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Уводна реч Градоначелника Лесковца 

 

Роми су део наше локалне заједнице и деле са нама све проблеме који 

погађају већинску популацију . Израдом Локалнога акционог плана за 

спровођење стратегије за унапређивање  положаја Роме града Лесковца  

2016-2019.године показали смо да ова национална мањина нема другачије 

потребе од осталог становништва, него је због културних и обичајних 

специфичности, потребно дефинисати другачија решења за постизање истих 

циљева, међу којима су најважнији: учествовање у образовном систему, 

повећање конкурентности на тржишту рада и запошљавању, осигуравање 

права на здравствену и социјалну заштиту, као и побољшање услова 

становања. 

Локални акциони план намењен је представницима локалних власти, 

ромским активистима, запосленима у образовним и здравственим 

институцијама, Центру за социјални рад и осталим локалним институцијама 

и организацијама чије поље рада има везе са унапређењем положаја Рома. 

Зaхвaљуjeм свимa кojи су нa билo кojи нaчин, били укључeни у изрaду 

овог дoкумeнтaи на тај начин створили основ за даље деловање на трајном 

побољшању положаја Рома у Лесковцу. 

 

 

Градоначелник, 

др Горан Цветановић 
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Увод 

 

АКЦИОНИ ПЛАН СЕ ДЕФИНИШЕ, КАО ИДЕНТИФИКАЦИЈА СПЕЦИФИЧНИХ 

ПРОБЛЕМА У ЗАЈЕДНИЦИ И ПРИМЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА И АКЦИЈА КОЈЕ МОГУ 

ДА ДОВЕДУ ДО ПРОМЕНА” 

                                                                                 Mc. Kenzie 2001.год. 

 

Акционим планом за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома дефинишу се 

циљеви у областима образовања, условима становања, запошљавања,  социјалног осигурања и 

социјалне заштите, здравствене заштите, положаја жена, информисања, културе, дискриминације и 

сродних питања, као и конкретне мере за њихово остваривање, носиоци наведених мера, 

показатељи успешности, надлежни органи и друге организације које прате спровођење, као и 

рокови извршења .  

Акциони план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома доноси се за 

четворогодишњи период. 

Шта је Локални план акције за унапређење положаја Рома?  

 Процес локалног акционог планирања унапређења положаја Рома на територији града 

Лесковца, подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот Рома, 

намеравамо да остваримо у локалној заједници у току предвиђеног временског периода. Тај процес 

се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих релевантних актера  

заједнице у планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја Рома 

посматра се као резултат процеса планирања или планску одлуку, којом су дефинисани основни 

начини остваривања циљева ромске националне мањине у локалној заједници.  

Нормативни оквир, у коме се Србија бави питањем интеграције Рома, представља 

мешавину међународног и националног законодавства. Србија је потписала и ратификовала 

одређен број међународних и регионалних споразума који се односе на људска права укључујући, 

на пример, Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Међународни пакт о 

економским, социјалим и културним правима, Конвенцију о укидању расне дискриминације, 

Европску конвенцију о људским и мањинским правима, Оквирну конвенцију о заштити 

националних мањина савета Европе, којима су дефинисане обавезе државе да омогући свим 

грађанима, укључујући и Роме, да остварују своја права без предрасуда и дискриминације.  

Потписивањем Декларације Декаде инклузије Рома 2005 - 2015, у Софији 2. фебруара 2005. 

године од стране председника влада земаља учесница, започела је реализација иницијативе Декада 

инклузије Рома 2005- 2015. Циљ ове међународне иницијативе која окупља државе централне и 
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југоисточне Европе, међународне организације, удружења грађана и представнике ромског 

грађанског друштва, је унапређивање положаја Рома, као и смањивање неприхватљивих разлика 

између Рома и осталог дела становништва.  

Поред одређених приоритетних области (становање, образовање, запошљавање и 

здравство), посебна пажња је посвећена и сузбијању дискриминације, смањењу сиромаштва и 

побољшању положаја жена, а основни принцип је и укључивање представника ромских заједница 

у све процесе.  

Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Лесковцу, настао је као резултат 

рада Тима, уз учешће представника свих релевантних институција, организација, цивилног сектора 

и представника ромске националне заједнице. Стратешки циљ Локалног акционог плана, 

дефинисан је као унапређење положаја Рома, нарочито у областима образовања, здравствене 

заштите, запошљавања и становања, културе, спорта, социјалне заштите,жене ромкиње , чиме се 

стварају услови за њихову већу укљученост у друштвене токове. Корисници Плана су институције 

Владе Републике Србије, које су надлежне за ромска питања, Министарство рада и социјалне 

политике (МРСП), као и друга надлежна 4 министарства, Републичке институције и установе, 

Локална самоуправа, градска јавна предузећа, цивилни сектор.  институције и установе,  

Локални акциони план намењен је представницима локалних власти, ромским 

активистима, запосленима у образовним и здравственим институцијама, Центру за социјални рад и 

осталим локалним институцијама и организацијама, чије поље рада има везе са унапређењем 

положаја Рома.  

