Влада Републике Србије

Канцеларија за људскa
и мањинска права

Oперативни закључци са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“
за период октобар 2019 - октобар 2021. године

Oперативни закључак

Временски
оквир

Линк са АП
за период
2019-2020.
године за
спровођење
Стратегије

Одговорна
институција

Линк са АП
за za ПГ 23

Линк са
Декларациј
ом у
Познану

Линк са
буџетом АП за
период 20192020. године за
спровођење
Стратегије

Тачка 2.
Тачка 4.

/

Међусекторска питања
1. 1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и 1. Март

социјална питања, у складу са својим надлежностима и 2020. године
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.

1.МРБСП

/

3.8.2.1.
3.8.2.2.
3.8.2.3.

1

године. Акциони план ће бити усвојен од стране Владе
Републике Србије до краја марта месеца 2020. године.
1.1.Јуни
2020.
1.1. Координационо тело за праћење спровођења године;
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за Јуни 2021.
период од 2016-2025. године, припремиће Извештај о године;
спрвођењу Акционог плана за период 2019-2020. године
за потребе Подобора за иновације, људске ресурсе
информатичко друштво и социјалну политику. Извештај 1.2. Јулиза 2019. годину, биће припремљен до краја јуна 2020. Децембар
године, док ће Извештај за 2020. годину бити 2020. године
припремљен до краја јуна 2021.године.
1.2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, у другој половини 2020. године,
иницираће израду Акционог плана за спровођење
Стратегије за период од 2021-2022. године.

1.1.Координа
ционо
тело

2. Влада Републике Србије, најкасније до краја другог
квартала 2021. године, обезбедиће институционалну
одрживост Координационог тела за праћење спровођења
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за
период од 2016-2025. године, у циљу координисања рада
државних органа (укључујући и јединице локалне
самоуправе), праћења спровођења Стратегије и
Акционог плана, идентификовања и решавања проблема
и благовременог пружања неопходне подршке
носиоцима активности.

Координацио
но тело
СИПРУ
КЉМП
НСРНМ

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

2. Други
квартал
2021. године
2.2.
Извештај на
годишњем
нивоу за
период од
октобра
2019. до
октобра
2020.
године, као
и за период

1.2. МРЗБСП

/

/

Тачка 2.
Тачка 3.

/
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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.

од октобра
2020. до
октобра
2021. године

2.2.Тим за социјално укључивање и смањење
сиромаштва и Канцеларија за људска и мањинска
права подржаће Координационо тело у годишњем
праћењу и извештавању о спровођењу Оперативних
закључака за период од 2019-2021. године.
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. Извештај
ЈЛС на
годишњем
нивоу за
2020. и
2021.
годину

СИПРУ
МГСИ
РЗС

3.8.2.5.

Тачка 2.

3.8.2.4

Тачка 6.
Тачка 7.

/

3.1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре ће преузети власништво над Базом 3.1.
Септембар
података најкасније до трећег квартала 2021. године.
Све релевантне институције ће осигурати доступност 2021.
података који су разврстани по националној припадности
и родно сензитивни и предузеће радње да укључе питања
везана
за
националну
припадност
унутар
административних података, у складу са законом којим
се уређује заштита личних података и уз пуно поштовање
права на само-идентификацију.
4. Европска комисија ће наставити да пажљиво прати Извештај на
напоре Србије за побољшање положаја Рома и Ромкиња годишњем

МЕИ
МПР

2.1.1.
2.1.2.

Активност 2.1.1

3

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.

нивоу за
2020. и
2021.
годину(кроз
годишњи
Извештај ЕК
4.1.Европска комисија ће наставити да подржава о напретку
спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Србије)
Ромкиња и њеног Акционог плана, као и да пружа
стратешку, стручну и финансијску подршку за
иницијативе, мере и програме усмерене на унапређење
положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији.
4.2. Влада Републике Србије, ресорна министарства и
Министарство за европске интеграције у својству
Техничког секретаријата НИПАК-а и институције
надлежне за координацију међународне помоћи ће
настојати да обезбеди континуитет подршке за област
социјалног укључивања Рома и Ромкиња кроз
презентацију квалитетних пројеката у чијем фокусу су
приоритетне области интеграције Рома и Ромкиња.

Kоординацио
но тело
НСРНМ

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 8.
Тачка 9.

Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000 у
2020. години)
1 службеник са
ВСС*20 дана
месечно*12 месеци*2
године и 4 службеника
са ВСС*10 дана
месечно*12 месеци*2
године)-1 службеник са
ВСС*20 дана
месечно*12 месеци*2
године и 4 службеника
са ВСС*5 дана
месечно*12 месеци*2
године ( 2019 и 2020.г.)
Буџет Републике
Србије, стручна помоћ,
укупно 4.860.912 РСД,
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од чега по 2.430.456
РСД у 2019. и 2020.
години
У оквиру ИПА 2013
програма – „Техничка
подршка за унапређење
услова становања у
неформалним
насељима”, КПМГ
(укупна вредност
програма 1.370.200,00
РСД 1.500.000 ЕУР
У оквиру ИПА 2016
програма – „Подршка
инклузији Рома на
локалном нивоу“,
СКГО (укупна
вредност програма
4.200.000 РСД)
4.500.000 ЕУР)
Активност 2.1.2
аздео 22 Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
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34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.1.3.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
а) мала радна група до 8 чланова, ради
дуже -до 30 дана у
2019. и 2020.
=4.113.711 РСД и
б) 2 службеника са
ВСС*4 дана
месечно*12 месеци*2
године= 607.614.РСД
или укупно 4.721.325
од чега по 2.208.759.
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РСД у 2019. и
2.212.566 РСД у
2020.години
ИПА 2014 „Програм
техничке помоћи
Инклузија
Рома“(Уговор о
услугама 3.100.000
EUR тј. 381.300.000
РСД, у 2018. и 2019.г.
- по 516.667 € тј.
63.550.041 РСД
годишње, буџетирано у
оквиру АП за ПГ 23 активност 3.8.2.42.)
Активност 2.1.4.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобрааћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
7024 – ИПА 2014 –
Сектор подршке
запошљавању младих и
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активној инклузији
(укупно 34.968.000
РСД у 2019. години и
125.960.000 РСД у
2020. години)
а) мала радна група до 8 чланова, ради
дуже -до 30 дана у
2019. и 2020. и
б) 2 службеника са
ВСС*4 дана
месечно*12 месеци*2
године и 1 службеника
са ВСС *10 дана
месечно*12 месеци*2
године укупно
5.754.269 РСД од чега
у 2019. години
2.603.708 РСД, а у 2020
години 3.150.561 РСД
ИПА 2014 „Програм
техничке помоћи
Инклузија Рома“
(Уговор о услугама
3.100.000 EUR тј.
381.300.000 РСД, у
2018. и 2019.г. - по
516.667 € тј. 63.550.041
РСД годишње,
буџетирано у оквиру
АП за ПГ 23 активност 3.8.2.42.)

