складу са овим 

законом иприхваћеним међународним 

стандардима у области становања и 

пружити помоћ локалним самоуправама у 

спровођењу поступака исељења и 

пресељења, са посебним нагласком на 

процес консултација и уз пуно учешће 

заједнице која се премешта, као и 

пријемне заједнице. 

30.) 30.1.) 
Трећи квартал 

2021. године 

МГСИ 2.12.1. 
2.12.2. 

2.12.3. 
2.12.4. 

 

 

 

3.8.2.37. 
3.8.2.38. 

Тачка 1. Активност 2.12.1.  
Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој     (укупно 

34.968.000 РСД у 
2019. и 

125.960.000 РСД 

у 2020. години) 
 

ОЗ број 30. 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре континуирано прати поступкe 

исељења и пресељења у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда (''Сл.гл. РС'' 

бр.104/2016). 

Влада је донела закључак 27. августа 2020. 

године да је сагласна да „Коридори Србије” 

д.о.о. Београд, ради изградње дела аутопута Е-

75 и Е-70, Обилазница Београда, деоница: 

Добановци-Бубањ Поток, Сектор Б6, тунел 

„Стражевица” — Чвор „Бубањ Поток“ од км 

588+916.30 до км 598+489.89, могу покренути 

поступке експропријације, односно 

административног преноса стамбених и 
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30.1. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ће 

подржати израду методологије и упутства 

намењеног јединицама локалних 

самоупарава, за спровођење мера које се 

тичу исељења и пресељења у складу са 

законом и међународним стандардима, 

укључујући активно учешће свих актера 

укључених овај процес. 

Активност  

2.12.2. 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја, 
Програмска 

активност 0005 – 

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину   

 
Активност  

2.12.3. 

У складу са 
билансним 

могућностима 

ЈЛС 

 

Активност  2.12. 

4. 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој     (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години)                                                           

помоћних објеката у привременом ромском 

насељу у КО Раковица село, градска општина 

Вождовац, који су видљиви на сателитском 

снимку територије Републике Србије из 2015. 

године, у складу са условима прописаним 

Законом о озакоњењу објеката („Службени 

гласник РС”, бр. 96/15, 83/18 и 81/20-УС). 

Влада је сагласна да се за решавање имовинско-

правних односа, ради изградње дела аутопута 

Е-75 и Е-70, Обилазница Београда, деоница: 

Добановци-Бубањ Поток, Сектор Б-6, тунел 

„Стражевица” — Чвор „Бубањ Поток“ од км 

588+916.30 до км 598+489.89, у привременом 

ромском насељу у КО Раковица село, Градска 

општина Вождовац, које је настало 

расељавањем ради изградње „плавог моста”, 

лицима која живе у том насељу призна 

фактичко стање поседа на типским објектима 

површине 28 м2 који су им додељени на 

привремено коришћење од стране надлежне 

општине и да им за исте припада право на 

накнаду за додељену површину у висини 

грађевинске вредности процењене од стране 

вештака грађевинске струке увећану по 

критеријумима прописаним чланом 51. Закона 

о експропријацији („Службени гласник РС”, 

бр. 53/95, 23/01 -СУС, 20/09, 55/13-УС и 

106/16аутентично тумачење), на шта је град 

Београд дао претходну сагласност. 

 Влада је сагласна да лица која су доградила 

објекте додељене на привремено коришћење 

описане у тачки 2. овог закључка, имају право 

на накнаду и за дограђене делове објекта у 

висини грађевинске вредности дограђеног дела 

према процени вештака грађевинске струке. 
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31.Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре  ће,  у 

сарадњи са другим релевантним 

институцијама и организацијама, (кроз 

формирање Радне групе до краја  2020. 

године), координирати израду Анализе 

подстандардних ромских насеља (у складу 

са регионалном методологијом коју 

примењује Савет за регионалну сарадњу)  

за потребе њихове класификације са 

становишта економских, социјалних и 

еколошких карактеритика и израде 

типологије и идентификовања 

оптималних опција за њихову одрживост. 

 

Децембар 

2020. 

МГСИ 2.1.3. 

 

3.8.2.39.   

3.8.2.43. 

 

Тачка 1. 

Тачка 2.  
 

Активност 2.1.3. 