Циљ ових акционих  планова  је да укаже на важност планског и системског приступа, као 

и важност међусекторске сарадње, у настојању да се постигну минимални помаци у решавању 

бројних проблема, који су повезани са унапређењем Рома у локалној средини.  

Стратешки оквир Локалног акционог плана одређен је у складу са политиком и правцима 

деловања дефинисаним Националном стратегијом за унапређење положаја Рома у Републици 

Србији, Националном стратегијом за смањење сиромаштва и другим националним стратешким 

документима од значаја за четири наведене области. Локални акциони план за унапређење 

положаја Рома уклапа се и у стратешке правце дефинисане локалним стратешким документима у 

овој области (становање – Општинска стамбена стратегија и Локални акциони план за унапређење 

положаја избеглих и интерно расељених лица ).  

Локални акциони план за унапређење положаја Рома доноси се на период од 4 година, са 

детаљном разрадом активности. 

Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у Лесковцу, 

заснивао се на интерактивном приступу и савременим методологијама.  

За потребе процеса прикупљања и анализе основних податка о положају и потребама Рома 

у Лесковцу , коришћени су следећи извори: статистички подаци, извештаји Центра за социјални 

рад,  Дом здравља Лесковац, Школска управа, Национална служба за запошљавање. 
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Захвалност учесницима у процесу локалног акционог планирања 

У циљу израде овог документа формиран је Радна група за израду локалног акционог 

плана за унапређење положаја Рома у области образовања, запошљавања, здравства и становања на 

територији града Лесковца, који су чинили представници: локалне самоправе као носиоца процеса 

и формалног доносиоца овог документа, градске власти, представници јавних предузећа и 

установа и представници одборничких група. 

Улога и задатак Радне групе за израду Локалних акционих планова за унапређење положаја 

Рома у граду Лесковцу био је да прати читав процес изаде локалних акционих планова, помаже 

израду, прати и процењује њихову реализацију, као и да сарађује са члановима Међусекторског 

савета и чланон градског већа задуженог за питање Рома и осталих националних мањина у Граду  

и припреми за усвајање финалног документа на седници Скупштине града  Лесковца. 

У процес локалног акционог планирања били су укључени и представници: Градског већа, 

стручних служби Градске управе за друштвене делатности, различитих републичких и локалних 

институција, организација и група. 

Захваљујемо се свим члановима Радне групе за израду Локалних акционих планова за 

унапређење положаја Рома у граду Лесковцу, и осталим сарадницима на учешћу у процесу 

планирања. 
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Чланови радне групе за израду локалног акционог плана за Роме Града Лесковца 

                                             

Редни  

број 

Име и презиме Функција у организацији/институцији Назив организације/институције 

1. Васип Бакић координатор националних мањина Град Лесковац 

2. др Маринковић Биљана 

руководилац групе послова за примену и праћење 

превентивних и васпитних програма и културу и 

информисање, представник Градске управе за 
друштвене делатности града Лесковца, 

 

Град Лесковац 

3. Слободан Бакић службеник у Дому културе Рома у Лесковцу Дому културе Рома 

4. Тања Станојевић професор биологије 

ОШ ''Милутин Смиљковић“,Винарце 

 

5. Весна Станковић асистент за управљање пројектима Агенција за локални економски развој Града 

Лесковца 

6. Братислав Јашаревић службеник ПУ Лесковац ПУ Лесковац 

7. Бранислав Урошевић самостални полицијски инспектор ПУ Лесковац 

8. Марија Мустафић педагошки асистент 

ОШ ''Милутин Смиљковић“,Винарце 

 

9. Драгана Симоновић саветник за запошљавање Национална служба за запошљавање 

10. Владимир Амзић директор Дома културе Рома Дома културе Рома,Лесковац 

11. Милош Стевановић правник Центра за социјални рад,Лесковац 

12. Бојана Младеновић виша медицинска сестра Дома здравља Лесковац 

13. Др Вања Илић Начелник Центра за промоцију јавног здравља ЗЗЈЗ  ЗЗЈЗ 

14. Шериф Бакић пастир цркве  

15. Ненад Илић предузетник  
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Резиме 

Локални акциони план за унапређење положаја Рома је плански документ који се бави 

дугорочним решавањем питања ове осетљиве друштвене групе. 

Продукт је рада Радне групе за израду локалних акционих планова за Роме у области 

образовања, запошљавања, здравства и становања и осталих локалних актера који су били 

укључени у процес израде овог документа. 

План се доноси за период од 4 година (01.01.2016-31.12.2019.год.). Део потребних 

средстава обезбедиће град активирањем већ постојећих и издвајањем додатних ресурса, а значајна 

финансијска подршка се очекује од надлежних министарстава Владе Републике Србије и 

донаторских програма. 