Активност 2.2.2
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
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Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000 у
2020. години)
Активност 2.3.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
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2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000 у
2020. години)
Активност 2.3.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.4.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
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Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.6.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање –
редовна средства у
оквиру лимита за 2019.
и 2020. годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
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2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.7.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.7.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
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2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.8.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.9.1
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
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Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.10.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобрааћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
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2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.11.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм: 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.11.3.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм: 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.12.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм: 0701 –
Уређење и надзор у
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области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 3.6.2.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања, пројекат
7024 – ИПА 2014 –
Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)
Активност 3.7.2.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
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Активна политика
запошљавања,
Пројекат 7024 – ИПА
2014 – Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)
Активност 3.8.1.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање - редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања, пројекат
7024 – ИПА 2014 –
Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)
Буџет Републике
Србије, укупно 151904
РСД, од чега по 75952
РСД у 2019. и 2020. г.
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- Опис:1 службеник
МРЗБСП са ВСС * 15
дана годишње * 37€ *2
године (2019 и 2020.)
Активност 3.8.2.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања,
Пројекат 7024 – ИПА
2014 – Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)
Активност 3.8.3.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
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Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања, пројекат
7024 – ИПА 2014 –
Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)

5. Независни органи ће у складу са законским Извештај на
овалћшењима наставити активности усмерене на борбу годишњем
против дискриминације Рома и Ромкиња, тако што ће:
нивоу
за 2020. и
а) Повереник за заштиту равноправности поступати 2021. годину
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

Заштитник
1.6.1.
грађана
3.3.1.
Повереник за 4.9.2.
заштиту
равноправнос
ти

3.2.1.6.
3.8.1.2.
(тачка 6.)

Тачка 1.

Активност 1.6.1.
Раздео 26.0,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност:
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Радна група у којој је
13 запоселних из
МПНТР (1 државни
секретар, 1 републички
просветни инспектор, 4
руководиоца, 4
самостална саветника,
1 виши саветник, 1
посебан саветник, 1
саветник) радиће 4
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препорука по којима је поступано кроз редовне извештаје
на годишњем нивоу за 2020. и 2021. годину.

месеца - 10 % плате у
2019 и 2020.години).
обрачун:105*10%
+71*10%+37*10%*11*
80дана=(10,50+7,10+3,
70*11)*80 =4,664 еур
+o.h. 700 €=5364€
Буџет Републике
Србије , укупно
1.276.537 РСД, од чега
по рсд 638.268.у 2019.г.
и 2020. годину
Активност 3.3.1
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 4.9.2.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1802 –
Превентивна
здравствена заштита,
Програмска активност
0010 – Унапређење
доступности
здравствене заштите
ромској популацији
(укупно 45.000.000
РСД у 2019. години и
48.300.000 РСД у 2020.
години)
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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 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.

6. Први
квартал
2021. године
6.1. Четврти
квартал
2020. године

Kоординацио
но тело
НСРНМ

2.2.2.
2.11.1.
3.8.2.
3.8.3.

3.8.2.6.

Активност 2.2.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000 у
2020. години)
Активност 2.11.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
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Активност 3.8.2.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања,
Пројекат 7024 – ИПА
2014 – Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)
Активност 3.8.3. Раздео
30 Министарство за
рад, запошљавање,
борачка и социјална
питања, Програм 0802
– Уређење система
рада и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
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лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања, пројекат
7024 – ИПА 2014 –
Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години)

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
министарствима/иституцијама.
7.1.Министарство државне управе и локалне
самоуправе ће формирати Оперативну групу за
реализацију споразума о разумевању који је
потписанизмеђу Министарство државне управе и
локалне самоуправе, Заштитника грађана и УНХЦР.

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

МДУЛС
МЗ
МУП
МП

2.5.2.
3.3.2.
5.2.2.
5.3.2.

3.7.1.4.
3.7.1.5.
3.7.1.6.
3.7.1.7.
3.8.2.8.
3.8.2.9.
3.8.2.10.
3.8.2.11.
3.8.2.12.

Тачка 1.
Тачка 1.е.
Тачка 1.ф.

Активност 2.5.2.
Раздео 23
Министарство правде,
Програм 1001 –
Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода,
Програмска активност
0017 – Бесплатна
правна помоћ (укупно
64.394.000 РСД у 2019.
години и 732.762.000
РСД у 2020. години
Активност 3.3.2. Раздео
23 Министарство
правде, Програм 1001 –
Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода,
Програмска активност
0017 – Бесплатна
правна помоћ (укупно
64.394.000 РСД у 2019.
години и 732.762.000
РСД у 2020. години
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Активност 5.2.2. Раздео
30 Министарство за
рад, запошљавање,
борачка и социјална
питања, Програм: 0902
– Социјална заштита
Пројекат 7045 – ИПА
2013 – Друштвени
развој 2 (укупно
126.748.000 РСД у
2019. години и
138.990.000 РСД у
2020. години)

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 надзорнад остваривањем права на пријаву
пребивалишта на адреси Центра за социјални рад.