Раздео 22 
Министарство  

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 – 

Администрација 

и управљање – 
редовна средства 

у оквиру лимита 

за 2019. и 2020. 
годину                                                               

 

Раздео 22 
Министарство  

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 –  

Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 

Пројекат 7011 – 
ИПА 2013 – 

Друштвени 

развој (укупно 
34.968.000 РСД у 

2019. години и 

125.960.000 РСД 
у 2020. години) 

 

а) мала радна 
група - до 8 

чланова, ради 

дуже -до 30 дана  
у 2019. и 2020. 

=4.113.711 РСД и  

б) 2 службеника 
са ВСС*4 дана 

месечно*12 

месеци*2 
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године= 

607.614.РСД или 
укупно 4.721.325 

од чега по 

2.208.759. РСД у 
2019. и 2.212.566 

РСД у 

2020.години 
 

ИПА 2014 

„Програм 
техничке помоћи 

Инклузија 

Рома“(Уговор о 
услугама 

3.100.000 EUR тј. 

381.300.000 РСД, 
у  2018. и  2019.г. 

- по 516.667 € тј. 

63.550.041 РСД 
годишње, 

буџетирано у 

оквиру АП за ПГ 
23 - активност 

3.8.2.42.) 

 

32. Комесаријат за избеглице и 

миграције наставиће спровођење својих 

програма који за циљ имају побољшање 

услова становања интерно расељених 

Рома и Ромкиња са Косова и Метохије и 

решавање стамбених потреба избеглица и 

повратника према Споразуму о 

реадмисији. 

 

Трећи квартал 

2021. године 

КИРС 2.10.3. 

 

3.8.2.40. 

 

Тачка 1. Активност 2.10.3. 

Раздео 48 

Комесаријат за 
избеглице, 

Програм 1001 – 

Унапређење и 
заштита људских 

и мањинских 

права и слобода, 
Пројекат 0013 – 

Подршка 

присилним 
мигрантима и 

унапређење 

система 
управљања 

миграцијама, 

економска 
класификација 

463 – Трансфери 

осталим нивоима 

OЗ 32. 

- Интерно расељена лица 

Комесаријат за избеглице и миграције 

приликом планирања и реализације буџетских 

и донаторских средстава води рачуна да овим 

програмима обухвати јединице локалне 

самоуправе на чијој територији живи велики 

број интерно расељених лица. Роми који су 

интерно расељенa лица могу да конкуришу у 

свим програмима за унапређење животних 

услова интерно расељених лица. Сви програми 

се односе на најугроженија интерно расељена 

лица, укључујући Роме. Напомињемо да не 

постоји обавеза да се интерно расељена лица 

изјасне по националној припадности, односно 

да се изјасне да су Роми. 
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власти (укупно 

632.000.000 РСД 
у 2019. години и 

638.000.000 РСД 

у 2020. години) 
 

У 2019. години, из буџета Републике Србије , 

предвиђено и утрошено је око 27 милиона РСД 

за побољшање услова живота Рома интерно 

расељених лица док су у расељеништву (за 

доделу помоћи за побољшање услова 

становања намењене за завршетак и адаптацију 

стамбеног објекта, за поправку или адаптацију 

сеоске куће са окућницом, за куповину сеоске 

куће са окућницом). Иако припадници ромске 

националности чине 10% популације интерно 

расељених лица, у решавању стамбених 

потреба заступљени су са око 30% укупних 

корисника. Комесаријат прати имплементацију 

додељених средстава и на основу тога води 

рачуна о даљим потребама корисника.  

У 2020. години предвиђена средства из буџета 

РС за побољшање животних услова и стамбено 

збрињавање интерно расељених лица, износила 

су 270 милиона РСД. Услед новонастале 

епидемиолошке ситуације, буџет је на тој 

ставци умањен за 148 милиона РСД, што значи 

да ће око 220 породица остати ове године без 

помоћи у обезбеђивању стамбеног решења. У 

односу на смањени буџет, у 2020. години је 

утрошено око 122 милиона РСД за побољшање 

животних услова и стамбено збрињавање 

интерно расељених лица чиме је обезбеђено 

150 пакета грађевинског материјала и 32 сеоске 

куће. 

- Реадмисија  

На основу процена и потреба, Комесаријат за 

избеглице и миграције сваке године 

опредељује средства из буџета РС за 

реализацију програма подстицаја и мера за 

повратнике по основу Споразума о реадмисији 

у виду доделе пакета грађевинског материјала, 
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куповину сеоске куће, монтажне куће и 

доделом пакета за економско оснаживање.  