Локални акциони план почива на анализи релевантних националних и локалних 

стратешких докумената, анализи стања, анализи проблема и процени потреба ромске популације 

на подручју града Лесковца. 

 

Општи циљ: унапређење положаја Рома на територији града Лесковца, нарочито у области 

образовања, здравствене заштите, запошљавања,  становања, културе, спорта, социјалне 

заштите, жене ромкиње  и стварање услова за њихову већу укљученост у друштвене токове.  

Планом   је      предвиђено   да   се   током   имплементације   остваре   следећи  

специфични циљеви у области: 

А) становање:  

а) створени  услови за легализацију стамбених објеката у ромским неформалним насељима на 

територији Града, 

б) унапређена и изграђена инфраструктура у Ромским насељима, 

ц) побољшани услови становања ромских породица у Лесковцу обезбеђивањем минималних 

стамбених стандарда, 

Б) образовања : 

а) створени  бољи услови у области образовања за ромску заједницу 

б) повећан број припадника ромске популациј, који су редовно укључени у  образовни систем 

в) уважавање различитости и развијање мултикултуралних вредности 

г) неговање културног идентитета 
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Ц) запошљавање: 

а) промоција  запошљавања Рома и Ромкиња 

б) мотивисани незапослени Роми и Ромкиње  за активно тражење посла и укључивање у мере 

активне политике запошљавања 

в) унапређена квалификација  и компетенција и повећање конкурентности Рома на тржишту рад 

г) подстакнуто предузетништва код Рома 

д) подстакнути послодаваци за запошљавање Рома 

ђ) подстакнуто запошљавања Ромкиња 

е) запошљени Роми на јавним радовим 

ж) успостављено партнерствао у спровођењу политике запошљавања Рома 

з) подстакнуто запошљавање младих Рома и Ромкиња 

и) побољшан положаја Рома на тржишту секундарних сировина 

  Д) здравство : 

а) формирана база података здравственог стања ромске популације, 

 б) побољшано остваривање права Рома на  здравствену заштиту кроз праћење примене   Закона  

здравственој заштити, 

ц) доступност здравствене заштите за  ромску популацију, 

д) унапређна животна окружења у ромској заједници 

Е) социјална заштита: 

а) подигнут степен информисаност Рома о правима из области социјалне заштите, 

б) заштита права деце, 

в) одржана интеграција ромске популације у локалној заједници, 

Ж) спорт:  

а) повећано учешће младих Рома у спортским  активностима на подручју Града Лесковца, 

б) изграђени спортски терени и пратећа инфраструктура у ромским насељима, 
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З) култура:  

а ) формирана база података о ромским културним институцијама и уметницима, 

б) унапређена издавачка  делатност, 

в) очувана ромска култура и  фоклорна традиција, 

г)  стимулисана  визуелна   уметност, 

д)   стимулација развоја позоришног стваралаштва, 

е) институционализовано чување и неговање културе Рома, 

И)  медији и информисање: 

а) развијени ромски штампани медији, 

б) развијено информисање путем електронских медија, 

в) очуван  језички  и културни идентитет  и стваралаштво у области медија, 

г) ојачани кадровски ресурси, 

д) развој и подршка нових информациони технологиј 

Ј) положај жена 

а) унапређена политика једнаких могућности и права Ромкиња кроз рад ромских УГ, 

б) укључене Ромкиње у јавном и политичком животу, 

в) унапређен економски положаја Ромкиња, 

г) укинута пракса  малолетних и уговорених бракова, 

д) успостављање механизама за заштиту жена и деце од трговине људским бићима, 

ђ) заштићена жена од дискриминације, 

е) превенција и сузбијање насиља над Ромкињама у породици и партнерским односима,  и 

унапређивање заштите жртава, 

ж) унапређенож образовања Ромкиња, 

з) унапређена и заштита општег и репродуктивног здравља Ромкиња и обезбеђивање доступности 

квалитетне здравствене заштите за Ромкиње, 
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К) антидискриминација: 

 

а) подизање свести о проблему дискриминације и поступање у случајевима дискриминације, 

б) подизање специјалистичких знања о међународним стандардима и унутрашњим прописима, 

в) запошљавање већег броја Рома у полицији, правосуђу, другим државним органима и ЈЛС, 

г) подршка организацијама које пружају правну помоћ жртвама дискриминације, 

д) праћење имплементације Закона о забрани дискриминације, 

ђ) праћење имплементације Закона о равноправности полова, 

  

Локални акциони план садржи и временски оквир (гантограм) за реализацију планираних 

активности, разрађене аранжмане за примену, као и поступак праћења и оцене успешности плана. 

Управљање реализацијом Акционог плана вршиће Радна група именована од стране 

Градоначелника. Непосредну имплементацију обављаће бројни актери укључени у активности на 

реализацији Локалног акционог плана (органи, институције, организације). 

План представља организован напор да се врло сложена и бројна питања Рома у граду 

Лесковцу решавају ефикасније и уз мобилизацију свих расположивих људских и материјалних 

ресурса. 
 

ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА 

 

Као и остале сиромашне групе и Роми имају бројне проблеме. Ипак, постоје и они 

проблеми, који се могу означити као специфични ромски проблеми, то су предрасуде, које 

представљају својеврсну баријеру, нарочито у остваривању права при запошљавању, у образовању 

и лечењу. Томе треба додати и резиденцијалну (просторну) сегрегацију до које је дошло делимично 

насилним путем, али и на спонтан начин, тако да данас Роми живе у засебним насеобинама 

(махале), које карактерише посебан начин живота. Просторна изолованост отежава и успорава 

комуникације са осталима и свакако, ограничава могућност осавремењивања начина живота. 

Када је реч о проблемима, који на најнепосреднији начин производе генерацијско 

сиромаштво код Рома, они се јављају пре свега у сфери запошљавања, образовања, здравствених и 

стамбених потреба. 

Роми на територији града Лесковца  се сусрећу са истим проблемима као и  
цела ромска популација у Србији. 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О РОМИМА 

 

1.1 Роми у Републици Србији 

 

Укупан друштвени положај Рома, не само код нас него готово у свим земљама у којима 

живе изразито је неповољан. По свим показатељима друштвеног положаја (запосленост, 

образовање, друштвени углед, животни стандард и сл.), Роми се налазе на најнижој друштвеној 

лествици. 

Ромска популација у Србији и даље се налази у незавидном положају, као најугроженија и 

најмаргинализованија национална мањина, суочавајући се са низом препрека, које настављају да 

онемогућавају њен развој. Проблеми, са којима се Роми суочавају, присутни су у свим областима, у 

скоро сваком аспекту јавног и приватног живота, почевши од немогућности испуњавања основних 

потреба, као што су адекватна здравствена заштита, основно образовање и социјална помоћ, па све 

до баријера на које наилазе у приступу тржишту рада. Ромску популацију карактерише значајно 

виша стопа сиромаштва, незапослености и болести у односу на остатак становништва у Србији. 

Будући да Роми нису довољно присутни у политици и институцијама, мали је број оних који могу 

да заступају интересе ромске популације. 

Роми чине посебну социјалну групу (етно – класу ), која има „сва обележја субпролетерског 

слоја, који у зачараном кругу беде репродукује генерацијско сиромаштво“1. Наиме, Роми нису 

укључени у рад зато што нису школовани, а нису школовани зато што су сиромашни, односно 

немају никакве услове за школовање. Да би доживели елементарну друштвену промоцију, за шта је 

потребно имати стабилност прихода, Роми, као и остали, морају имати бар основну школу, а 

основну школу многи не завршавају, јер немају услова за то. И, тако у круг. Резултати многих 

истраживања показују да су Роми, у односу на остале сиромашне групе најсиромашнији. 

Величина Ромске популације представља предмет полемике. Према званичним бројкама, 

добијеним на основу пописа из 2002. године, у Србији живи 108.193 Рома или 1,44 % од укупног 

броја становника. Међутим, претпоставља се да је овај број знатно мањи од реалног. Основни 

разлози за овакву несигурност јесу недостатак документације, нерегистровано становање и опште 

неповерење између власти и Рома. Процене стварног броја су различите: недавна истраживања 

показују да у насељима широм земље живи најмање 270.000 Рома2. Међутим, често се наводи 

процена да у Србији има између 450.000 и 500.000 Рома. Неслагање око тачног броја Рома, као и 

изражено одступање између званичних и широко прихваћених бројки, представља добар пример 

степена маргинализације и отуђења ромске популације у Србији. 
Тежак положај ромске популације у Србији најбоље се изражава на 

најрелевантнијим чињеницама: између 35% и 60% ромске деце није уписано у школу, док 

између 60% и 80% Рома нема завршену основну школу. Овакав тренд води ка томе да 

мање од 1% Рома заврши више или високо образовање. Цифре нису боље ни у 

економском аспекту, будући да скоро половина ромске популације живи у сиромаштву, 
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док се процењује да око 2/3 деце из ромских насеља живи испод границе сиромаштва. 

Нешто мање од 1/3 ромских жена је запослено. Данас између 60% и 80% Рома живи у 

нехигијенским изолованим насељима, од којих 70% чине неформална насеља. У Србији 

живи и око 45.000 интерно расељених лица (ИРЛ) ромске националности са Косова, док је 

само половина њих званично регистрована као ИРЛ. 

Статистике о просечној старости Рома можда најбоље илуструју њихов положај: према 

независним проценама, мање од једног процента Рома живи дуже од 60 година. Ромске жене и деца 

представљају нарочито угрожене групе и мете оних који се баве трговином људима, где Роми чине 

више од 30% идентификованих жртава. Ситуација је још драматичнија када су у питању малолетна 

лица, јер 72% свих идентификованих малолетних жртава трговине људима у Републици Србији 

чине ромска деца и млади људи. 

