Влада Републике Србије

Извештај о реализацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за
период октобар 2019 - октобар 2021. године

Oперативни закључак
Међусекторска питања
1. Министарство за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог у складу са својим
надлежностима и у сарадњи са
свим
релевантним
министарствима/институцијама,
припремиће
двогодишњи
Акциони план (који обухвата
период од 2019-2020. 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.

Временски оквир

1. Март 2020.
године
1.1.
Јуни 2020.
године;
Јуни
2021.
године;
1.2.
Јули- Децембар 2020.
године

Одговорна
институција

1.

МЉМПДД

1.1. Координаци

оно тело
1.2. МЉМПДД

Линк са
АП за za
ПГ 23
3.8.2.1.
3.8.2.2.
3.8.2.3.

Линк са
Декларацијом
у Познану
Тачка 2.
Тачка 4.

Извештај за период октобар 2020 - април 2021.
године

ОЗ број 1.:
Министарство за људска и мањинска права и
друштвени дијалог, образовано
je Законом о
министарствима („Службени гласник РС”, бр.
128/2020), a чланом 12. овог закона прописане су
надлежности Министарства.
Новоформирано министарство је у складу са чланом
41. Закона, преузело послове из надлежности
Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије
за сарадњу са цивилним друштвом, затим послове у
области људских и мањинских права из надлежности
Министарства државне управе и локалне самоуправе,
као и послове у области антидискриминационе
политике и равноправности полова из надлежности

Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.

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.

У складу са својим надлежностима , МЉМПДД у
наредном периоду планира ревизију Стратегије за
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици,
тј. израду нове Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од
2021. до 2030. године, која ће бити усглашена са
Оквиром ЕУ за националне стратегије за интеграцију
Рома до 2030. год, као и са Законима Републике
Србије. Такође, палнирана је и припрема Акционог
плана за период 2021-2024. год. (временски оквир:
децембар 2021. год)
ОЗ број 1.1.
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”.

1.2. 1.2.Министарство за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог израду Акционог плана за
спровођење Стратегије за период
од 2021- 2022. године.

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

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
МЉМПДД
НСРНМ

/

Тачка 2.
Тачка 3.

ОЗ број 2.
У процесу је образовање новог Координационог тела
за праћење реализације Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за
период 2016. до 2025. године. Министарство за
људска и мањинска права и друштвени дијалог је
упутило
Предлог
oдлукуe
о
формирању
Координационог
тела
релевантним
министарствима/институцијама
на
мишљење.
Планирано је да председница координационог тела
буде председница Владе Републике Србије, Ана
Брнабић, а њена заменица, министарка за људска и
мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић.

неопходне подршке
активности.

носиоцима

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 Министрство за
људска и мањинска права и
друштвени дијалог подржаће
Координационо тело у годишњем
праћењу
и
извештавању
о
спровођењу
Оперативних
закључака за период од 2019-2021.
године.

Стручну и администартивно-техничку потпору раду
Координационог тела пружасће Министарство за
људска и мањинска права и друштвени дијалог.
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 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.

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.

3.1.
Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре ће преузети
власништво над Базом података
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

Извештај
ЈЛС
на
годишњем нивоу
за 2020.
и 2021. годину
3.

3.1. Септембар 2021.

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.
СИПРУ
МГСИ
РЗС
МЉМПДД

3.8.2.5.

Тачка 2.
ОЗ број 3.:
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
у сарадњи са Министсрсвом за људска и мањинска
права и друштвени дијалог , током априла месеца 2021.
године реализовало је процес извештавања градова и
општина за 2020. годину путем онлајн Базе за праћење
мера за инклузију Рома и Ромкиња,Извештај у Бази за
праћење мера за инклузију Рома и Ромкиња за 2020.
годину поднело је укупно 116 ЈЛС, а на основу
добијених података СИПРУ је сачинио Преглед
података градова и општина о мерама за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у 20209. години, који је
објављен 24.05.2021. године и доступан је на сајту
Базе: http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/
као и на СИПРУ сајту:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/
Тим за социјално укључивање и смањење
сиромаштва израдио је анализу
'' Доступност
услуга и мера подршке за децу ромске
националности на локалном нивоу''. Анализа

националну припадност унутар
административних података, у
складу са законом којим се
уређује заштита личних података
и уз пуно поштовање права на
само- идентификацију.

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
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

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
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.
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.

Тачка 6.
Тачка 7.
Тачка 8.
Тачка 9.

ОЗ број 4.
Када се ради о праћењу активности у Поглављу 23
„Правосуђе и основна права“, у првом кварталу
2021. године основано је Координационо тело за
спровођење Акционог плана за Поглавље 23 (АП23),
које је задужено за мониторинг имплементације
АП23 и координацију рада државних органа у овој
области. Први састанак одржан је 20. априла 2021.
године.
ОЗ број 4.1. i 4.2. :
Министарство за европске интеграције је у периоду
од новембра 2020. до априла 2021. завршило процес
потписивања Финансијског споразума за други део
ИПА 2020 Акционог програма. Усвајањем програма
је омогућено финансирање програма помоћи
опоравку Републике Србије од последица COVID-19
заразне болести, кроз проширење претходно
усвојених интервенција, a зарад спречавања
потенцијалних последица економске рецесије. На
тај начин омогућена је подршка запошљавању и
запошљивости Рома и Ромкиња као и даљи развој
социјалне
и
економске
инфраструктуре.
Министарство за европске интеграције. наставило је
процес консултација у оквиру нове вишегодишње
финансијске перспективе ИПА инструмента за
период од 2021. до 2027. године, о могућностима за
подршку запошљавању, социјалној заштити и
изналажењу стамбених решења за Роме и Ромкиње
у Републици Србији. Даље кључне тачке у процесу

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.

консултација се очекују у другој половини 2021.
године.
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 РомаОснаживање 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 Грант шеме ИПА 2016 Програма завршено
је спровођење 36 пројеката који су спроведени од
септембра 2019. до марта 2021. Првобитни план је
био да се финализирају до децембра 2020, али у
складу са ситуацијом узрокованом вирусом Ковид
19 и мерама Владе РС, период спровођења пројеката
је продужен до 03. марта 2021. године. Пројекти су
имали 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.
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
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 наведеног извештајног периода, од новембра
2020. године до априла 2021. године, СКГО је
вршила континуирано праћење имплементације 36
пројеката које се заснивало на свакодневној
комуникацији са грантистима и пружању подршке у
спровођењу пројеката (програмски део и
финансијско-административни део).
До априла 2021.године, финална рата донације,
након верификације финалних извештаја исплаћена
је за четири пројекта. Од марта 2021. се пружа
подршка у припреми финалних извештаја пројеката,
наративних и финансисјких, и очекује се да ће
финалне рате донације, након верификације
финалних извештаја, бити исплаћене до септембра
2021. године када ће бити и завршена анализа
испуњености индикатора и циљева грант шеме.
5. Независни органи ће у складу
са
законским
овалћшењима
наставити активности усмерене
на борбу против дискриминације
Рома и Ромкиња, тако што ће:

Извештај на
годишњем нивоу
за 2020. и 2021.
годину

Заштитник грађана
Повереник за
заштиту
равноправности

3.2.1.6.
3.8.1.2.

Тачка 1.

ОЗ број 5:
a) У периоду новембар2020. – април 2021. године,
Повереник за заштиту равноправности је
примио
укупно
33
притужбе
због

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.

дискриминације
по
основу
националне
припадности, од којих се 24 притжбе односе на
припаднике ромске националне мањине.
Напомињемо и да је током октобра 2020. године
Повереник за заштиту равноправности примио
укупно четири притужбе због дискриминације
по основу националне припадности, од којих се
три притужбе односе на припаднике ромске
националне мањине. Једну притужбу од ове три
је потписало укупно 25 припадника ромске
националне
мањине
указујући
на
дискриминаторне графите усмерене против
Рома и Ромкиња у граду Краљеву
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.rs
Напомињемо да су у Редовном годишњем
извештају Повереника за 2020. годину наведене
активности попут истраживања „Перцепција
ромске заједнице o дискриминацији“, у циљу
бољег
сагледавања
стања
у
области
дискриминације Рома и Ромкиња и других
маргинализованих група, као и израда
публикације на српском и ромском језику
„Препознај и пријави дискриминацију“ која је
намењена стицању основних знања о
дискриминацији и о механизмима заштите.
b) Заштитник грађана је од новембра 2020. године
до априла 2021. године примио 14 притужби
припадника ромске заједнице. Осим поступања

по притужбама, Заштитник грађана учествовао
је као посредник приликом расељавања 65
породица
које
су
живеле
у неформалном насељу „Вијадукт“ у Реснику
које се налазило на локацији на којој је
планиранаизградња
трасе
саобраћајнице.
Већину становника овог неформалног насеља
чинили су припадници ромске националне
мањине, а Заштитник грађана је на основу
обраћања једног од становника почетком јула
2020. године прихватио улогу посредника.
Поступак је окончан почетком јануара ове
године.
Заштитник грађана у улози посредника прати и
исељавање становника приградског насеља
Раковица село које се налази на локацији на
којој је планирана изградња трасе међународног
аутопута Е-75. Заштитник грађана прихватио је
посредничку улогу на основу молбе становника
овог насеља који су се почетком фебруара 2021.
године обратили овом независном државном
органу.
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 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

6.