У 2019. години, средствима из буџета, 

Комесаријат је спровео 3 Јавнa позивa 

намењена ЈЛС које на својој територији имају 

повратнике по споразуму о реадмисији, a који 

су у потреби. На овај начин је подржано укупно 

12 јединица локалне самоуправе са 15 

одобрених пројеката. Помоћ је добило 28 

породица и то кроз куповину 11 сеоских кућа, 

доделом 8 пакета грађевинског материјала и 9 

пакета доходовних активности. Од укупног 

броја повратника око 75% је ромске 

националности.  

У 2020. години, до краја извештајног периода 

није било јавних позива за ЈЛС које на својој 

територији имају повратнике по споразуму о 

реадмисији a који су у потреби. Буџет је за ову 

активност смањен на 2.000.000 динара, услед 

новонастале ситуације са корона вирусом,  

Подршка је обезбеђена и кроз пројекат ИПА 

2014 „Обезбеђивање побољшања животних 

услова интено расељених лица и повратника по 

основу Споразума о реадмисији у Србији и 

подршка одрживом повратку на Косово“. 

Пројекат спроводе НВО и 21 јединица локалне 

самоуправе у сарадњи са Комесаријатом. 

Вредност дела пројекта који спроводи 

Комесаријат за избеглице и миграције је 

175.000 ЕУР и односи се на стамбено 

збрињавање и економско оснаживање интерно 

расељених лица и повратника по основу 

Споразума о реадмисији. Планирано је да се 

273 ИРЛ и повратничке породице стамбено 

збрину и то кроз куповину монтажних кућа, 

куповину сеоских кућа и доделом пакета 

грађевинског материјала. Такође, планирана је 
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и додела 182 пакета за економско оснаживање. 

У извештајном периоду  додељена је 31 сеоска 

кућа са окућницом (25 ИРЛ и 6 повратника по 

реадмисији), 32 монтажне куће (22 ИРЛ и 10 

повратника), 189 пакета грађевинског 

материјала (175 ИРЛ и 14 повратника), 164 

пакета за доходовне активности (140  ИРЛ и  24 

повратника). 

У неформалним колективнивним центрима,  

којих на територији Републике Србије има 27 у 

којима тренутно борави око 650 ИРЛ.  Како су 

у питању самоиницијативно усељени објекти 

са нерешеним имовинско-правним односима, 

Комесаријат није имао могућности да склопи 

потребне уговоре са власницима поменутих 

објеката и уврсти их у систем званичних 

колективних центара, али Комесаријат свакако 

наставља да проналази механизме за стварање 

услова за њихово даље затварање. Када је у 

питању затварање неформалних колективних 

центара, из буџетских и донаторских средстава, 

у извештајном периоду обезбеђена су средства 

за пресељење Рома из неформалног КЦ у 

Сјеници. 

33. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре и РГЗ ће  

унапредити географски информациони 

систем (ГИС) за подстандардна ромска 

насеља и редовно ажурирати податке, 

како би и  приступачност уноса података 

и правовременост доступних података 

била унапређена.  

 

Децембар 

2020. 

МГСИ 

RGZ 

2.1.4. 

 
 

3.8.2.41. Тачка 1. 

Тачка 2.  
 

 

Активност 2.1.4.  

Раздео 22 
Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Програм 0701 – 

Уређење и 
надзор у области 

саобраћаја, 

Програмска 
активност 0005 –  

Администрација 

и управљање –  
редовна средства 

у оквиру лимита 

OЗ број 33. 

 

Започете су активности на унапређењу ГИС 

базе  за подстандардна ромска насеља у оквиру 

Пројекта који се финансира средствима ИПА 

2014. У току је усаглашавање првог извештаја 

о потојећем ГИС-у са предлогом унапређења и 

обуке запослених за његово коришћење. 
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за 2019. и 2020. 

годину                                                               
 

Раздео 22 

Министарство  
грађевинарства, 

саобрааћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

активност 7024 – 
ИПА 2014 – 

Сектор подршке 

запошљавању 
младих и 

активној 

инклузији 
(укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 

а) мала радна 

група - до 8 

чланова, ради 
дуже -до 30 дана  

у 2019. и 2020. и  

б) 2 службеника 
са ВСС*4 дана 

месечно*12 

месеци*2 године 
и 1 службеника 

са ВСС  *10 дана 

месечно*12 
месеци*2 године 

укупно 5.754.269 

РСД од чега у 
2019.  години  

2.603.708 РСД, а 

у 2020 години 
3.150.561 РСД 

ИПА 2014 

„Програм 
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техничке помоћи 

Инклузија Рома“ 
(Уговор о 

услугама 

3.100.000 EUR тј. 
381.300.000 РСД, 

у  2018. и  2019.г. 