Активност 5.3.2 Раздео
22 Министарство
грађевинарства,
саобрааћаја и
инфраструктуре,
Програм: 0701 Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 - Администрација
и управљање - редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
један службеник ВСС
прати ову активност,
два пута годишње, 20
радних дана*2 године
(2019 и 2020), укупно
810.152 РСД од чега по
405.076 РСДу 2019. и
2020. години

7.3.Министарство правде, у сарадњи са другим
релевантним
министарствима/институцијама,
јединицама локалне самоуправе и
организацијама
цивилног друштва,ће осигурати несметано спровођење
Закона о бесплатној правној помоћи који је Скупштина
Србије усвојила 2018. године, као и пажљиво праћење на
основу годишњих извештаја.

Образовање
8.Повећање обухвата ромске деце предшколским
васпитањем и образовањем старосне доби од 3 до 5,5
година биће обезбеђено праћењем примене Правилника
о ближим условима за утврђивање приоритета за упис
деце у предшколску установу ("Сл. гласник РС", број

8. а), б)
Други
квартал
2020. године
Други

МПНТР

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

3.8.2.20

Тачка 1.
Тачка 5

Активност 1.1.2
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2002 –
предшколско
васпитање, Пројекат
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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:

квартал
2021. године

8. ц), д)
Други
квартал
а) Информативне кампање на националном и локалном 2020. године
нивоу о важности развоја у раном детињству, похађања
предшколских програма, као и родитељске улоге у Други
развоју и образовању деце;
квартал
б) Информативне кампање на националном и локалном 2021. године
нивоу о
службама које су доступне у локалној
самоуправи у вези са развојем у раном детињству
(укључујући услуге у области здравства, исхране, раног
скрининга за сметње у развоју, социјалне заштите и раног
учења);
ц) Подстицање локалних самоуправа да финансирају
различите програме за већи обухват деце предшколским
програмима на узрасту 3–5,5 година;
д) Израду препоруке локалним самоуправама да обезбеде
субвенције деци из угрожених група, посебно ромској
деци, у максималном износу прописаном законом,
односно до 80 %.

4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање – (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Активност 1.1.3
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2002 –
предшколско
васпитање / Пројекат
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање – (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Активност 1.1.4.
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2002 –
предшколско
васпитање / Пројекат
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање – (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Активност 1.1.5.
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм: 2002 –
предшколско
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васпитање / Пројекат:
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање – (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. годину)

9. Министарствопросвете, науке и технолошког
развоја ће обезбедити повећање уписа ромске деце у
основне школе и обавезни припремни предшколски
програм (ППП) за 20%, постепено за сваку школску
годину за по 10%, закључно са школском 2021/22.
годином, кроз:

9. а), б), ц)
Други
квартал
2020. године

Други
квартал
а) Рад педагошких асистената (ПА) за децу и ученике 2021. године
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
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.

МПНТР

1.2.1
1.2.2.
1.2.3.
1.3.3.

3.8.2.13.
3.8.2.14.
3.8.2.15.
3.8.2.21
3.8.2.22.

Тачка 1.
Тачка 5

Активност 1.2.1.
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2002 –
предшколско
васпитање / Пројекат
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање – (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Активност 1.2.2.
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2002 –
предшколско
васпитање / Пројекат
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање – (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Активност 1.2.3.
Раздео 26,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм: 0201 – Развој
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науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Буџет Републике
Србије:
18 просветних
саветника 1 месец 30%
радног времена *
једном годишње у 2019
и 2020.години,
Буџет Републике
Србије, укупно
1.093.705 РСД, по
546.853 РСД у 2019. и
2020. години
Активност 1.3.3. Раздео
26.1. Основно
образовање, Програм
2002 – предшколско
васпитање, Пројекат
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Програмска активност
0012- Повећање и
доступност образовања
и васпитања,
превенција осипања и
дискриминације, по
10.200.000 РСД у 2019.
и 2020.години.
Буџет Републике
Србије – укупно
57.690.000 РСД , од
чега 10.200.000 РСД у
2019. години и
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47.490.000 РСД У 2020.
години

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 10. б) Јуни
институцијама образовања и васпитања у складу са 2020. године
расположивим ресурсима и потребама;
10.ц)
б) Успостављање механизма праћења рада ПА (увођења Последњи
књиге евиденције рада, извештавање) који ће омогућити квартал
прикупљање података о образовним постигнућима деце 2020. године
и ученика ромске националности;
10. 1. Август
ц) Усаглашавање Правилника о педагошкoм и 2020-године
андрагошкoм асистенту са другим подзаконским актима. Август 2021.
године
10.1. Министарство просвете, науке и технолошког (годишњи
развоја ће пратити примену Правилника о поступању извештаји)
установе
у
случају
сумње
или
утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части
или достојанства личности ( Сл. гласник РС бр.
65/2018)вршиће се кроз:
а) обуку запослених у образовању за примену
Правилника;
б) праћење пријава дискриминаторног понашања према
Правилнику.

МПНТР

1.4.3.
1.6.1.
1.6.2.

3.8.2.13.
3.8.2.14.
3.8.2.15.
3.8.2.16.