Први квартал
2021. године

6.1. Четврти квартал
2020. године

Kоординационо
тело
НСРНМ

3.8.2.6.

/

OЗ број 6.
У оквиру Програма “Подршка Европске уније
инклузији Рома-Оснаживање локалних 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 20

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.

милиона динара уложено у конкретне локалне
акције и инклузивне мере (за фазу 1 и 2). 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 спровођење
Оперативних планова за фазу 2 која се спроводи
током 2020. и 2021. године за 8 ЈЛС где је преко 9,5
милиона динара уложено у конкретне локалне
акције и инклузивне мере.
СКГО је пружила подршку у изради ЛАП-ова за
социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 20212023. године за додатних 10 ЈЛС изабраних путем јавног
позива (Власотинце, Пожаревац, Коцељева, Ниш,
Алексинац, Бор, Крушевац, Сомбор, Бела Паланка и
Оџаци). У свим ЈЛС процес израде ЛАП-ова је
финализован. Последње дводневне радионице за израду
нацрта ЛАП-а одржане су током новембра 2020. године
уз поштовање важећих епидемиолошких мера.
Методологија рада је адекватно прилагођена и радне
групе за израду ЛАП-а подељене су у секторске целине,
тако да су се радионице одржавале по принципу рада у
мањим групама. Фокус групе са ромском заједницом по
изради нацрта ЛАП-ова одржане су у свим ЈЛС осим
две (Пожаревац и Коцељева), у којима је одржавање
истих било немогуће због изразито неповољне
епидемиолошке ситуације. До краја априла 2021.
године, 8 ЛАП-ова усвојено је званично од стране
скупштина градова/општина (Власотинце, Пожаревац,
Ниш, Алексинац, Бор, Крушевац, Сомбор, и Оџаци) док
се у преостале две ЈЛС (Коцељева и Бела Паланка)
усвајање очекује у наредном периоду.
Тим за социјално укњучивање и смањење
сиромаштва Владе РС подржао је шест јединица
локалне самоуправе (Нови Сад, Рума, Сурчин, Неготин,
рашка и Житиште), изабране путем јавног потива, у
изради Локалних акционих планова. Подршку ЈЛС
пружили су експерти из области стратешког и

буџетског планирања, у оквиру пет огранизованих
тематских радионица. У еприоду новембар-март
завршени су нацрти локалних акционих планова у свих
шест ЈЛС и у наредном периоду се очекује процес јавне
расправе и усвајање од стране градских/општинских
већа.
Тим за социјално укључивање и смањење
сиромаштва у сарадњи са УН Тимом за људска
права, у периоду март-септембар 2020.године,
спровео је ''Мапирање подстандардних ромских
насеља према ризицима и приступу правима у доба
КОВИД-19 пандемије''. Мапирањем је обухваћено
укупно 702 подстандардна ромска насеља која се
налазе на територији 94 јединице локалне
самоуправе у којима живи 167,975 људи.
Прикупљени подаци обухватају приступ чистој
води и канализацији, здравствене ризике у датом
епидемиолошком контексту, обављање делатности
са повећаним здравственим 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.
Према
резултатима мапирања:
- на територији 51 ЈЛС се налази 159
подстандардих насеља која немају приступ
чистој води или је тај приступ нерегуларан;
- на територији 35 ЈЛС се налазе 64
подстандардна насеља која немају приступ
електричној енергији или је тај приступ
нерегуларан;
- на територији 82 ЈЛС се налази 457
подстандардна насеља која немају приступ
канализацији или је тај приступ нерегуларан;
- на територији 13 ЈЛС се налази 44
подстандардна насеља која немају приступ
чистој пијаћој води, електричној енергији и
канализацији, или је тај приступ нерегуларан;

Мапирање подстандардних ромских насеља према
ризицима и приступу правима у доба КОВИД-19
пандемије је доступно на:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs
Тим Уједињених нација за људска права и Тим
за
социјално
укључивање
и
смањење
сиромаштва Владе Републике Србије реализовали
су истраживање Последице Ковид-19 на положај
осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и
препоруке. У фокусу истраживања су негативне
последице пандемије на осетљиве групе и групе у
ризику, а идентификовани су директни, основни и
структурални узроци чије је интензивирање (током
ванредног стања) довело до појачаних или нових
облика неједнакости. Анализа разматра исходе и
узроке друштвеног искључивања Рома и Ромкиња,
особа са инвалидитетом, ЛГБТИ особа, бескућника
и бескућница, особа које живе са HIV/AIDS, лица
лишених слободе, младих, бранитеља људских
права, те новинара/ки.
Резултати истраживања су доступни на:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs
Тим за социјално укључивање и смањење
сиромаштва Владе Републике Србије реализовао
је анкетно истраживање, у сарадњи са
организацијама цивилног друштва и истраживачком
агенцијом Ипсос, о последицама COVID-19
пандемије на приходе и потрошњу осетљивих група.
У анкетном истраживању учествовало је 2006
представника/ца осетљивих 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) из осам
јединица локалне самоуправе у Републици Србији и
реализовано је у периоду од јула до августа 2020.
године.
Грађани/ке
из
осетљивих
група
консултовани су у вези са уоченим променама током

COVID-19 пандемије и очекиваним променама у
будућем тромесечном периоду на структуру
прихода и потрошње у њиховом домаћинству.
Поред тога, испитаници/е су питани/е о
адекватности предузетих мера државе током
COVID-19 пандемије и процени потребних мера
уколико се епидемиолошка криза настави.
Преглед резултата истраживања доступан је на:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/posledice-covid19-pandemije-na-prihode-i-potrosnju-domacinstava-izperspektive-osetljivih-grupa/
Тим Министарства за људска и мањинска права
и друштвени дијалог, обишао је петнаест упрвних
округа Републике Србије. ЈЛС које припадају тим
окрузима биле су у обавези да попуне упитник у
којем се постављена питања односе на положај
Рома/киња и прилике за
запошљавање у
институцијама на локалу. Овим састанцима су
присуствовали и представници ромских и
неромских ОЦД.
Упису матичне књиге - приступ личним документима
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

7. Извештај на
годишњем нивоу за
2020. и
2021.годину

МДУЛС
МЗ
МУП
МП

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.

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 2020. години решено је
укупно 430 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). Након добијања

министарствима/иституцијама.
7.1. Министарство

државне
управе и локалне самоуправе ће
формирати Оперативну групу за
реализацију
споразума
о
разумевању који је потписани
змеђу 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 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

затражених података од Министарства правде,
МДУЛС ће имати податак и о поступцима за
утврђивање времена и места рођења у 2020. години. 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
податак о националној припадности не уписује као
обавезан.
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
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,
Министарство за људска и мањинска права и
друштвени дијалог, 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 апатридије Након 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
документаинструкције
која
ће
допринети

спровођење Закона о бесплатној
правној
помоћи
који
је
Скупштина Србије усвојила 2018.
године, као и пажљиво праћење
на основу годишњих извештаја.

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. С тим у вези, 16. децембра
2020. године министар државне управе и локалне
самоуправе, министар унутрашњих послова, министар
здравља и министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања донели су Инструкцију за поступање
у случајевима рођења детета чији родитељи немају
лична документа ради омогућавања уписа у матичну
књигу рођених. Овом инструкцијом усмерава се
поступање свих релевантних учесника у процесу
(овлашћених лица здравствених установа, матичара,
полицијских службеника, као и службеника у
центрима за социјални рад) који поступају по
принципу најбољег интереса детета, хитности и
међусобне сарадње, у циљу обезбеђења законитости
поступка и омогућавања остваривања права детета на
упис у матичну књигу рођених. Исто тако, један од
основних принципа је и утврђивање идентитета мајке
пре отпуштања из здравствене установе у којој је дете
рођено, као и њено обавештавање о начину
остваривања права на упис у матичну књигу рођених и
издавање личних докумената.
Такође, у оквиру реализације Споразума о разумевању
планирано је да се у периоду од краја априла до краја
септембра 2021. године одржи 6 онлајн округлих
столова са циљем уједначавања праксе поступања и
координације свих учесника у процесу ради
остваривања права на упис у матичну књигу рођених.
На првом округлом столу, одржаном 23. априла 2021.
године, присуствовало је преко 100 учесника овлашћених лица у породилиштима који раде на
пословима пријаве рођења детета, матичара,
полицијских службеника, службеника у центрима за
социјални рад, пружаоца бесплатне правне помоћи и
повереника за избеглице.