- по 516.667 € тј. 
63.550.041 РСД 

годишње, 

буџетирано у 
оквиру АП за ПГ 

23 - активност 

3.8.2.42.) 

Слобода кретања        

34. Осигураће се континуирана сарадња са 

Европском Унијом и размена 

информација са циљем спречавања 

злоупотребе безвизног режима и 

обавештења о броју лица која улазе и 

излазе из ЕУ. Комисија за праћење 

безвизног режима са ЕУ  има задатак да 

разматра питања која се односе на 

повећање броја лажних азиланата 

земљама ЕУ који долазе са територије 

Републике Србије и да предлаже Влади 

Србије разматрање и доношење одлука у 

вези са мерама усмереним ка смањењу 

броја лажних захтева за  азил.  

Трендове у погледу броја тражилаца 

азила, као и броја повратника према 

Споразуму о реадмисији са државама 

чланицама ЕУ, стално ће надгледати 

надлежни органи, укључујући и развој 

миграционих профила и ажурирање 

статистичких података. 

 

Трећи 

квартал 

2021. 

године 

МСП 

МУП 

КИРС 

5.2.7. / / Активност  5.2.7.  

Буџетирано у 
оквиру 

активности 

2.10.3. 
 

ОЗ број 34. 

Комесаријат за избеглице и миграције 

континуирано, сваке године израђује 

миграциони профил 

35. Ромске организације цивилног 

друштва биће позване и подржане од 

Годишњи 

извештаји 

КИРС / 3.9.1.7.  / ОЗ број 35. 
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стране донатора да појачају своје кампање 

у циљу информисања ромске популације о 

поступку реадмисије и ризицима 

злоупотребе безвизног режима. 

 

за 2020 и 

2021. 

Комесаријат за избеглице и миграције редовно 

подстиче организације цивилног друштва, а 

нарочито прoгрaмe рoмских oргaнизaциja 

усмерене ка реинтеграцији повратника по 

основу споразума о реадмисији и спровођењу 

кaмпaња усмeрeних нa инфoрмисaњe Рoмa и 

Рoмкињa o пoступку рeaдмисиje и ризицимa 

злoупoтрeбe бeзвизнoг рeжимa и укључивaњe 

повратника нa тржиштe рaдa крoз пружaњe 

пoдршкe у прoцeсу сaмoзaпoшљaвaњa. 

У 2019. години издвојено је 12.000.000 динара 

за подршку организацијама цивилног друштва. 

У 2019. години објављена су 2 јавна позива где 

је подржано 3 прojeкта кojа сe тичу 

рeинтeгрaциje пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa 

o рeaдмисији. 

У 2020. години, Комесаријат је такође издвојио 

средства за подршку пројектима 

организацијама цивилног друштва у висини од 

12 милиона РСД којим се годишње подржи око 

60 пројеката. Како је у 2020. години овај буџет 

смањен за 11 милиона РСД, ове године ће бити 

подржано највише 6 удружења, а више хиљада 

корисника неће бити обухваћено пројектима. 

Није било пријављених пројеката који су од 

значаја за популацију повратника по основу 

споразума о реадмисији. 

36.Обезбедиће се одржива интеграција 

свих повратника по Споразуму о 

реадмисији  и њихових породица, кроз: 

а)Унапаређење координације рада 

локалних актера кроз заједнички рад 

локалних савета за миграције, мобилних 

тимова или чланова/ица ромске заједнице 

(у јединицама локалне самоуправе где 

нису основани мобилни тимови); 

 

36. а), б), ц) 

Годишњи 

извештаји 

за 2020 и 

2021. 

КИРС 2.9.1. 

5.2.1. 

 

  

 

 

3.9.1.6. 

3.9.1.7. 
/ Активност 2.9.1.  

 

Раздео 22 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре, 
Програм 0701 – 

Уређење и 

надзор у области 
саобраћаја, 

Програмска 

ОЗ број 36.  

 

Светска банка  реализовала је пројекат 

„Подршка ефективној реинтеграцији (Рома) 

повратника на Западни Балкан“, који финасира 

Европска Унија. Путем овог пројекта подржан 

је и Комесаријат у изради Нацрта Стратегије за 

интеграцију повратника по основу Споразума о 

реадмисији и пратећег Акционог плана. 
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б)Коришћење свих расположивих ресурса 

за промоцију економског оснаживања и 

услова становања најугроженијих 

повратника; 

ц)Информисање о могућностима за 

решавање њиховог статуса и других 

проблема по повратку. 