Тачка 1.ц

Активност 1.4.3.
Раздео 26.1. Основно
образовање, Програм
2002 – предшколско
васпитање, Пројекат
4001 – Инклузивно
предшколско
васпитање и
образовање (укупно
64.935.000 РСД у 2019.
години и 124.657.000
РСД у 2020. години)
Програмска активност
0012- Повећање и
доступност образовања
и васпитања,
превенција осипања и
дискриминације, по
10.200.000 РСД у 2019.
и 2020.години.
Буџет Републике
Србије – укупно
57.690.000 РСД , од
чега 10.200.000 РСД у
2019. години и
47.490.000 РСД У 2020.
години
Активност 1.6.1.
Раздео 26.0,
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност:
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Радна група у којој је
13 запоселних из
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МПНТР (1 државни
секретар, 1 републички
просветни инспектор, 4
руководиоца, 4
самостална саветника,
1 виши саветник, 1
посебан саветник, 1
саветник) радиће 4
месеца - 10 % плате у
2019 и 2020.години).
обрачун:105*10%
+71*10%+37*10%*11*
80дана=(10,50+7,10+3,
70*11)*80 =4,664 еур
+o.h. 700 €=5364€
Буџет Републике
Србије , укупно
1.276.537 РСД, од чега
по рсд 638.268.у 2019.г.
и 2020. годину
Активност 1.6.2.
Буџетирано у оквиру
акт. 1.1.1

11.Министарство просвете, науке и технолошког
развоја ће обезбедити делотворне и ефикасне механизме
за превенцију и спречавање раног напуштања основног
образовања ромске деце кроз:

11 а)Други
квартал
2020.
године11.

а) Препознавање ризика и израду плана превенције
раног напуштања образовања;

б) Четрвти
квартал
2020. године

б) Креирање мера подршке за ученике који су у ризику
од напуштања система;

11 ц) Други
квартал
ц) Обезбеђивање редовности похађања наставе и 2021. године
праћење образовних постигнућа ромских ученика,
нарочито девојчица, посебно на прелазу из четвртог у

МПНТР

1.4.4.
1.4.6.

3.8.2.18.
3.8.2.19.
3.8.2.21

Тачка 1.

Активност 1.4.4.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2001 –
Уређење, надзор и
развој свих нивоа
образовног система,
Пројекат 0012 –
Повећање доступности
образовања и
васпитања, превенција
осипања и
дискриминације
(укупно 10.200.000
РСД у 2019. години и
47.490.000 у 2020.
години)
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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.

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.)
Новембаршк
олске
2019/20.

Новембар
школске
2020/21.
Измењен је Правилник о ученичким и студентским године
кредитима и стипендијама, у смислу искључења
критеријума успеха за ромске ученике.
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

МПНТР

1.5.2.

3.8.2.17.
3.8.2.22.
3.8.2.24.

Тачка 1.

Активност 1.4.6.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 2001 –
Уређење, надзор и
развој свих нивоа
образовног система,
Пројекат 0012 –
Повећање доступности
образовања и
васпитања, превенција
осипања и
дискриминације
(укупно 10.200.000
РСД у 2019. години и
47.490.000 у 2020.
години)
Активност 1.5.2.
Раздео 26.3. Ученички
стандард, Програм
2007 – Подршка у
образовању ученика и
студената, Програмска
активност 0003 –
Индивидуална помоћ
ученицима, економска
класификација 472 –
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
(укупно 720.003.000
РСД у 2019. години и
686.000.000 РСД у
2020. години)
У оквиру обезбеђених
средстава - обим
коришћења ће зависити
од броја захтева и
испуњености
прописаних услова
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образовању, са фокусом на образовање
девојчица.

ромских

13.Координационо тело за праћење спровођења Мај 2020.
Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња
2016-2025. године ће иницирати упис без квота за све
ромске ученике и ученице који су завршили
четворогодишње средње школе и положили пријемне
испите у високошколским установама које је основала
Република Србија до почетка академске 2020/2021.
године.

Координацио
но тело
НСРНМ

1.8.2.

3.8.2.21.

Активност 1.8.2. Раздео
26.0, Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
2 запослена МПНТР
(виши саветници) х 1
месец рада х за 1
годину *2 године (
2019 и 2020.)
Буџет Републике
Србије -укупно 405.076
РСД, од чега по
202.538.....РСД у 2019.
и 2020. години

14. Министарство просвете, науке и технолошког Почетак
развоја обезбедиће стипендије, смештај и исхрану у академске

МПНТР

1.8.3.

3.8.2.21.

Активност 1.8.3.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
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технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Радна група: 6
саветника * 3 месеца *
37€ *10% + o.h....
€=.......€ * 2 godine=
3064 €
Буџет Републике
Србије -укупно 364.568
РСД, од чега по
182.284.РСД у 2019. и
2020. години

студентским домовима за студенте/киње ромске 2019/20.
националности применом блажих критеријума, на године
основу
припадности
осетљивим
друштвеним
категоријама.
Почетак
академске
2020/21.
године

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.Последњ МПНТР
и
квартал
2020. године
15.1.Други
квартал
2021. године

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
3.6.1.

3.8.2.25.

/

Активност 1.9.1.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
1 запослени саветник х
6 месеци х 30% за 2019
и 2020. годину
Буџет Републике
Србије - укупно
364.568 РСД, од чега
по 182.284.РСД у
2019. и 2020
(веза АП ПГ 23,
активност 3.8.2.25.)
Активност 1.9.2.
Раздео 26.0
Министарство
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просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 1.9.3.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Радна група МПНТР , 5
саветника х 10%
радног времена 3
месеца
Буџет Републике
Србије -.303.807 РСД,
од чега по151.904.
РСД у 2019. и 2020.
години
Активност 1.9.4.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
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Активност 1.9.5.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
Програм 0201 – Развој
науке и технологије,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 3.6.1.
Финансијски план
Националне службе за
запошљаваље за 2020.
годину, Програм 0810,
Програмска активност
0001, економска
мкалсификација 41 –
Расходи за запослене,
2.054.800.000 рсд и 42
– Коришћење роба и
услуга, 1.283.452.000
рсд
1 службеник НЗС са
ВСС * 34 филијале
НЗС * 5% (20 радних
дана месечно * 12
месеци* 37€ / 100% х
5%=444е) радног
времена=15 096е
Обрачун:1*34*(20*12)*
5/100
*37€=15096€+2264
о.х.=17360€*2
год=34721€
НСЗ, укупно
4131775.РСД, од чега
по 2065888РСД у
2019. и 2020.години
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(Извор података: сајт
НСЗ www.nsz.gov.rs)