У време пандемије болести Ковид 19, МДУЛС је
покренуло иницијативу да се омасови вакцинација и да
се посебно укључи ромска популација у Републици
Србији. С тим у вези, покренут је дијалог са ромском
заједницом, уклјучујући ромске лидере, ромске лекаре
и друге медицинске раднике, како онлајн, тако и на
терену, како би постигли договор о најбољем начину
да се што већи број становника ромских насеља
упозна са процесом пријаве за вакцинацију преко
портала е-Управа и путем телефонског центра.
У плану је да се и у наредним месецима, ,у сарадњи са
јединицама локалних самоуправа у подстандардним
насељима поставе штандови за пријављивање на
којима ће бити мобилни тимови који ће пружати
подршку становницима насеља. Ову активност
Министарство је започело 15. марта 2021. године и
очекује се да се реализује у 29 градова и општина у
којима постоји укупно 124 ромска подстандардна
насеља где према проценама живи око 70.000 Рома.
Такође, организоване су онлајн конференције где су
епидемиолози одговарали на питање Рома, након чега
смо добили неопходне информације и добре
препоруке да што боље реализујемо поменуту
активност и да дамо што боље инструкције градовима
и општинама како да успоставе сарадњу са ромском
заједницом по овом питању.
Министарство је апеловало на све градове и општине
да током пандемије не искључују струју и омогуће
приступ пијаћој води у подстандардним насељима.
03 број 7.2
У периоду од 01.11.2020. године до 30.04.2021. године,
по Правилнику о обрасцу пријаве пребивалишта на
адреси установе, односно центра за социјални рад,
Министарство унутрашњих послова је за 130 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.

OЗ број 7.3.
У извештајном периоду, укупан број поднетих захтева
за бесплатну правну помоћ био је 6883, док је број
одобрених захтева 5367. Већини корисника је
општинска служба бесплатне правне помоћи пружила
потребну бесплатну правну помоћ, док је адвокатима
упућено 954 корисника. Подаци указују да је око 80%
захтева одобрено. Правне области у којима је најчешће
захтевана бесплатна правна помоћ јесу парнични
поступак и управни поступак, нарочито развод брака,
давање издржавања, поверавање деце, док је у
кривичном поступку најчешће наведена бесплатна
правна помоћ жртвама насиља у породици.
Од укупног броја јединица локалне самоуправе (164 ),
извештај није доставило 58 јединица локалне
самоуправе, од чега 41 ЈЛС није до сада никада
доставила извештај, док је 17 ЈЛС раније доставило
извештаје. Уколико се посматрају подаци по групама,
за град Београд све градске општине су доставиле
податке, осим општине Стари Град . Остали градови су
доставили извештаје, осим Смедерева, Лознице, Новог
Пазара и Прокупља. Сремска Митровица, Смедерево и
Лесковац су раније достављали податке, али у овом
извештајном периоду нису доставили годишњи
извештај.
Општина Бечеј је доставила посебно квалитетан
извештај, у коме је дат приказ старосне структуре и
пола корисника, правних области у којима је пружена
бесплатна правна помоћ, као и информације о
кампањи коју је ЈЛС спроводила у циљу информисања
грађана.
Број захтева за бесплатну правну подршку у виду
подршке јавног бележника или посредника у
решавању спорова је евидентно и даље незнатан, па је
тако укупан број одобрених захтева односно
корисника упућених јавном бележнику или
посреднику у решавању спорова 192, док је број
одобрених захтева 76. Ова чињеница указује да је

потребно у наредном циклусу обука обратити пажњу
на ове области, као и спровести кампању усмерену ка
информисању грађана о могућностима да користе и
овај облик бесплатне правне подршке. Такође, подаци
о упућивању на медијацију кроз Закон о бесплатној
правној помоћи указују да је неопходно информисати
грађане, али и запослене у ЈЛС, о могућностима
решавања спора путем медијације чиме би се
допринело смањењу броја судских поступака и
убрзало решење спорног питања.
Када се ради о облицима бесплатне правне помоћи као
што је правни савет и бесплатне правне подршке која
не подлеже одобрењу, подаци указују да је број
корисника којима је пружен правни савет 19836, док је
број корисника којима је пружена општа правна
информација 9745 и корисника којима је пружена
помоћ у састављању формулара 1913. Овде је важно
напоменути да се ради о регистрованим корисницима,
док велики број ЈЛС наводи да ове врсте правне
помоћи и подршке пружа свим грађанима који се
обрате.
У првом кварталу 2021. године, Министарство правде
и Адвокатска комора Србије су на састанку
размотрили идеју о унапређењу дела подзаконских
аката и прецизирања одређених процедура. Такође,
Министарство правде ће израдити унапређени модел
формулара за извештавање који ће омогућити
диверзификацију
појединих
група
корисника
бесплатне правне помоћи.
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.

8. а), б)
Други квартал
2020. године Други
квартал 2021.
године
ц), д) Други
квартал 2020.
године
Други квартал

МПНТР

3.8.2.20

Тачка 1.
Тачка 5

ОЗ број 8:
Резултати мера за повећани обухват системом
предшколског образовања и васпитања (ПВО) деце
из осетљивих друштвених група су:
- Активно се примењује афирмативни упис у
предшколске установе;
- У обавезни припремни предшколски програм (5,56,5 год.) укључено је 80% ромске деце;

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
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

2021. године

- У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско
васпитање и образовање“ који се реализује из
кредита Светске банке у периоду од 2019– 2022.
године креирана је обука за директоре ПУ за
полагање испита за лиценцу (компонента
2
пројекта)
у оквиру које је 128 директора
ПУ завршило комплетну обуку за полагање испита
за лиценцу
- Кроз 3. компоненту Пројекта реализује се програм
грантова који подразумева пружање подршке деци
и породицама из осетљивих друштвених група, кроз
интерсекторску сарадњу на локалном нивоу. 34
локалне самоуправе добиле су финансијску
подршку на основу израђених предлога локалних
пројеката. На овај начин директну добит ће имати
4400 деце из осетљивих група (укључујући и ромске
породице), узраста до 6,5 година, као и њихови
роитељи. За годину и по дана реализације програма
преко 2500 деце из осетљивих група је укључено у
систем ПВО кроз редовне или флексибилне
програме.
-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 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

максималном износу прописаном
законом, односно до 80%.

9. Министарство просвете,
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;
б) Континуирану информативну

активности:
- Организовано је 17 обука за васпитаче из
23 предшколскe
установe,
на
којима
је
учествовало 446 васпитача
- Завршена je и предата апликација за електронску
педагошку документацију и Упутство за коришћење
апликације
за
електронску
педагошку документацију;
- Израђен је и предат програм обуке WАNDA (3+2)
Усвојено
је
Упутство
за
израду
предшколског програма;
- Објављен је Правилник о стандардима
компетенција за професију стручног сарадника у
предшколској установи и његовог професионалног
развоја (“Службени гласник РС – Просветни
гласник“ бр.3/2021)
9. а), б), ц) Други
квартал
2020.
године
Други
квартал
2021. године

МПНТР

3.8.2.13.
3.8.2.14.
3.8.2.15.
3.8.2.21
3.8.2.22.

Тачка 1.
Тачка 5

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. Према новом МИЦС 6
истраживању
(2019)
74.1%
деце
ромске
националности старости 5 година похађа ПВО (51М,
49Ж), док припремни предшколски програм (ППП)
похађа 79,8% ромске деце (52М,48Ж). Као разлоге
за непохађање обавезног ППП, испитаници МИЦСа 6 наводе: 31,5% нису знали да је обавезно; 6% нема
довољно оместа у установи; 8% далеко станује и
нема обезбеђен превоз; за 27,7%
су високи
трошкови похађања (превоз, одећа, обућа, књиге).
Основну школу уписује 85,4% ромске деце
(49%М,51%), од којих је 80,8% похађало ППП;
Бруто стопа уписа у 8. разред ОШ је 62% , док је
стопа завршавања ОШ 63,7%;
Стопа преласка у средњу школу за ромске ученике
износи 52,6%, док стопа завршавања СШ износи
61%.
Наставља се са применом низа мера подршке као

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.

што су афирмативни упис у ОШ и без докумената.
Смањен је дроп-оут за 7% и креиран инструмент за
препознавање ученика у ризику од раног напуштања
школе (ЕWIS).
У оквиру пројекта
„ЕУ подршка ромским
ученицима
за
наставак
средњошколског
образовања“ креира се Упутство за спречавање
раног напуштања образовања са препорукама и
предлозима мера за превенцију осипања. Овај
документ припрема Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања, базира се на емпиријским
подацима и анализи постојећих студија и
истраживања у образовању у вези са осипањем и
раним напуштањем школовања. На основу
квалитативне анализе формулисан је низ
конкретних мера, предлога, активности и акција које
се на ову тему могу применити у основним и
средњим школама.
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.
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 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
спрема/образовање,
додатна
знања/испити/радно
искуство
педагошких асистента (ПА), кроз:

10
а).
Август
2020.године Август
2021. године
(годишњи извештаји)

а) Унапређивање компетенција и
повећавање
броја
ПА
у
институцијама образовања и
васпитања
у
складу
са
расположивим
ресурсима
и
потребама;

10.1. Август 2020.
године
Август
2021. године
(годишњи извештаји)

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

10. б)
године

Јуни

2020.

10.ц)
Последњи
квартал 2020. године

МПНТР

3.8.2.13.
3.8.2.14.
3.8.2.15.
3.8.2.16.

Тачка 1.ц

ОЗ број 10.:
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). 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.

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
дискриминаторног
према Правилнику.