Наведени проблеми не постоје независно један од другог већ се међусобно преплићу, при 

чему је најизраженија дубоко укорењена дискриминација са којом се Роми суочавају у односима са 

државном администрацијом, будућим и садашњим послодавцима, даваоцима услуга и приватним 

лицима, што најбоље показују следећи подаци: ромска популација је око 7,5 пута изложенија 

сиромаштву у односу на остатак становништва у Републици Србији; стопа незапослености у 

ромској заједници је четири пута већа од националног просека3 . 
Један од кључних елемената који ромској популацији онемогућава приступ социјалним 

службама, јесу потешкоће са којима се многи Роми суочавају у добијању личних докумената који 

су неопходни за потпуно остваривање њихових права. Овај недостатак приступа личним 

документима доводи до тога да су многи Роми у Србији без држављанства, што их онемогућава да 

у потпуности остваре своја права која им као грађанима припадају. Постоји много узрока овог 

проблема, као што су: недостатак цивилне регистрације, немогућност пријаве пребивалишта услед 

недостатка правно признатог боравишта, недостатак финансијских средстава за плаћање 

неопходних такси,неинформисаност о процедурама,уништене матичне књиге на Косову, 

институционална дискриминација Рома, дуге и сложене административне процедуре. 

 

1.2 Географски подаци 
 

Јабланички округ се налази у југоисточном делу Србије и простире се на површини од 2 

769 Км2. Административно седиште округа је у Лесковцу. Град Лесковац заузима површину од 

1025 Км2 и једна је од највећих општина на територији Републике  Србије .  Значајан    је  

транзитни  центар, који  повезује  југ  Европе  (Грчка),  преко Београда, северозапад  Европе, преко  

Приштине,  и преко  Софије  и Црног мора,  Евроазијски  коридор.  Лесковац  се  налази на 

коридору 10 (аутопут Београд-Скопје). Кроз Лесковац пролази међународни пружни правац 

Београд-Атина. 

Град  Лесковац  има  144  насељена  места  од  којих  су  три,  Лесковац,  Грделица  и  Вучје,  

градског  типа. Осим што јепривредни,  друштвени,  политички,  културно-просветни  и  

административни  центар,  познат  је  и по  томе  што  је  сајамски град, некада са развијеном 
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текстилном индустријом и козметиком. Град је роштиља и кулинарских специјалитета.  Само 

подручје града Лесковца налази се на надморској висини од 210 до 240 метара и смештено је у 

плодној котлини,  оивиченој  Бабичком  гором  (1098м),  Селичевицом  (903м)  и  Сувом  планином  

на  истоку,  Раданом (1409м) и Пасјачом на западу и Кукавицом (1442м) и Чемерником (1638м) на 

југу. На северу отворена је према Нишкој, а на југу, преко Грделичке клисуре, према Врањско-

бујановачкој котлини.Северна географска ширина града је 42°52', а источна географска дужина 

21°57'.  Смештена  је  у  срцу  простране  и  плодне  Лесковачке  котлине  (дугачке  50,  а  широке  

45  км),  највеће морфотектонске  потолине  у  Србији.  Захвата  део  долине  Јужне  Мораве  и  

делове  сливова  њених  значајних  левих притока, Ветернице и Јабланице.  
 Основну поенту геосаобраћајног положаја Града чини њен положај, на иначе композитној 

моравско-вардарској удолини. Њоме воде кичмене саобраћајнице  трансевропског, па  и 

међуконтиненталног друмског  и железничког  соабраћаја. Највеће  насеље удолине је  град  

Лесковац, који је  формиран    на месту  где  се  стичу  или  одакле  се  разилазе природне 

саобраћајнице на уздужним и попречним правцима, који воде долинама  река Јужне Мораве, 

Ветернице, Јабланице и Власине. 

Основну поенту геосаобраћајног положаја Града чини њен положај, на иначе композитној 

моравско-вардарској удолини. Њоме воде кичмене саобраћајнице  трансевропског, па  и 

међуконтиненталног друмског  и железничког  соабраћаја. Највеће  насеље удолине је  град  

Лесковац, који је  формиран    на месту  где  се  стичу  или  одакле  се  разилазе природне 

саобраћајнице на уздужним и попречним правцима, који воде долинама  река Јужне Мораве, 

Ветернице, Јабланице и Власине. 

Са 144 насељена места град Лесковац је најразуђенија територија у Србији . Три насељена 

места су градског  типа , од  којих  је  град  Лесковац  привредни,  друштвено-политички,  културни  

и  имиграциони  центар  читавог подручја. 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 Национална стратегија за смањење сиромаштва – прилози, Смањење сиромаштва код Рома  

2 Уједињене Нације у Србији - Остваривање права Рома (2008), страна 20
 

3 Подаци Републичког завода за ст 
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1.3 Демографски подаци 

Према попису из 2011.год.у Лесковцу живи 144.206 лица, а од тога је 7.700 ромске  националности тј 5,34% од укупног броја 

становника. 