16. Лекторат за ромски језик на Филолошком
факултету Универзитета у Београду ће развијати и
спроводити програме чији циљ је континуирана
едукација будућих наставника/ца за рад у образовним и
научно-истраживачким активностима које доприносе
унапређењу ромског језика и културе. Активност ће се
спроводити у сарадњи са Националним саветом ромске
националне мањине.

16.Други
квартал
2021. године
16.1.Трећи
квартал
2021. године

16.2.
Извештаји
на
годишњем
нивоу
за
2020. и 2021.
16.2.Завод за унапређивање образовања и васпитања годину
ће наставити са промовисањем разноликости и
интеркултуралности, између осталог кроз укључивање
тема у вези са историјом и културом Рома у наставне
јединице.
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.

МПНТР
Координацио
но тело
НСРНМ

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

3.8.2.27.
3.8.2.28.

/

Активност 1.7. 1.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
програм 2001 –
Уређење, надзор и
развој свих нивоа
образовног система,
Пројекат 0012 –
Повећање доступности
образовања и
васпитања, превенција
осипања и
дискриминацije
(укупно 10.200.000
РСД у 2019. години и
47.490.000 у 2020.
години)
Активност 1.7.2.
Раздео 26.0
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја,
програм 2001 –
Уређење, надзор и
развој свих нивоа
образовног система,
Пројекат 0012 –
Повећање доступности
образовања и
васпитања, превенција
осипања и
дискриминацije
(укупно 10.200.000
РСД у 2019. години и
47.490.000 у 2020.
години)

Активност 1.7.3.
Редовна средства
Завода за уџбенике
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2.000.000 РСД

Активност 1.7.4
Редовна средства
Завода за уџбенике
2.000.000 РСД

17. Министарство просвете, науке и технолошког Други
развоја ће до краја другог квартала 2021. године квартал
дефинисати моделе праћења ефеката афирмативних мера 2021. године
у образовању ромске националне мањине у предуниверзитетском и универзитетском образовању, кроз
прикупљање података о уписаним ученицима и
студентима и континуирану анализу ефеката.
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

МПНТР

МРЗБСП
18. Фебруар НСЗ
2020 године ; Координацио
Фебруар
но тело
2021. године
18.1.
Фебруар
2020 године ;
Фебруар
2021.године
18.2.
Извештаји
на
годишњем
нивоу
за

1.5.1.

3.8.2.17.
3.8.2.24.

3.5.1
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

3.8.2.30.
3.8.2.31.
3.8.2.35.

Активност 1.5.1
Буџетирано у оквиру
акт. 1.1.1

Тачка 1.

Активност 3.5.1.
Финансијски план
Националне службе за
запошљаваље за 2020.
годину, Програм 0810,
Програмска активност
0001, економска
мкалсификација 41 –
Расходи за запослене,
2.054.800.000 рсд и 42
– Коришћење роба и
услуга, 1.283.452.000
рсд 1 службеник НЗС
са ВСС * 34 филијале
НЗС * 5% (20 радних
дана месечно * 12
месеци* 37€ / 100% х
5%=444е) радног
времена=15 096е
Обрачун:1*34*(20*12)*
5/100
*37€=15096€+2264
о.х.=17360€*2
год=34721€
НСЗ, укупно 4 131 775
РСД, од чега по 2 065
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образовање (стручно и академско) са конкретним 2020. и 2021.
могућностима запошљавања.
годину
18.2.Организовати програме плаћених радних пракси,
стажирања и других облика стицања радног искуства за
младе Роме и Ромкиње у институцијама на националном
и локалном нивоу.

888 РСД у 2019. и
2020. години
(Извор података: сајт
НСЗ www.nsz.gov.rs)
Активност 3.6.1.
Финансијски план
Националне службе за
запошљаваље за 2020.
годину, Програм 0810,
Програмска активност
0001, економска
мкалсификација 41 –
Расходи за запослене,
2.054.800.000 рсд и 42
– Коришћење роба и
услуга, 1.283.452.000
рсд
1 службеник НЗС са
ВСС * 34 филијале
НЗС * 5% (20 радних
дана месечно * 12
месеци* 37€ / 100% х
5%=444е) радног
времена=15 096е
Обрачун:1*34*(20*12)*
5/100
*37€=15096€+2264
о.х.=17360€*2
год=34721€
НСЗ, укупно
4131775.РСД, од чега
по 2065888РСД у
2019. и 2020.години
(Извор података: сајт
НСЗ www.nsz.gov.rs)
Активност 3.6.2.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0803 –
Активна политика
запошљавања, пројекат
7024 – ИПА 2014 –
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Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 154.607.000
РСД у 2019. години и
115.090.000 РСД у
2020. години
Активност 3.6.3.
Финансијски план
Националне службе за
запошљаваље за 2020.
годину, Програм 0810,
Програмска активност
0001, економска
мкалсификација 41 –
Расходи за запослене,
2.054.800.000 рсд и 42
– Коришћење роба и
услуга, 1.283.452.000
рсд
- (буџетирано
у оквиру акт. 3.6.1.)
(Извор података: сајт
НСЗ www.nsz.gov.rs

19.Координационо тело за праћење спровођења
Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња за период од 2016-2025. године, у сарадњи са
органима
локалне
самоуправе
и
надлежним
министарствима/институцијама, иницираће мере и
активности које ће допринети запошљавању Рома и
Ромкиња, на свим професионалним нивоима, у
институцијама на локалном и националном нивоу, путем
афирмативних акција које су предвиђене Законом о
запосленима у АП и ЈЛС и Законом о запосленима у
јавним службама.
19.1.Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања ће у комуникацији са донаторима,
истражити могућности за развој програма 10 медијатора
у запошљавању Рома који ће се спроводити у склопу

19.Четрвти
квартал
2020. године
19.1.Други
квартал
2021. године

Координацио
но тело
НСРНМ
МРЗБСП

3.1.1.