пријава
понашања

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 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-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva
/pravilnik/2016/73/6/reg за основну, односно на линку:
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva

/pravilnik/2015/72/1/reg за средњу школу.
У школској 2020/21. години укупно је ангажовано 260
педагошких асистената - 219 у основним школама и
предшколским установама, док се 41 асистент
финансира од стране локалне самоуправе. Правилник
о педагошком и андрагошком асистенту створио је
услове за наставак рада на ширењу мреже ПА. У току
је изналажење решења за ангажовање нових 15 ПА у
области пружања помоћи и додатне подршке групи
деце и ученика ромске националности за нових 17
основних школа. Министарство је у свом буџету за
2021. годину обезбедило средства за обуку за 230 за
педагошке асистенте за децу и ученике ромске
националности којима је потребна додатна подршка у
образовању.
ОЗ број 10.1.
У сарадњи са Радном групом Владе РС за сузбијање
насиља у школама је израђена Национална платформа
„Чувам те“, а која садржи различите едукативне
материјале за наставнике, родитеље и ученике из
области превенције насилног и ризичног понашања,
https://cuvamte.gov.rs/. Платформа је почела са радом у
марту 2021, а ажурирање едукативног материјала ће се
радити континуирано.
-Израђена је видео обука за запослене у школама и
вртићима у сарадњи са Центром за интерактивну
педагогију, са циљем да се Измене и допуне
Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање,
које су ступиле на снагу у августу 2020. године,
повежу са постојећим ресурсима ( Водич за школе „Ка
сигурном и подстицајном школском окружењу“,
Водич за предшколске установе „Вртић као сигурно и
подстицајно окружење за учење и развој деце“).
Министарство је у свом буџету за 2021. годину
обезбедило средства за обуку за 300 наставника,
стручних сарадника, просветних саветника и

просветних инспектора за превенцију и спречавање
дискриминације образовању.
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

3.8.2.18.
3.8.2.19.
3.8.2.21

Тачка 1.

ОЗ број 11.:
Креиран је инструмент за препознавање ученика у
ризику од раног напуштања школе (ЕWIS) и
реализоване су обуке за примену овог инструмента.
Будући да у образовном систему имамо 7,8% ученика
из осетљивих друштвених група (ученике
припаднике ромске национална мањине, ученике са
сметњама и инвалидитетом и ученике из социјалноекономски сиромашних породица), у одговору на
Covid 19 кризу, током учења на даљину подршка је
пружена кроз мере индивидуализације и набавку
опреме у сарадњи са различитим донаторима.
Кроз пројекат ''Премошћавање дигиталног јаза за
најугроженију децу'' који заједно МПНТР реализује
са УНИЦЕФ-ом уз финансијску подршку Европске
уније, обезбеђено је преко 2000 уређаја за 30
најугроженијих школа у којима се образују ромски
ученици, од чега укупно 1890 таблет рачунара,
односно 63 по школи за коришћење од стране
ученика, као и најмање 1 до 3 лаптопа за сваку од
изабраних 30 школа. Осим тога, основним школама у
којима су ангажовани ПА уручени су лаптоп
рачунари (за сада 182 ПА), док је укупно обезбеђено
250 рачунара (за ПА који ће у међувремену бити
ангажовани), како би обезбедили бољи приступ
учењу на даљину за ромске ученике. Пројектом ћемо
обезбедити и 96 сати обуке за сваког од 900
наставника, школе ће добити средства (5.000 евра) за
формирање Клуба за учење где ће деца имати услове
за онлајн учење за које немају услове кући.
Предвиђена је и психо-социјална подршка у
изабраним школама.
Уз подршку Ромског образовног фонда и Фондације

за отворено друштво обезбеђено је и додељено 550
ИТ уређаја школама у којима се образују ученици
ромске националности.
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.

12.) 12.1.)
Новембар
школске
2019/20.године

МПНТР

3.8.2.17.
3.8.2.22.
3.8.2.24.

Тачка 1

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.

Новембар
школске
2020/21.године

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. У школској 2020/21. години додељено
је 508 стипендија из буџета и 705 стипендија из
пројекта ИПА 14.

Измењен је Правилник о ученичким
и студентским кредитима и
стипендијама, у смислу искључења
критеријума успеха за ромске
ученике.

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
- За школску годину 2019/20. додељено је 503
стипендије из буџета и 704 из пројекта ИПА 2014;
За последњих 5 школских година укупно је
додељено 4.212 стипендија ромским ученицима, од
чега је 65% девојчица
- Подаци новог МИЦС 6 истраживања показују да
27% ромских девојчица похађа средње образовање
и 50% ромских дечака.

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.

13. Координационо тело за
праћење спровођења Стратегије за

ОЗ број 12.:

Мај 2020.

Координационо
тело

3.8.2.21.

/

ОЗ број 13.:

НСРНМ

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.

14. Министарство просвете, науке
и технолошког развоја обезбедиће
стипендије, смештај и исхрану у
студентским
домовима
за
студенте/киње
ромске
националности применом блажих
критеријума,
на
основу
припадности
осетљивим
друштвеним категоријама.

Почетак
академске2019/20.
године
Почетак
академске
2020/21.
године

МПНТР

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

3.8.2.21.

/

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%).
ОЗ број 14.:
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 и то: 35 девојака
и 26 младића у установама ученичког стандарда и 24
девојке и 30 младића у установама студентског
стандарда.
Конкурсом за доделу кредита и стипендија из буџета
РС опредељено је 508 стипендија за ромске ученике, а
право на студентску стипендију остварило је 108
ромских студената.
Пројектом ИПА 2014
„ЕУ подршка ромским
ученицима за наставак средњошколског образовања" –
додељено су 503 стипендије ромским ученицима за
школску годину 2019/2020.
Након спроводеног Конкурса за доделу стипендија
ученицима ромске националности, из пројекта ИПА

2014 „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак
средњошколског образовања" за школску 2020/21.
години, одобрено је 705 стипендија.
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
васпитања (јавно признатим
носиоцем
акредитованих
програма стручног усавршавања),
под повољнијим условима за
кандидате
ромске
националности, усредсређујући
се на већи обухват Ромкиња (око
40%).

15. Последњи

квартал
године

МПНТР

3.8.2.25.

/

ОЗ број 15.

2020.

15.1. Други квартал
2021. године

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.
У школској 2020/21 години уписало се укупно 6.156
полазника у оквиру програма основног образовања
одраслих, а од тог броја, 5107 припрадника је из
ромске популације (удео ромске популације у укупном
броју полазника износи готово 83 %). По циклусима
гледано, удео ромске популације је 94% у првом
циклусу, 80% у другом циклусу и 78% у трећем
циклусу. Приметно је да се удео ромске популације у
укупном броју полазника повећава из годину у годину,
што је резултат мера које су примењене у привлачењу,
мотивисању и укључивању Рома у све нивое
образовања, у оквиру система образовања у Републици
Србији.
У Казнено поправним заводима (КПЗ) и Васпитно
поправним домовима (ВПД), у програм ФООО
планирано је укључивање 404 полазника, од којих је
308 припадника ромске популације. Овде је удео
ромске популације у укупном броју полазника нешто
мањи него у општој популацији (76 процената).
У школској 2020/21 години, у трећем циклусу
укључено је 1818 Рома (78 % од укупног броја
полазника) , и очекује се да ће 92% полазника из трећег
циклуса изаћи на завршни испит.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
предузело је кораке за унапређивање организације
завршног испита у школама које спроводе Програм
фооо, тако што ће полазници полагати завршни испит
и у издвојеним одељењима, где похађају наставу, а не
само у матичним школама као ранијих година и

очекује се већи проценат излазности у односу на
ранији период.
Завршни испит за одрасле у овој школској години, у
складу са Правилником о измени и допуни
Правилника о програму завршног испита у основном
образовању и васпитању (Службени гласник РС –
Просветни гласник бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18,
3/21) ће се реализовати у једном дану, и одрасли ће
полагати један јединствени тест, израђен у складу са
општим стандардима постигнућа за основно
образовање одраслих (Службени гласник РС –
Просветни гласник бр. 13/13), те се очекује да и ова
мера допринети успешнијој реализацији завршног
испита за одрасле, а нарочито за одрасле полазнике
припаднике ромске националности.
ОЗ број 15.1.:

16. Лекторат за ромски језик
на Филолошком факултету
Универзитета у Београду ће
развијати и спроводити програме
чији циљ је континуирана
едукација будућих наставника/ца

16. Други квартал

2021. године
16.1. Трећи квартал

2021. године
16.2. 16.2.

Извештаји на

МПНТР
Координационо
тело
НСРНМ

3.8.2.27.
3.8.2.28

/

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.
ОЗ број 16.:
Тим за социјално укључивање и смањење
сиромаштва објавио је књигу Ромологија, аутора
Рајка Ђурића. Књига представља тенденцију аутора да
промовише ово значајно интердисциплинарно поље и

за рад у образовним и научноистраживачким
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.

годишњем нивоу за
2020.
и 2021. годину

подједнако је намењена и ромској и неромској
заједници. Осим појма, дефиниције и развоја
ромологије као научне дисциплине, разматра културу,
идентитет, историју (у којој значајно место заузима
холокауст Рома), граматику и стандардизацију
ромског језика. Ромологија ће се као уџбеник, први
овакве врсте, примењивати на Високој школи за
образовање васпитача ''Михајло Палов'' у Вршцу где се
настава одвија на српском ромском и румунском
језику. Свеобухватношћу у погледу приступа и
разматрања различитих аспеката живота Рома, ова
књига представља вредно истраживачко полазиште,
које би могло да буде од посебне користи као део и
других академских програма високошколских
институција у Србији. Књига је на спрском језику
штампана у 500 примерака, а онлајн издање је
доступно на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wpcontent/uploads/2021/02/SIPRU-Romologija.pdf
У току је припрема онлајн издања Ромологије и на
енглеском језику.
У школској 2020/21. години 2.467 ученика (1163
девојчица, 1304 дечака) у 68 школа се изјаснило за
похађање изборног програма Ромски језик са
елементима националне културе.
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
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
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

3.8.2.17.
3.8.2.24.