А)  Склопљени бракови према националној припадности младе и младожење 

 

 

Назив 

општине 

Националност 

младожење 

 Националност невесте 

Укупно 

Непознат

о Србин Мађар Бугарин 

Црногор

ац Македонац Ром Рус Словенац Албанац 

Није се 

изјаснио 

ни 

определ

ио 

Лесковац-

град Непознато 3 2 1 – – – – – – – – – 

Лесковац-

град Србин 572 – 559 1 1 1 6 1 1 1 – 1 

Лесковац-

град Црногорац 1 – 1 – –   – – – – – – 

Лесковац-

град Немац 1 – 1 – –   – – – – – – 

Лесковац-

град Ром 142 – – – – 1 – 140 – – 1 – 

Лесковац-

град Албанац 1 – – – – – – – – – 1 – 

Лесковац-

град Остали 1 – 1 – – – – – – – – – 

Лесковац-

град 

Није се 

изјаснио ни 

определио 1 – 1 – – – – – – – – – 
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Б) Старост мајке приликом рођења детета 

 

 

 

Лесковац Ромкиње Старост мајке приликом рођења детета 

  VIT Ukupno 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

2005 живорођени 131 0 1 7 7 10 10 12 15 13 7 8 11 6 1 2 5 5 2 1 4 1 

                                               

2006 живорођени 185 0 3 3 16 22 26 19 14 10 13 9 10 4 4 3 4 2 6 5 1 3 

2006 Мртворођени 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 Укупно 187 0 4 3 16 22 26 19 14 10 14 9 10 4 4 3 4 2 6 5 1 3 

                                               

2007 живорођени 157 0 0 9 7 13 17 16 13 12 12 14 8 8 3 4 6 1 0 2 2 4 

                                               

2008 живорођени 143 0 4 7 10 9 12 22 8 8 14 10 10 2 9 3 2 4 0 2 0 0 

2008 Мртворођени 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 Укупно 145 0 4 7 10 9 12 23 8 8 15 10 10 2 9 3 2 4 0 2 0 0 

                                               

2009 живорођени 171 3 5 10 11 14 16 16 20 10 16 12 8 6 5 9 1 1 1 1 0 0 

                        

2010 живорођени 150 10 7 9 16 17 13 14 11 8 9 6 5 6 3 3 4 2 2 2 1  

2010 мртворођени 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Лесковац Ромкиње Старост мајке приликом рођења детет 

 ВИТ Укупно 34 35 36 37 38 39 40 41 43 99 

2005 живорођени 131 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

             

2006 живорођени 185 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

2006 Мртворођени 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 Укупно 187 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

             

2007 живорођени 157 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 

             

2008 живорођени 143 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 

2008 Мртворођени 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 Укупно 145 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 

             

2009 живорођени 171 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

             

2010 живорођени 150    1      1 

2010 мртворођени 2    0      0 

2010 Укупно 152    1      1 
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Структура становника према етичкој или националној припадности,2002. 

Национална припадност Град Лесковац 

број Удео у укупном становништву (%) 

Срби  147.414 94.34 

Црногорци 284 0,18 

Југословени 122 0.08 

Албанци 23 0.01 

Бошњаци 5 0.00 

Бугари 85 0.05 

Горанци 1 0.00 

Мађари 16 0.01 

Македонци 251 0.16 

Муслимани 13 0.01 

Немци 7 0 .00 

Роми 6.989 4.47 

Руси 16 0.00 

Румуни 3 0.01 

Русини 1 0.00 

Словаци 4 0.00 

Словенци 22 0.01 

Украјинци 8 0.01 

Хрвати 67 0.04 
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Национална припадност Град Лесковац 

број Удео у укупном становништву 

(%) 

Чеси 3 0.00 

Остали 44 0.03 

Неопредељени 225 0.14 

Регионална припадност 58 0.04 

Непознато 591 0.38 

Укупно 156.252  100 
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Становништво ромске националне припадности  према вероисповести , Попис  2011.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становништво ромске националне припадности  према вероисповести , Попис  2011.год. 
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.4 Демографски подаци  ромске популације на подручју  града Лесковца 

 

После  релативно  доброг  одазива  Рома  у  пописима 1948.  и 1953.  године (када  је пописано 

46869 Рома), у попису 1961. године регистровано је свега 6624 лица у оквиру ромске  заједнице. Од  тада  

број  Рома  континуирано  расте,  те  у 2002.  години  досеже бројку од око 108 хиљада лица. Овакви 

обрти у изјашњавању Рома су већ познати.  

У прошлости,  уместо  исказивања  властитог  идентитета,  Роми  су  се  често  приклањали 

припадницима  већинске  заједнице,  односно  декларисали  су  се  као  припадници  заједнице у чијој су 

средини живели. У постојећој научној литератури овај феномен  је често означаван као ''етничка 

мимикрија Рома''.  