3.8.2.30.

3.8.4.

3.8.2.33.
3.8.2.36.

Тачка 1.

Активност 3.1.1.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
1 службеник НЗС са
ВСС *34 филијале НЗС
* 15 дана годишње (у
2019.) - Финансијски
план Националне
службе за
запошљавање, укупно
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2.582.360 РСД у 2019.
години

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.

Активност 3.8.4
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину

20.Министарство за рад, запошљавање, борачка и Други
социјална питања у сарадњи са Националном квартал
службом за запошљавање ће спровести активности 2021. године
(кроз информисање о правима и обезбеђивање подршке
за приступ свим расположивим услугама) усмерене на
повећање мотивације за укључивање незапослених Рома
и Ромкиња на тржиште рада, нарочито прималаца
финансијске социјалне помоћи. Корисници новчане
социјалне помоћи моћи ће да задрже овај статус уз радно
ангажовање.

МРЗБСП
НСЗ

3.2.1.

3.8.2.7.
3.8.2.36.

Тачка 1.

Активност 3.2.1.
Финансијски план
Националне службе за
запошљаваље за 2020.
годину, Програм 0810,
Програмска активност
0001, економска
мкалсификација 41 –
Расходи за запослене,
2.054.800.000 рсд и 42
– Коришћење роба и
услуга, 1.283.452.000
рсд
(Извор података: сајт
НСЗ www.nsz.gov.rs

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.

НСЗ
Координацио
но тело
МРЗБСП

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.8.4.

3.8.2.36.

Тачка 1.
Тачка 2.

Активност 3.4.1.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и

21.Први
квартал
2020. године
Први
квартал
2021. године
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21.1.Координационо тело, уз подршку Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ће
осигурати размену информација и развити мере против
дискриминације кроз:промоцију мера активне политике
запошљавања, јачање капацитета и подизање свести
свих
релевантних
актера
за
препознавање
дискриминације, у контексту запошљавања Рома и
Ромкиња у приватном и јавном сектору.

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

управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 3.4.2.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 3.4.3.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 3.8.4.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
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Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину

Социјална заштита и здравље
22.
Министарство
унутрашњих
послова
и
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања ће осигурати да особе које нису у
могућности да пријаве своје стално пребивалиште по
било ком другом основу остварују своје право на пријаву
сталног боравка на адреси центра за социјални рад.
Министарство унутрашњих послова води евиденцију о
лицима која су на овај начин регистровала своје
пребивалиште.
22.1.Министарство
унутрашњих
послова
и
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања ће повећати знање и вештине
стручних лица на националном и локалном нивоу који ће
радити са ромском заједницом кроз редовне обавезне
акредитоване обуке.
22.2.Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и Министарство здравља ће
(континуирано до 2021. године) подизати свест
(пружалаца услуга) и проактивно промовисати права и
услуге у оквиру свог мандата, у циљу побољшања
њихове доступности ромској заједници.

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

5.1.5.
5.2.2.

3.8.2.8.
3.8.2.10.

Активност 5.1.5.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљава-ње, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 –
Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администра-ција и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљава-ње, борачка
и социјална питања,
Програм 0902 –
Социјална заштита,
Програмска активност
0004 – Подршка
удружењима и
локалним заједницама,
економска
класификаци-ја 463 –
Трансфери осталим
нивоима власти
(укупно 756.000.000
РСД за 2019. годину и
756.000.000 РСД за
2020. годину)
Активност 5.2.2.
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Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм: 0902 –
Социјална заштита
Пројекат 7045 – ИПА
2013 – Друштвени
развој 2 (укупно
126.748.000 РСД у
2019. години и
138.990.000 РСД у
2020. години)

23.Министарство за рад, запошљавање, борачка и Други
социјална питања ће додатно унапредити заштиту деце квартал
од злоупотребе дечјег рада кроз обезбеђивање редовних 2021. године
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.

МРЗБСП

5.2.1.
5.2.3.
5.2.4.

3.8.2.45.
3.8.2.46.

/

Активност 5.2.1.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0902 социјална заштита
Пројекат 7045 – ИПА
2013 – Друштвени
развој 2 (укупно
126.748.000 РСД у
2019. години и
138.990.000 РСД у
2020. години)
Буџетска
класификација 463
Трансфери осталим
нивоима власти,
наменски трансфери за
социјалну заштиту 756
мил за 2019. годину (у
оквиру овог износа су
сва средства, а наша
процена (МРЗБСП)
је 5% за ромску
популацију)
ОБРАЧУН: укупно за 2
године 75.600.000,00
РСД и то у 2019.
37.800.000,00 РСД и у
2020. години
37.800.000,00 РСД

42

Активност 5.2.3.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм: 0902 –
Социјална заштита
Пројекат 7045 – ИПА
2013 – Друштвени
развој 2 (укупно
126.748.000 РСД у
2019. години и
138.990.000 РСД у
2020. години)
Активност 5.2.4.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0902 –
Социјална заштита,
Програмска активност
0004 – Подршка
удружењима и
локалним заједницама,
економска
класификација 463 –
Трансфери осталим
нивоима власти
(укупно 756.000.000
РСД у 2019. години и
756.000.000 РСД у
2020. години)

24.Министарство за рад, запошљавање, борачка и 24.Први
социјална питања ће основати центре за децу, младе и квартал
породицу и успоставити услугу породичног сарадника 2021. године
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.