/

је

ангажовано

55

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.
Школске 2020/21. године мерама афирмативне
акције уписано је 1894 ученика ромске
националности у средње 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 програмима који
повезују образовање (стручно и
академско)
са
конкретним
могућностима запошљавања.
18.2.Организовати

програме

18.

Фебруар 2020
године ;
Фебруар 2021.
године
18.1.

Фебруар 2020
године ;
Фебруар
2021.године
18.2. 18.2.

Извештаји на
годишњем нивоу за
2020. и 2021.
годину

МРЗБСП
НСЗ
Координационо
тело

3.8.2.30.
3.8.2.31.
3.8.2.35.

Тачка 1

ОЗ број 18.
Током 2020. године мерама активне политике
запошљавања обухваћено је 3.264 незапослених
Рома (1.534 жена), што представља учешће од 5,02%
у укупном броју незапослених укључених у мере. У
мере активног тражења посла укључено је 1.583
незапослених Рома (739 жена), у програме додатног
образовања и обука 759 незапослених Рома (465
жена), у програме субвенција за запошљавање 597
незапослених Рома (230 жена), док је програмом
јавних радова обухваћено 325 незапослених Рома,
од којих је 100 жена.
Уколико се узме у обзир и подршка ИПА 2013
пројекта, мерама активне политике запошљавања
обухваћено је укупно 3.265 незапослених Рома
(1.534 жена).
У периоду јануар-март 2021. године, у мере
активног тражења посла укључено је 814 Рома (381
Ромкиња), од чега су 2 лица укључена у програм
Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без
радног искуства, 1 лице у Програм подршке
запошљавању младих „Моја прва плата“, 1 лице у
обуку за тржиште рада из ИПА 2013, док су 2 лица
подржана кроз мере које се реализују по основу
споразума о техничкој сарадњи са јединицама
локалне самоуправе.
Такође, у складу са Акционим планом, јединице
локалне самоуправе имале су могућност да до 5.
маја 2021. године поднесу НСЗ захтев за учешћем у
финансирању мера АПЗ предвиђених локалним
планским документима у области запошљавања. У
току је анализа поднетих захтева.
Додатну интервенцијску подршку усмерену ка
активацији младих на тржишту рада и пружања
могућности за стицање додатних знања, вештина и

плаћених
радних
пракси,
стажирања и других облика
стицања радног искуства за младе
Роме и Ромкиње у институцијама
на националном и локалном
нивоу.

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. У периоду новембар 2020 – април 2021. у
програм Моја прва плата укључено је 36 Рома (22
Ромкиње).
У циљу унапређења запошљивости и даљој
подршци побољшању положаја на тржишту рада
незапослених лица, Влада РС је, на предлог
МРЗБСП, у месецу фебруару 2021. године усвојила
Стратегију запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године, којом је као општи
циљ, утврђено успостављање стабилног и одрживог
раста запослености заснованом на знању и
достојанственом раду.
Акциони план за период од 2021. до 2023. године за
спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године, усвојен
је у марту 2021. године, и њиме су утврђене
конкретне активности које је потребно реализовати
у оквиру референтних мера, односно посебних
циљева.
У вези са Мером 2.7., која се односи на Побољшање
положаја незапослених Рома и Ромкиња на тржишту

рада, дефинисано је пет активности које треба да
допринесу унапређењу положаја незапослених Рома
и Ромкиња на тржишту рада и њиховој
партиципацији у мерама активне политике
запошљавања, и то:
1.
Укључивање незапослених Рома у меру
Функционално основно образовање одраслих;
2.
Укључивање
незапослених
Рома
у
мотивационо-активационе обуке;
3.
Досезање и информисање Рома о мерама и
услугама НСЗ;
4.
Укључивање вишеструко рањивих Рома у
пакет мера;
5.
Подстицање предузетништва уз додатну
подршку и менторинг.
Акционом планом дефинисане су категорије теже
запошљивих лица које ће, у пројектованом
трогодишњем периоду имати приоритет приликом
укључивања у мере активне политике запошљавања
(међу којима су и незапослени Роми и Ромкиње).
Такође, утврђене су мере активне политике
запошљавања које ће се реализовати, укључујући и
приоритетне циљне групе.
У складу са Акционим планом, Национална служба
за запошљавање расписала је 2. априла и 11. маја
2021. године јавне позиве и конкурсе за реализацију
мера. Имајући у виду наведено, током првог
квартала 2021. године, незапослена лица
(укључујући Роме и Ромкиње) превасходно су били
корисници услуга из сета мера за активно тражење
посла, док се ефекти укључивања у „финансијске“
мере могу анализирати почев од III квартала 2021.
године.
ОЗ број 18.1.
НСЗ је 02. априла 2021. године расписала посебан
Јавни позив незапосленим лицима ромске
националности
за
доделу
субвенције
за
самозапошљавање у 2021. години. Рок за

подношење захтева са бизнис планом 17. мај 2021.
године,
Током 2020. године, 202 лица (75 жена) из
категорије незапослених припадника ромске
националне мањине је подржано кроз програм
Субвенције за самозапошљавање.
ОЗ број 18.2.
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, током
2020. године укључено је у:
•
програм стручне праксе - 10 Рома
(9Ромкиња);
•
програм приправника за младе са високим
образовањем - 43 Рома (22 Ромкиње);
•
програм приправника за незапослене са
средњим образовањем - 58 Рома (34 Ромкињe).
Упериоду новембар 2020 - април 2021. године
укључено је у:
•
програм приправника - 15 Рома (9 Ромкиња);
•
Програм обуке на захтев послодавца – 4 Рома
(3 Ромкиње);
•
Програм стицања практичних знања -2 Рома
(0 Ромкиња);
•
Програм обука за тржиште рада - 1 Ром (0
Ромкиња);
•
Функционално
основно
образовање
одраслих - 120 Рома (78 Ромкиња);
•
Оспособљавање за самосталан рад – Моја
прва плата – 36 Рома (22 Ромкиње).
19. Координационо

тело за
праћење
спровођења
Стратегије
за
социјално
укључивање Рома и Ромкиња
за период од 2016-2025. године, у

19.

Четрвти
квартал
2020. године
19.1.

Координационо
тело
НСРНМ
МРЗБСП

3.8.2.30.
3.8.2.33.
3.8.2.36.

Тачка 1.

ОЗ број 19.
Пројекат
Немачке
развојне
сарадње-ГИЗ,
''Инклузија Рома и других маргинализованих група''
(вредност пројекта је 10 милиона евра) има за циљ

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.

Други квартал 2021.
године

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).

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.
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

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).
Ромски Едукативни Фонд – ради на смањењу јаза
између Рома и нерома у партиципацији и 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.
Други квартал 2021.
године

МРЗБСП
НСЗ

3.8.2.7.
3.8.2.36.

Тачка 1.

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

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.

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.

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.
У периоду јануар-март 2021. године, 344 лица из ове
категорије незапослених користило је услуге
информисања и саветовања.
21.

Први квартал 2020.
године
Први квартал 2021.
године
21.1.

Први квартал 2020.
године
Први квартал 2021.
године

НСЗ
Координационо
тело
МРЗБСП

3.8.2.36.

Тачка 1.
Тачка 2.

ОЗ број 21. и 21.1.;
НСЗ је расписала јавне позиве и конкурсе за
реализацију мера АПЗ у 2021. години 2. априла и 11.
маја 2021. године. У току су промотивне активности
ради информисања што већег броја незапослених
лица и послодаваца о расположивим мерама из
система политике 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 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 и 3“, 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 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.. Због
постигнутих
добрих
резултата,
спровођење
Иницијативе за инклузију, трећа фаза, наставља се у
оквиру програма Инклузија Рома и осталих
маргинализовнаих група у Србији. Средствима
Немачке развојне сарадње. У овој фази биће
подржано најмање 10 одабраних пројеката градова,
општина и градских општина, намењених стварању
нових могућности за запошљавање поменутих
маргинализованих група. Укупни индикативни износ
који је на располагању у оквиру Позива за
прикупљање концепата пројеката је 1.000.000 ЕУР, а
максимални износ грантова за појединачне пројекте
је 100.000 ЕУР. Позив за подношење предлога
пројеката је званично објављен у априлу, а трајао је
до 05. маја. У току је одабир локалних самоуправа
ради спровођења активности за запошљавање теже
запошљивих група становништва.
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 А11и Тернипе, као и представник града
Новог Сада .
2) Летња школа за средњошколске (сада постаје онлине школа) за 20 учесника која обухвата: припрему
приручника за средњошколце за организовање антидискриминационих акција у својим школама, антидискриминационе акције у средњим школама
и
антидискриминациони кратки видео садржаји за
дистрибуцију на социјалним мрежама.
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

22.; 22.1.; 22.2.;
Кроз
редовне
годишње извештаје
за 2020. и 2021.
годину.