Републички  завод  за  статистику  и  Национални  савет  ромске  националне  мањине покренули 

су иницијативу за спровођење посебног пилот пројекта, како би се одређен број Рома едуковао за 

обављање пописних активности и, након тога, активно укључио у спровођење Пописа становништва, 

домаћинстава и станова 2011. године, чиме би био остварен  један  од  битних  предуслова  за  добијање  

квалитетних  података,  како  о  укупном  броју  Рома,  тако  и  о  основним  социо-демографским  

карактеристикама припадника ове етничке заједнице. 

 На територији града Лесковца живи 7.700Рома по попису из 2011.год. (51,48% мушкатраца и 

48,52% жена ) . Просечна  старост Рома  обухваћених Пробним  пописом  износила  је 28,4  година (27,8 

година за мушкарце и 29,0 година за жене). Сваки трећи припадник ромске националне мањине млађи  је 

од 15 година. Удео деце предшколског  и  школско обавезног  узраста  у  попису 2002.  био  је  око 32%,  а  

према Пробном попису 33,4%. 

            С друге стране, удео Рома старих 65 и више година износио је 4,2% (Попис 2002),  односно 3,1% 

(Пробни  попис 2009).  Ромске  деце  млађе  од 15 година има 7,5 пута више (Попис 2002), односно чак 11 

пута више (Пробни попис 2009) него Рома старијих од 64  године. Примера ради, у  контингенту укупног 

становништва Србије. Тај  однос  је  скоро  изједначен,  при  чему  су  благо  бројчано  доминантнија  

лица старија од 64 године у односу на децу млађу од 15 година.  Према попису 2002.год  укупан број 

припадника ромске популације је 108.193, а  1948.год   52.198.Просечна старост Рома   27,52 год,а   у 

Србији   40,25 год. (од 0 – 18. год.  31,74%, аизнад 65. год.   4,19%).Код старијих од 10 година неписмено 

је24,60%,а свега 12,1% Рома је са личним приходима. Око 75% Рома живи у лошим условима становања. 

 Међутим, број припадника Рома у Граду Лесковцу према ромским и неромским НВО је далеко 

већи и креће се од 13 – 15 000 становника или од 8 до 10 % од укупног броја становника у Граду. У самом 

центру Град се налазе три велика ромска насеља, од којих је ромско насеље  „ САТ МАЛА“ најстарије,  

али је ромско насеље  „ ПОДВРЦЕ „ највеће и према неким незваничним подацима РНВО у том насењу 

живи од 3.000 до 4.000 припадника ромске националности. Такође, и треће велико ромско насеље у Граду 

је Ново ромско насеље „ СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“. На територији целог Града се налазе још око 10 -11 

ромских насеља. 

У Граду постоје неформална насеља, од којих је једно у центру Града, ромско насеље  „СЛАВКА 

ЗЛАТАНОВИЋА“ .  Инфра структура у насељима је веома неуређена у неким насељимљ канализациона   
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1.4.1 Чињенице везане за ромску популацију  

-Роми су познати као најмлађа популација на свету. 

-Само један од сто Рома доживи 60-ту годину. 

-Ромска деца се разбоњевају 3-10 пута више од својих вршњака. 

-Због лоших услова, недостатка здравственог осигурања, необразованости и лоше комуникације, касно се 

јављају лекару,з ато велики број излечивих болести, оставља последице и прелази у хроничне. 

-Просечна  старост  Рома  знатно  је  нижа  од  просечне  старости  укупног  становништва. Србије (40,2 

године) и износи око 28,4година (попис 2002), што недвосмислено потврђује да су Роми, у демографском 

смислу, изузетно млада етничка заједница.   

Становништво ромске националне припадности млађе од 15 година,према стгарости,Попис 

2011.год. 

 

године старости укупно 

0 год. 1-4. год. 5-9. год. 10-14.год. 

150 586 916 668 2320 

 

 

 

 

Становништво ромске националне припадности млађе од 15 година,према стгарости,Попис 2011.год. 
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Становништво ромске националности старо 15 и више година према школској спреми и полу , 

попис 2011. год. на подручју Града Лесковца 

Пол Укупно 
Без 
школске 
спреме 

1-3 
разреда 
основне 
школе 

4 
разреда 
основне 
 школе 

5-7 
разреда  
основне 
школе 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више 
образовање 

Високо 
образовање 

Непознато 

с 5380 948 266 1386 762 1439 435 12 11 121 

м 2732 290 108 651 357 937 314 11 7 57 

ж 2648 658 158 735 405 502 121 1 4 64 

 

 

Становништво ромске националности старо 15 и више година према школској спреми и полу , попис 2011. год. на подручју Града Лесковца 
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Становништво ромске националности старо 15 и више година према школи , Попис 2011. год. на 

подручју Града Лесковца 

не школује се основна школа средња школа  основне академске студије 

( студије I степена) 

мастер –специјалистичке студије  

( студије II степена) 

укупно 

5179 44 144 9 4 5380 

 

 

 

Становништво ромске националности старо 15 и више година према школи , Попис 2011. год. на подручју Града Лесковца 

 

 

Становништво ромске националности старости 10 и више година, према полу и писмености на 

подручју Града Лесковца, према попису из 2011.год. 