МРЗБСП

5.2.6.

3.6.2.3.

/

Активност 5.2.6.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0902 –
Социјална заштита,
Програмска активност
0004 – Подршка
удружењима и
локалним заједницама,
економска
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25. Министарство за рад, запошљавање, борачка и Други
социјална питања и Координационо тело за праћење квартал
спровођења Стратегије за социјално укључивање 2021. године
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 локалном нивоу, као и превентивни рад
са ромским породицама и заједницом.

МРЗБСП
5.1.3.
Координацио
но тело
Координацио
но тело за
родну
равноправнос
т

26. Министарство здравља ће иницирати финансијски 26. а) Четврти МЗ
одрживо решење за систематизацију здравствених квартал 2020.
медијаторки кроз:
године
а) Избор оптималног модела институционализације 26.б) Први
здравствених медијаторки и описа радног места;
квартал 2021.
б)Развијање и акредитовање програма едукације за године
занимање здравствени медијатор (које је ушло у
Национални оквир квалификација) у средњим школама 26.ц) Први
квартал 2021.
здравствене струке;
године
в) Повећање броја здравствених медијаторки тако да
јединице локалне самоуправе у Републици Србији које 26. г) Јуни
имају више од 2% удела ромског становништва у 2021. године
укупном становништву, имају ангажовану здравствену
медијаторку(што значи повећање са 85 на 100

класификација 463 –
Трансфери осталим
нивоима власти
(укупно 756.000.000
РСД у 2019. години и
756.000.000 РСД у
2020. години)
Активност 5.1.3.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљава-ње, борачка
и социјална питања,
Програм 0802 Уређење система рада
и радноправних
односа, Програмска
активност 0002 –
Администра-ција и
управљање - редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину

4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.

3.8.2.48.
3.8.2.49.
3.8.2.50.

Тачка 1.

Активност 4.7.1.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1801 –
Уређење и надзор у
области здравља,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
2 службеника са
ВСС*5 дана*2
месеца*1 година (2019)
Активност 4.7.2.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1801 –
Уређење и надзор у
области здравља,
Програмска активност

44

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.

0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 4.7.3.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1801 –
Уређење и надзор у
области здравља,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 4.7.4.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1801 –
Уређење и надзор у
области здравља,
Програмска активност
0007 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Активност 4.7.5.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1802 –
Превентивна
здравствена заштита,
Програмска активност
0010 – Унапређење
доступности
здравствене заштите
ромској популацији
(укупно 45.000.000
РСД у 2019. години и
48.300.000 РСД у 2020.
години)
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27. Министарство здравља ће, унапредити Базу Други
података о здрављу и здравственој заштити Рома и квартал
Ромкиња на основу извештаја о раду здравствених 2021. године
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.

МЗ

4.7.6.

28. Министарство здравља ће спроводити програме Четврти
чији циљ је очување и унапређење здравља ромског квартал
становништва, посебно деце, старих и репродуктивног 2020. године
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.

МЗ

4.8.1.
4.8.2.
4.10.1.

3.8.2.53.

Тачка 1.
Тачка 2.

Активност 4.7.6.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1802 –
Превентивна
здравствена заштита,
Програмска активност
0010 – Унапређење
доступности
здравствене заштите
ромској популацији
(укупно 45.000.000
РСД у 2019. години и
48.300.000 РСД у 2020.
години)

Активност 4.8.1.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1802 –
Превентивна
здравствена заштита,
Програмска активност
0010 – Унапређење
доступности
здравствене заштите
ромској популацији
(укупно 45.000.000
РСД у 2019. години и
48.300.000 РСД у 2020.
години)
Активност 4.8.2.
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1802 –
Превентивна
здравствена заштита,
Програмска активност
0010 – Унапређење
доступности
здравствене заштите
ромској популацији
(укупно 45.000.000
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РСД у 2019. години и
48.300.000 РСД у 2020.
години)
Активност 4.10.1
Раздео 27.0
Министарство здравља,
Програм 1802 –
Превентивна
здравствена заштита,
Програмска активност
0010 – Унапређење
доступности
здравствене заштите
ромској популацији
(укупно 45.000.000
РСД у 2019. години и
48.300.000 РСД у 2020.
години)

Становање
29.Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре ће пратити имплементацију ИПА
програма (ИПА 13, ИПА 14, ИПА 16) путем којих је
обезбеђена подршка за израду техничке и планске
документације за подстандардна насеља и пружати
стручну подршку јединицама локалних самоуправа у
процесу легализације стамбених објеката .
29.1. У оквиру реализације ових пројеката,
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре ће подржати ЈЛС у процесу израде
планске
документације,
пројектно
техничке
документације за уређење комуналне инфраструктуре,
као и у обезбеђивању приступа основним услугама
(вода, струја, канализација, итд.) становницима
подстандардних ромских насеља.

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

2.3.1.
2.3.2.
2.6.1.
2.7.1.
2.7.2.

3.8.2.43.

Тачка 1.
Тачка 6.

Активност 2.3.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
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2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.3.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.6.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
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Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање –
редовна средства у
оквиру лимита за 2019.
и 2020. годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.7.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
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2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 2.7.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)

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.
30.1. 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,

30.) 30.1.)
Трећи
квартал
2021. године

МГСИ

2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.

3.8.2.37.
3.8.2.38.

Тачка 1.

Активност 2.12.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
и 125.960.000 РСД у
2020. години)
Активност 2.12.2.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –

50

Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину

укључујући активно учешће свих актера укључених овај
процес.