МРЗБСП
МУП
МЗ

3.8.2.8.
3.8.2.10

/

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 01.11.2020. године до 30.04.2021.
године, по Правилнику о обрасцу пријаве
пребивалишта на адреси установе, односно центра
за социјални рад, Министарство унутрашњих
послова је за 130 лица, од којих већина живи у
неформалним насељима, решењима утврдило
пребивалиште на адреси надлежних Центара за

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.

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.

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.

Програм „Подршка унапређењу положаја Ромкиња“
је акредитовало Удружење Ромкиња „Освит“ из
Ниша. Овај програм је реализован седам пута и
похађало га је укупно 126 учесника/ца. Учесници
обука су били представници ЦСР, домова здравља,
невладиних организација и тужилаштва.
ОЗ број 22.2.
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.
У уквиру пројекта „Унапређење система социјалне
заштите у циљу оснаживања рањивих породица са
децом“, током новембра и децембра 2020.године
одржане су три обуке за стручњаке из ЦСР. Услед
епидемије вируса
КОВИД 19, извршено је
пребацивање и прилагођавање већ креираног
програма обуке у форму онлине панела. На обукама
је учествовало укупно 47 стручних радника

23.
Министарство
за
рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална питања ће додатно

Други квартал 2021.
године

МРЗБСП

3.8.2.45.
3.8.2.46.

/

ОЗ број 23.

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.

Редовни извори финансирања су обезбеђени кроз
наменске трансфере којима се помажу локалне
самоуправе да развију услуге у заједници.
Укупан износ наменских трансфера за 2021.год.,
из којих се у мање развијеним срединама
финансирају услуге у заједници, је битно смањен у
односу на претходне године и износи 556 милиона
динара (ранијих година – око 700 милиона дин.).
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 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.
На основу података РЗСЗ који податке добија од
установа социјалне заштите, у другој половини
2020.године евидентирано је укупно 9 деце жртава
злоупотребе дечjег рада: 7 дечака и 2 девојчице. Сва
деца су Роми, узраста од 2 до 14 година 6. Најчешћи
подносилац пријаве је полиција (6), ЦСР по
службеној дужности (2) и члан породице (1). Сва
деца су била изложена већем броју штетних/опасних
околности и/или су били укључени у опасне
делатности током рада. У свих 9 случајева
починилац злоупотребе су родитељи, а ЦСР су
предузели укупно 7 мера породично правне заштите
у циљу заштите ове деце: корективни надзор (3),
покретање кривичног поступка против родитеља
(2), измештање из породице (2) а за двоје деце нису
предузете никакве мере породично правне заштите.
Број лиценцираних прихватилишта и свратишта за
децу је остао исти (4 прихватилишта и 3 свратишта).
Међународна организација рада (МОР) у Србији
спроводи пројекат ''Мерење, подизање свести и
ангажовање политика ради унапређења борбе
против злоупотребе дечјег рада и принудног рада''
(МАП 16) у склопу примене Програма
достојанственог рада за Републику Србију.
У оквиру наведеног пројекта Републички завод за
статистику израдио је Упитник ''Дечји рад'' којим ће
се у оквиру Анкете о радној снази прикупљати
подаци о злоупотреби дечјег рада на територији
Републике Србије. Когнитивно тестирање Упитника
реализовано је у децембру 2020.год.(прва
компонента Пројекта). У марту 2021.год. започета је
реализација Анкете о радној снази која је укључила
модул о дечјем раду. Прелиминарни извештај се
очекује крајем лета а финални извештај и
представљање резултата почетком 2022.год.

- Друга компонента овог пројекта има за циљ
унапређење нормативног оквира, односно измену
Закона о раду, Закона о јавном реду и миру, Уредбе
о утврђивању опасног рада за децу, израду Листе
лаког рада за децу, ревидирање контролне листе за
Инспекцију рада и измену Инструкције за
поступање центара за социјални рад у заштити деце
од злоупотребе дечјег рада.
У периоду од 2019-2021. спроведен је широк
консултативни процес са техничком радном групом
и другим заинтересованим странама (преко 45
различитих доносилаца одлука) ради унапређења
Уредбе – најважније измене у тренутном предлогу
се односе на опасан рад у процесу стручног
образовања, увођење опасних машина у спискове
Уредбе, експлицитно навођење казнених одредби и
прецизирање надзора. У наредном периоду се
планира финализација и верификација предлога
нове Уредбе са заинтересованим странама и
комуникација са Секретаријатом за законодавсто и
Републичким секретаријатом за јавне политике..
Рад на развоју Листе лаког рада за децу (light work)
као и ревизија предлога измена и допуна Закона о
јавном реду и миру у делу који се односи на
просјачење деце планирана је за септембар 2021.год.
- Трећа компонента односи се на улогу система
социјалне заштите у превенцији и заштити деце од
злоупотрбе дечјег рада, у оквиру које је су
дефинисани индикатори за идентификацију
злоупотребе дечјег рада (са пратећим Водичем за
примену индикатора), укључујући његове најгоре
облике како за систем социјалне заштите тако и за
инспекцију рада. Такође, израђено је и Стручно
методолошко упутство (СМУ) за поступање центра
за социјални рад у спречавању злоупотребе дечјег
рада. СМУ за професионалце у систему социјалне
заштите објашњава и води професионалце кроз
процес подршке детету – од идентификације и
процене до подршке. Предлог је развијен у сарадњи
са Републичким заводом за социјалну заштиту и

представљен представницима система СЗ путем
„ZOOM“ платформе.
На основу предлога Индикатора и предлога СМУ,
израђен је предлог нове Инструкције о начину рада
установа социјалне заштите и организација
социјалне заштите за пружање услуга социјалне
заштите деци у заштити од злоупотребе дечјег рада
којом би била замењена тренутно важећа
инструкција донета 2017.год. Предлог је да нова
инструкција буде донета од стране два
министарства тј. МРЗБСП и Министарства за бригу
о породици и демографију.
Након усвајања измена и допуна нормативних аката
биће израђен и програм обуке за професионалце у
систему социјалне заштите.
Обуке за примену Инструкције за професионалце у
систему социјалне заштите планиране су за јун
2021.год. и то за 100 стручних радника и за
септембар 2021.год. Обуке ће вероватно бити
одржане онлајн.
Ревидирана Контролна листа за надзор над дечјим
радом намењена Инспекцији рада усвојена је од
стране Координационе комисије у августу 2020.год.
У раду је тренутно унапређени предлог Посебног
протокола за поступање инспектора рада у заштити
деце од злоупотребе дечјег рада као и ревизија
Инструкције о поступању инспектора.
Верификациона радионица са инспекторима рада је
планирана за крај маја након чега ће се Посебни
протокол и ревидирана Инструкција упутити
надлежном министарству на усвајање.
- Четврта компонента пројекта дефинисана је као
''Унапређено спровођење закона и политика које се
односе на дечји рад, укључујући његове најгоре
облике'' у оквиру које је предвиђена обука за
представнике Уније послодаваца Србије и
репрезентативних синдиката (Савеза самосталних
синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
''Независност''), Инспекције рада, полиције, центара
за социјални рад и Републичког јавног тужилаштва

за препознавање и превенцију злоупотребе дечјег
рада укључујући његове најгоре облике.
Програм обуке за представнике Уније послодаваца
и синдиката је финализован. Реализација обуке је
планирана за крај маја (30 учесника). У периоду од
октобра до новембра 2021. године реализоваће се
још 6 обука за 26 представника полиције, 26
представника центара за социјални рад и 26
представника инспекције рада као и преко 50
представника тужилаштва на тему злоупотребе
дечјег рада.
- Пета компонента Пројекта је ''Комуницирање
резултата пројекта и постигнућа широј јавности''. У
оквиру ове компоненте МОР је у априлу 2021.
организовала консултативну онлајн радионицу о
примени конвенције о најгорим облицима дечјег
рада бр.182 и Конвенције о минималним годинама
старости за заснивање радног односа бр. 138 за
представнике социјалних партнера, релевантних
министарстава и организација цивилног друштва.

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 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.

24. Први квартал 2021.
године

МРЗБСП

3.6.2.3.

ОЗ број 24.

/

Новим Законом о социјалној заштити успоставиће
се правни основ за формирање центара за децу,
младе и породицу који ће 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.
Решењем
број
119-01-19/2021-09
од
11.2.2021.године министар је формирао нову Радну
групу која ради на изради нацрта Закона о изменама
и допунама Закона о социјалној заштити. Планира
се спровођење јавне расправе о Нацрту закона за
јуни 2021.год.

25. Министарство за рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална
питања
и
Координационо
тело
за
праћење
спровођења
Стратегије
за
социјално
укључивање Рома и Ромкиња за
период 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

Други квартал 2021.
године

МРЗБСП
Координационо
тело
Координационо
тело за родну
равноправност

/

/

ОЗ број 25.
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

локалном
нивоу,
као
и
превентивни рад са ромским
породицама и заједницом.