 

активност 0005 –  

Администрација 
и управљање – 

редовна средства 

у оквиру лимита 
за 2019. и 2020. 

годину                                                               

 
Раздео 22 

Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре, 

Програм 0701 – 
Уређење и 

надзор у области 

саобраћаја – 
Пројекат 7011 – 

ИПА 2013 – 

Друштвени 
развој (укупно 

34.968.000 РСД у 

2019. години и 
125.960.000 РСД 

у 2020. години) 

 

Активност 5.2.1. 

Раздео 30 

Министарство за 
рад, 

запошљавање, 

борачка и 
социјална 

питања, Програм 

0902 - социјална 
заштита Пројекат 

7045 – ИПА 2013 

– Друштвени 
развој 2 (укупно 

126.748.000 РСД 

у 2019. години и 
138.990.000 РСД 

у 2020. години)                                                                                                                            

Буџетска 
класификација 

463 Трансфери 

осталим нивоима 

Предвиђено је да Нацрт стратегије и акционог 

плана буду завршени до краја 2020. године 

Од укупно 157 општина/градова које су 

усвојиле ЛАП њих 120 је ревидирало и 

прошило ЛАП са категоријом повратника по 

основу Споразума о реадмисији. 

Примaрни прихвaт и инфoрмисaњe пoврaтникa 

по Споразуму о реадмисији Кoмeсaриjaт за 

избеглице и миграције спрoвoди у Кaнцeлaриjи 

зa рeадмисиjу нa aерeдрoму „Никoлa Teслa.” 

Пo приjeму и eвидeнтирaњу, пoврaтницимa сe 

уручуje Инфoрмaтoр (доступан нa пeт jeзикa - 

српскoм, рoмскoм, aлбaнскoм, нeмaчкoм и 

eнглeскoм jeзику), кojи сaдржи oбaвeштeњa o 

приступу oснoвним прaвимa, као и кoнтaктe 

лoкaлних oргaнa упрaвe кojимa пoврaтници 

мoгу дa сe oбрaтe. Сви повратници се упућују 

нa одговарајуће службе у локалним 

самоуправама ради даље помоћи (пoвeрeника 

зa избeглицe и мигрaциje, цeнтaр зa сoциjaлни 

рaд у мeстимa у кoje сe врaћajу и др.).  

У канцеларији за реадмисију, током 2019. 

године евидентирано је укупно 846 повратника 

појединаца, односно 458 породица. У 2019. 

години Роми су били заступљени са 72% у 

укупном броју повратника по споразуму о 

реадмисији евидентираних од стране 

Комесаријата за избеглице и миграције. 

Повратницима којима је неопходна хитна 

подршка омогућава се ургентни смештај у 

центрима за интервентни прихват којима 

руководи Комесаријат за избеглице и 

миграције, превоз до места пребивалишта 

(преко центра за социјални рад), као и подршка 

приликом прибављања личних докумената. 

Прихват и интервентна подршка повратницима 
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власти, наменски 

трансфери за 
социјалну 

заштиту 756 мил 

за 2019. годину (у 
оквиру овог 

износа су сва 

средства, а наша 
процена 

(МРЗБСП) 

 је 5% за ромску 
популацију) 

ОБРАЧУН: 

укупно за 2 
године 

75.600.000,00 

РСД и то у 2019. 
37.800.000,00 

РСД и у 2020. 

години 
37.800.000,00 

РСД 

се пружа у центру у Белој Паланци. У цeнтру зa 

интервентни прихвaт, у 2020. години боравило 

је укупно 15 лица. Просечно остајање у центру 

за ургентни прихват је око 6 месеци. Такође, 20 

новчаних помоћи je додељено укупно у 2019. 

години (укупно 360.000 РСД) за повратнике. 

У оквиру пројекта Немачке организације за 

међународну сарадњу (ГИЗ) „Миграције за 

развој“, Комесаријату за избеглице и миграције 

је пружена подршка у виду ангажовања 

саветника за реинтеграцију који пружа 

подршку запосленима у Комесаријату који раде 

на пословима реадмисије, унапређен је каталог 

понуђених услуга и понуда за повратнике од 

стране државних органа, националних и 

међународних НВО, унапређена је база 

података (систем за мониторинг), спроведене 

су обуке за њено коришћење и набављена 

одговарајућа опрема, организовани су догађаји 

у циљу информисања циљних група.  

 

 