Активност 2.12.3.
У складу са билансним
могућностима ЈЛС
Активност 2.12. 4.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)

31.Министарство грађевинарства, саобраћаја и Децембар
инфраструктуре ће, у сарадњи са другим релевантним 2020.
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.

МГСИ

2.1.3.

3.8.2.39.
3.8.2.43.

Тачка 1.
Тачка 2.

Активност 2.1.3.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 – Администрација
и управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
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грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
а) мала радна група до 8 чланова, ради
дуже -до 30 дана у
2019. и 2020.
=4.113.711 РСД и
б) 2 службеника са
ВСС*4 дана
месечно*12 месеци*2
године= 607.614.РСД
или укупно 4.721.325
од чега по 2.208.759.
РСД у 2019. и
2.212.566 РСД у
2020.години
ИПА 2014 „Програм
техничке помоћи
Инклузија
Рома“(Уговор о
услугама 3.100.000
EUR тј. 381.300.000
РСД, у 2018. и 2019.г.
- по 516.667 € тј.
63.550.041 РСД
годишње, буџетирано у
оквиру АП за ПГ 23 активност 3.8.2.42.)

32. Комесаријат за избеглице и миграције наставиће Трећи
спровођење својих програма који за циљ имају квартал
побољшање услова становања интерно расељених Рома 2021. године
и Ромкиња са Косова и Метохије и решавање стамбених

КИРС

2.10.3.

3.8.2.40.

Тачка 1.

Активност 2.10.3.
Раздео 48 Комесаријат
за избеглице, Програм
1001 – Унапређење и
заштита људских и
мањинских права и
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слобода, Пројекат 0013
– Подршка присилним
мигрантима и
унапређење система
управљања
миграцијама,
економска
класификација 463 –
Трансфери осталим
нивоима власти
(укупно 632.000.000
РСД у 2019. години и
638.000.000 РСД у
2020. години)

потреба избеглица и повратника према Споразуму о
реадмисији.

33. Министарство грађевинарства, саобраћаја и Децембар
инфраструктуре и РГЗ ће унапредити географски 2020.
информациони систем (ГИС) за подстандардна ромска
насеља и редовно ажурирати податке, како би и
приступачност уноса података и правовременост
доступних података била унапређена.

МГСИ
RGZ

2.1.4.

3.8.2.41.

Тачка 1.
Тачка 2.

Активност 2.1.4.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобрааћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
7024 – ИПА 2014 –
Сектор подршке
запошљавању младих и
активној инклузији
(укупно 34.968.000
РСД у 2019. години и
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125.960.000 РСД у
2020. години)
а) мала радна група до 8 чланова, ради
дуже -до 30 дана у
2019. и 2020. и
б) 2 службеника са
ВСС*4 дана
месечно*12 месеци*2
године и 1 службеника
са ВСС *10 дана
месечно*12 месеци*2
године укупно
5.754.269 РСД од чега
у 2019. години
2.603.708 РСД, а у 2020
години 3.150.561 РСД
ИПА 2014 „Програм
техничке помоћи
Инклузија Рома“
(Уговор о услугама
3.100.000 EUR тј.
381.300.000 РСД, у
2018. и 2019.г. - по
516.667 € тј. 63.550.041
РСД годишње,
буџетирано у оквиру
АП за ПГ 23 активност 3.8.2.42.)

Слобода кретања
34. Осигураће се континуирана сарадња са Европском Трећи
Унијом и размена информација са циљем спречавања квартал
злоупотребе безвизног режима и обавештења о броју 2021. године
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

МСП
МУП
КИРС

5.2.7.

/

/

Активност 5.2.7.
Буџетирано у оквиру
активности 2.10.3.
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одлука у вези са мерама усмереним ка смањењу броја
лажних захтева за азил.
Трендове у погледу броја тражилаца азила, као и броја
повратника према Споразуму о реадмисији са државама
чланицама ЕУ, стално ће надгледати надлежни органи,
укључујући и развој миграционих профила и ажурирање
статистичких података.
35. Ромске организације цивилног друштва биће Годишњи
КИРС
позване и подржане од стране донатора да појачају своје извештаји за
кампање у циљу информисања ромске популације о 2020 и 2021.
поступку реадмисије и ризицима злоупотребе безвизног
режима.

/

3.9.1.7.

36.Обезбедиће се одржива интеграција свих повратника
по Споразуму о реадмисији и њихових породица, кроз:
а)Унапаређење координације рада локалних актера кроз
заједнички рад локалних савета за миграције, мобилних
тимова или чланова/ица ромске заједнице (у јединицама
локалне самоуправе где нису основани мобилни тимови);

2.9.1.
5.2.1.

3.9.1.6.
3.9.1.7.

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.

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

/

/

Активност 2.9.1.
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја,
Програмска активност
0005 –
Администрација и
управљање – редовна
средства у оквиру
лимита за 2019. и 2020.
годину
Раздео 22
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
Програм 0701 –
Уређење и надзор у
области саобраћаја –
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Пројекат 7011 – ИПА
2013 – Друштвени
развој (укупно
34.968.000 РСД у 2019.
години и 125.960.000
РСД у 2020. години)
Активност 5.2.1.
Раздео 30
Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања,
Програм 0902 социјална заштита
Пројекат 7045 – ИПА
2013 – Друштвени
развој 2 (укупно
126.748.000 РСД у
2019. години и
138.990.000 РСД у
2020. години)
Буџетска
класификација 463
Трансфери осталим
нивоима власти,
наменски трансфери за
социјалну заштиту 756
мил за 2019. годину (у
оквиру овог износа су
сва средства, а наша
процена (МРЗБСП)
је 5% за ромску
популацију)
ОБРАЧУН: укупно за 2
године 75.600.000,00
РСД и то у 2019.
37.800.000,00 РСД и у
2020. години
37.800.000,00 РСД
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