се од центра за социјални рад тражило достављање
мишљења у поступку давања сагласности суда за
склапање брака. Осим тога, директор центра 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.
У 2020. години центри су идентификовали 191 дете,
од којих се у 141 случају ради о деци жртвама дечјег
брака, а преосталих 50 случајева се односе на децу за
коју је суд по службеној дужности од ЦСР тражио
давање стручног мишљења у поступку давања
сагласности за ступање малолетника/це у брачну
заједницу.). Од укупно 191 детета 11 су дечаци а 180
су девојчице и са њима је рађено, или у циљу
превенције, или су предузете интервенције из
области породично- правне и социјалне заштите. Од
тога 17,3% деце су без родитељског старања. Међу
идентификованом децом доминира узраст деце од 16
и 17 година 70% (134 деце), али није занемарљив и
број од 57 деце млађе од 16 година (30%).
Подаци
о националној припадности указују да
је појава дечјег брака најбројнија међу децом ромске

националности те је од укупног броја деце 102 ромске
деце (53,4%). За 16 деце не постоји податак које су
националности (8,4%), а за 58 је уписана српска
националност. Евидентирано је шесторо Бошњака, 5
Мађара, 2 Словака и по 1 дете муслиманске и
албанске националне мањине.
Мера, услуга и поступака које је ЦСР
предузео/реализовао/пружио у 2020. години у циљу
заштите детета и породице било је укупно 470: 1) У
највећем броју случајева (161) центар је пружио
саветовање и информисање детета и породице на
тему штетности дечјег брака; 2) У 52 случајева
центар је дете и породицу упутио на друге социјалне
услуге и сервисе као што је нпр. саветовалиште; 3) У
59 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 7 случајева центар је
покренуо поступке за заштиту права детета;
5)У 13 случајева поднете су кривичне пријаве против
одговорних лица за кривично дело запуштања и
злостављања малолетног лица;
6)У 22 случаја 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 17 случајева (3,6%) центри су применили надзор
над вршењем родитељског права.
У случају деце (141) жртава дечјег брака, у 60,3%
случајева се ради о деци старости 16-17 година, и у
непуних 40% случајева о деци старости од 10 до 15
година. Од тога 28 деце (19,9%) су деца без
родитељског старања, већином Роми (57,4%), за које
је ЦСР релизовао укупно 366 мера, услуга и
поступака у циљу заштите детета и породице:
-у највећем броју случајева (126) центар је пружио

саветовање и информисање детета и породице на
тему штетности дечјег брака,
-Пружање
материјалне
подршке
биолошкој
породици детета ради њеног оснаживања и останка
или повратка детета у породицу (52)
- Упућивање на социјалне и друге услуге и сервисе у
заједници (51)
-Покретање кривичне пријаве против одговорних
лица за кривично дело ванбрачне заједнице са
малолетником (21)
-Покретање кривичне пријаве против одговорних
лица за кривично дело запуштања и злостављања
малолетног лица (12)
- Надзор над вршењем родитељског права (17) и
- за 6 деце покретање поступка за заштиту права
детета.
Кад је реч о деци (50) за коју је суд по службеној
дужности од ЦСР тражио давање стручног мишљења
у поступку давања сагласности за ступање
малолетника/це у брачну заједницу, ради се о деци
узраста 16-17 година, 49 девојчица и 1 дечак; 5 деце
су без родитељског старања, Роми (42%) и Срби
(36%), према којима је ЦСР предузео укупно 104
активности у циљу заштите детета и породице:
доминантно тражио давање стручног мишљења у
поступку
давања
сагласности
за
ступање
малолетника/це у брачну заједницу (44) и пружио
саветовање и информисање детета и породице на
тему штетности дечјег брака (31), пружио
материјалну подршку биолошкој породици детета
ради њеног оснаживања и останка или повратка
детета у породицу (7).
Измене и допуне Породичног закона су у
надлежности Министарства за бригу о породици и
демографију.
26. Министарство здравља ће
иницирати финансијски одрживо

26. а)
Четврти

МЗ
квартал

3.8.2.48.
3.8.2.49.

Тачка 1.

ОЗ број 26.
УНИЦЕФ је у сарадњи са Центаром за социјалну

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;

2020. године
26.б)
Први
квартал
године
26.ц)
Први
квартал
године

политику, сачинио
Предлог модела одрживе
институционализације здравствених медијаторки са
четири понуђена модела систематизације:
1. Унапређени постојећи модел са запошљавањем
здравствених медијаторки у систему здравствене
заштите;
2. Здравствене медијаторке као иновативна услуга
социјалне заштите од посебног значаја за Републику
Србију (финансиран кроз наменски трансфер);
3. Здравствене медијаторке као поверени посао
јединице локалне самоуправе, уз финансирање са
националног нивоа;
4. Запошљавање здравствених медијаторки у систему
социјалне заштите.

3.8.2.50.

2021.

2021.

26. г)
Јуни 2021. године

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.
27. Министарство здравља ће,
унапредити Базу података о

Други квартал 2021.
године

МЗ

3.8.2.53.

Тачка 1.
Тачка 2.

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.
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

/

/

ОЗ број 28.
Министарство здравља је кроз Програм 1802 –
Превентивна здравствена заштита, Програмска
активност 0010 – Унапређење доступности
здравствене заштите ромској популацији у износу
48.800.000,00 РСД финансирало следеће: 1) подржан је
програм доступности здравствене заштите ромској
популацији - Здравствене медијаторке (укупно
38.800.000,00 РСД); 2) подржане су организације
цивилног друштва за унапређење доступности
здравствене заштите ромској популацији у износу
10.000.000,00 рсд. Укупно су додељена средства за 22
програма.
Као одговор на новонасталу епидемиолошку
ситуацију везану за КОВИД-19, Министрство здравља
је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Удржењем грађана
Асоцијација здравствених медијаторки покренуло
заједнички пројекат "Здравље за све - Унапређење и
подршка рада здравствених медијаторки са осетљивим
и угроженим групама у ромским насељима у ванредној
ситуацији - пандемија вируса КОВИД-19" Пројекат

има за циљ пружање помоћи породицама у време
епидемије, рад са породиљама и новорођеним бебама
суспектним на КОВИД-19, рад са трудницама и малом
децом кроз рад на даљину;
Први део реализације пројекта се односи на 70
општина у којима је евидентирано 146106 Рома:
Сремска Митровица, Вршац, Врање, Пирот, Бојник,
Смедеревска паланка, Нови Сад, Бујановац, Лесковац,
Житорађа, Алексинац, Крагујевац, Бач, Аранђеловац,
Апатин, Панчево, Ниш, Нови Бечеј, Параћин, Лебане,
Београд: Звездара, Палилула, Раковица, Чукарица,
Сурчин, Стари Град, Нови Београд, Савски венац,
Жабаљ, Ваљево, Коцељева, Српска Црња, Лајковац,
Зрењанин, Пожаревац, Књажевац, Бела паланка,
Јагодина, Крушевац, Нови Пазар, Шабац, Владичин
хан, Барајево, Прокупље, Мерошина, Ковин, Ћуприја,
Костолац, Рума, Беочин, Дољевац, Оџаци, Бор,
Смедерево, Сурдулица, Богатић, Блаце, Суботица,
Краљево, Власотинце, Обреновац, Сомбор, Земун,
Стара Пазова, Гроцка, Зајечар, Кикинда, Лазаревац.
У досадашњим активностима медијаторке су добиле
подршку плаћања рачуна мобилних телефона и
обавиле су више од 16000 позива породицама. У
сарадњи са Црвеним крстом поделиле су пакете игара
за децу и штампани материјал са начином превенције
и поступањем у време пандемије КОВИД -19. Такође,
остварен је контакт са 1108 трудница, вакцинисано
је 1577 -деце, преко 800 лица је упућено у КОВИД
амбуланте. Радни тим који је формиран за одговоре на
поставњена питања грађана је имао висок интезитет
учествовања у преношењу одговора здравственим
медијаторкама. Уз
подршку Црвеног
крста
дистрибуиране су заштитне маске за здравствене
медијаторке које је обезбедио Уницеф.
Активности на овом програму су настављене и
одржано је 4 on-line едукација за здравствене
медијаторке.
Техничку подршку здравственим медијаторкама је
пружио и УНХЦР у сарадњи са Министарством

здравља и УГ Асоцијацијом здравствених медијаторки
кроз две обуке које су одржане у циљу оснаживања и
указивања на значај вакцинацџије против ЦОВИД-19
пандемије.
Здравствене медијаторке су учествовале у програму
Министарства здравља, Секретаријата за социјалну
заштиту града Београда и Асоцијацијом здравствених
медијаторки у упису и организовању вакцинације 1650
Рома у 17 општина у Београду.
Здравствене медијаторке су у 70 локалних самоуправа
активно учествовале у формираним тимовима са
задатком уписа и вакцинације становништва са
посебним акцентом на ромску популацију.

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
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,

29.; 29.1.
Кроз
редовне
годишње извештаје
за 2020. и 2021.
годину.

МГСИ

3.8.2.43.

Тачка 1.
Тачка 6.

ОЗ број 29.:
ИПА 2013 - Вредност пројекта је 7,5 милиона евра.
Укупно је изграђено и реконструисано 200 стамбених
јединица у којима живи око 1000 људи. Изградњом
различитих инфраструктурних решења (социјални
станови, путна и комунална инфраструктура)
унапређени су услови живота за преко5000
припадника ромске националне мањине. ИПА 2013 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. Планирани датум за
завршетак пројекта био је 03. март 2021. године али је
исти продужен до децембра 2021. услед благог
застоја због ванредног стања изазваног пандемијом
вируса Ковид 19 али и због проширења пројектних
активности у погледу исказивања потреба за
подршком од стране нових локалних самоуправа.

канализација, итд.) становницима
подстандардних ромских насеља.

Кроз овај пројекат ради се и ажурирање ГИС базе.
За изградњу објеката у насељима за која се преко овог
пројекта
припрема
пројектно
техничка
документација и урбанистички планови биће
потребно више од 50 милиона евра, а МГСИ ће
правовремено проверити могућности финансирања
будућих радова (ИПА програми, други ЕУ фондови
идр.).
ИПА 2016 - У оквиру Програма “Подршка Европске
уније инклузији Рома - Оснаживање локалних
заједница за инклузијуРома” (Програм ИПА 2016)
који финансира Европска унија, а спроводи СКГО
(компонента 3) у извештајном периоду финализован
је Извештај о стању у области озакоњења објеката у
ромским подстандардним насељима. Предметни
извештај направио је анализу стања у 10 ЈЛС
(Сомбор, Вршац, Параћин, Пожаревац, Лесковац,
Младеновац, Сурдулица, Лебане, Пирот и
Алексинац) на бази обрађених 2153 предмета за
озакоњење поднетих од стране припадника ромске
заједнице као и на основу директних разговора са
запосленима у области озакоњења, ромске инклузије
и социјалне заштите. Извештај је обрадио следеће
теме: законски оквир за озакоњење, преглед
досадашњих иницијатива за озакоњење ромских
подстандардних насеља, појашњење методолошког
приступа истраживању, представљање резултата и
препоруке за даље деловање. На бази резултата
истраживања, као и на бази спроведене анкете у
наведеним ЈЛС са надлежним органима, у финалној
фази се налази израда 10 Ационих планова за
унапређење поступка озакоњења у подржаним ЈЛС за
плански период од 5 година; Завршетак наведних
акционих планова очекује се до краја јуна
2021.године.
Почетком новембра 2020. године започет је процес
правне подршке за озакоњење објеката ромске
заједнице у 10 ЈЛС. Правна подршка окончава се

крајем маја 2021.године и до сада је (услед значајног
ограничења рада на терену проузрокованог
епидемиолошком ситуацијом) подршка пружена за
563 припадника ромске заједнице. За потребе
анимирања заједнице да искористи правну подршку,
реализовани су разговори са грађанима на терену у
предметним ЈЛС и око 700 припадника ромске
заједнице је информисано о могућностима правне
подршке за потребе озакоњења стамбених објеката и
подељен 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
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 закључно са крајем
априла 2021.године завршена је пројектно техничка
документације са исходованим правоснажним
грађевинским дозволама (Младеновац и Кучево).
Финализација осталих 10 пакета пројектно-техничке
документације очекује се до краја јуна 2021.године.
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., а предвиђени
буџет је 14,2 милиона евра (други део буџета је
искоришћен за интервенције у циљу борбе са
КОВИД 19) . У четвртом кварталу 2020. године био
је расписан јавни позив за учешће у програму и
трајао је до 12. фебруара 2021. Тренутно се врши
евалуација
пристиглих
понуда.
Завршетак
евалуације је предвиђен за мај месец, а потписивање
уговора са изабраним општинама / градовима крајем
јуна. Одзив на јавну набавку је био бољи од
очекиваног и аплицирало је више од 40
општина/градова I-IV категорије развоја. . 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 14,2 милиона евра ће се
користити за предвиђене компоненте.
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

3.8.2.37.
3.8.2.38.

Тачка 1.

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)према члану 115. и 121. овог закона..
Влада је донела закључак 27. августа 2020. године
да је сагласна да „Коридори Србије” д.о.о. Београд,
ради изградње дела аутопута Е75 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

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.

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 имовинскоправних односа, ради изградње дела аутопута Е-75 и
Е-70, Обилазница Београда, деоница: ДобановциБубањ 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, 55/13УС 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.
ОЗ број 30.1.
У сарадњи са Тимом Уједињених нација за људска
права (ОХЦХР) и Тимом за социјално укључивање и
смањење сиромаштва, у наредном периоду планирана
је израда Упутства намењеног јединицама локалне

самоуправе за спровођење поступака који се тичу
исељења и пресељења у складу са законом и
међународним стандардима, укључујући активно
учешће свих актера укључених овај процес.
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.

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
године

МГСИ

3.8.2.39.
3.8.2.43.

Тачка 1.
Тачка 2.

ОЗ број 31.
Министарство грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре ће у оквиру пројекта „Приступи
интегрисаног градског развоја за инклузију Рома“, коју
спроводи ГИЗ канцеларија у Републици Србији,
израдити Анализу применљивости и изгледа за успех
(немачког концепта „Социјални град) интегрисаног
градског развоја за побољшање услова живота у
подстандардним ромским насељима.

2021.

КИРС

3.8.2.40.

Тачка 1.

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.

Смањење буџетских средстава услед пандемије
COVID-19, током 2020. године одразило се на
подршку и збрињавање угрожених категорија лица
које су у надлежности Комесаријата. У 2020.
години, из буџета Републике Србије , предвиђена
средства за побољшање услова живота интерно
расељених лица док су у расељеништву (за доделу
помоћи за побољшање услова становања намењене
за завршетак и адаптацију стамбеног објекта, за
поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом,
за куповину сеоске куће са окућницом) износила су
270 милиона РСД.
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 (од тога 12,2 милиона за стамбено
збрињавање Рома ИРЛ).
У првом кварталу 2021, године објављени су јавни
позиви за јединице локалне самоуправе за доделу
средстава намењених побољшању услова становања
интерно расељених лица док су у расељеништва
кроз куповину сеоске куће са окућницом и кроз
набавку грађевинског материјала. За ове намене из
буџета РС издвојено је 200 милиона РСД за интерно
расељена лица
- 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, куповину сеоске куће,
монтажне куће и доделом пакета за економско
оснаживање.
Сличан утицај пандемије је и на повратнике по
основу Споразума о реадмисији који најчешће
припадају ромској националној мањини, а често су и
интерно расељена лица у секундарној миграцији.
Услед смањења буџета за 2020. годину, смањена су и

давања за повратнике по реадмисији са предвиђених
20 милиона на 2 милиона динара. Стога је ове године
овим путем подржано само 4 повратничке породице
доделом пакета грађевинског материјала. У првом
кварталу 2021.
Комесаријат за избеглице је за стамбено збрињавање
повратника издвојио је 14.480.000 динара, објављен
је Јавни позив за јединице локалне самоуправе за
помоћ у виду доделе грађевинског материјала, за
најмање 26 повратничких породица. Од укупног
броја повратника корсиника помоћи у стамбеном
збрињавању око 75% је ромске националности.
ИПА 2014 „Обезбеђивање побољшања животних
услова интено расељених лица и повратника по
основу Споразума о реадмисији у Србији и подршка
одрживом повратку на Косово“. У оквиру овог
пројекта, стамбено су збринуте 273 породице и то
кроз куповину монтажних кућа, куповину сеоских
кућа и доделом пакета грађевинског материјала.
Такође, додењено је 182 пакета за економско
оснаживање.
У неформалним колективнивним центрима, којих на
територији Републике Србије има 27 у којима
тренутно борави око 650 ИРЛКада је у питању
затварање неформалних колективних центара из
буџетских средстава, током 2020. године обезбеђена
су средства за стамбено збрињавање путем откупа
сеоског домаћинства за ИРЛ који живе у
неформалним центрима на територији града Београда
у износу од 14.850.000,00 РСД.
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

Децембар 2020.

МГСИ
RGZ

3.8.2.41.

Тачка 1.
Тачка 2.

OЗ број 33.
Започете су активности на унапређењу ГИС базе за
подстандардна ромска насеља у оквиру Пројекта који
се финансира средствима ИПА 2014.
Све информације које консултанти прикупљају на
терену се уносе у базу података овог географског
информационог система. Консултант припрема

података
и
правовременост
доступних
података
била
унапређена.

основне и напредне обуке за коришћење ГИС
система и исте би требало да се одрже ускоро (касне
услед техничких проблема). Обуке ће похађати
одређени
запослени
у
Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
(МГСИ) који се баве пословима становања
свакодневно (напредне обуке), као и запослени који
су ангажовани на пословима ИПА пројеката
(основне обуке).
Регионални савет за сарадњу је организовао онлајн
обуку о коришћењу апликације КГИС у периоду 711. децембра 2020. године.

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

Трећи квартал
2021.године

МСП
МУП
КИРС

/

/

ОЗ број 34.
Комесаријат за избеглице и миграције континуирано,
сваке године израђује миграциони профил

статистичких података.
35.
Ромске организације
цивилног друштва биће позване
и подржане од стране донатора да
појачају своје кампање у циљу
информисања ромске популације
о
поступку
реадмисије
и
ризицима злоупотребе безвизног
режима.

Годишњи
извештаји за 2020 и
2021.

КИРС

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

36. а), б), ц)
Годишњи
извештаји за 2020
и 2021.

КИРС

/

/

ОЗ број 35.
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 2021.
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.

3.9.1.6.
3.9.1.7.

/

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.
Предвиђено је да Нацрт стратегије и акционог плана

где нису
тимови);

основани

мобилни

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.

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 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.