 

Пол Укупно Писмено Неписмено 

с 5537 4487 1050 

м 2736 2485 251 

ж 2801 2002 799 

 

 

Становништво ромске националности старости 10 и више година, према полу и писмености на подручју Града Лесковца, према попису из 

2011.год. 
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 Становништво ромске националне припадности према економској активности,Попис 2011.год.  

Економски активи 

свега обављају занимање незапослени 

свега некада радили траже први посао 

2115 606 1509 224 1285 

 

 

 

 

Економски неактивни 

свега деца млађа од 15 

година 

пензионери лица са 

приходима од 

имовине 

ученици/студенти 

( 15 и бише 
година) 

лица која 

обављају само 

кућне послове 

у свом 

домаћинству 

остало непознато 

5585 2320 263 3 189 1617 1193 0 

 

. 
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Становништво ромске националне припадности према економској активности,Попис 2011.год.  

2. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ У ОКВИРУ ДЕКАДЕ  ИНКЛУЗИЈЕ РОМА 

 

2.1 Визија акционог плана 

Равноправани положај, афирмација и унапређивање стања Рома у друштву. 

Градимо успешну и сигурну будућност  за  ромску заједницу. 

 

2.2 Мисија 

Укључивање у образовни систем и квалитетно образовање , олакшан приступ здравственим  

услугама и запошљавању, побољшани услови живота у насељима, смањено сиромаштво, уважавање 

различитости  и чување и неговање културе Рома. 

Наша мисија је да применом савремених  метода пословне политике и едукације  помогнемо 

Ромима да  се укључе у образовни систем и  имају   квалитетно образовање, да им је  олакшан приступ 

здравственим услугама и запошљавању,  да  им  се побољшају  услови живота у насељима,  да  се смањи 

сиромаштво, да се уважавају различитости и   очува и негује култура Рома. 

 

 

 

економски активни 2115 

економски неактивни 5585 

укупно 7700 



26 
 

2.3 Образовање 

У области образовања, као и у другим приоритетним областима, не постоје потпуни званични 

подаци о положају Рома у образовном систему Србије. Ипак, поједина истраживања описују 

забрињавајућу, премда непотпуну, слику о овом питању. Ситуација у погледу степена образовања Рома 

увек је била изразито неповољна. и у односу на укупно становништво и у односу на етничке групе у 

Србији, Роми су најнеписменији. 

Роми су релативно млада популација. Званична статистика говори да деца узраста до шест 

година чине преко 15% укупне ромске популације, а да деце узраста од 7 до 14 година има преко 16%. 

Процењује се да би се број ромске деце у узрасту који одговара припремном периоду за школу (од три 

до шест година) и основној школи могао кретати приближно између 60.000 и 120.000.7 Међутим, 

процењује се да ни 10% деце не похађа предшколску установу, пропуштајући тако прилику да науче 

језик на којем се изводи настава у школи. Само око 2% деце похађа обавезно основно образовање, док 

према проценама између 35% и 60% 8 Рома није уопште уписано у школе, а више од 60% не заврши 

основну школу. У мање од 40% ромских насеља или у близини (до 1 км) постоји предшколска установа; 

у 55% ромских насеља или у близини (до 1 км) постоји школа, а за 20% насеља чак је и основна школа 

неприступачна 

Проблеми укључености Рома у образовни систем један је од најактуелнијих проблема, посебно 

са становишта интеграције у друштво. Елементарни рачун о трајању последица искључивања ромске 

деце из редовног школовања показује да ће се у наредном периоду ређати генерације које ће и даље 

репродуковати неписмене, а тиме и социјално хендикепиране за укључивање у модерне токове 

друштвеног развоја. 

Ромска деца често, и то на раним узрастима, морају да доприносе породичном приходу и немају 

основне материјалне услове за похађање школе. Образовни ниво родитеља је по правилу такав да они не 

успевају да пруже помоћ деци у учењу. Није редак случај да се у самој ромској заједници не признаје 

вредност формалног образовања, па је и то разлог што родитељи недовољно подстичу похађање школе. 

Индивидуални услови становања су различити, али често не постоје ни просторни услови за учење. 

Устав дефинише право на образовање као једно од основних људских права и предвиђа обавезу 

државе да обезбеди ефикасно остваривање овог права. Међутим, и поред овога, Роми се у области 

образовања, сусрећу са бројним проблемима искљученост, велики број деце која напуштају школу, 

недостатак адекватне наставе и подршке ромским ученицима, широко распрострањена дискриминација и 

сегрегација и непознавање или равнодушност према културним и социо- економским околностима у 

којима данас живе Роми у Србији. 

Образовни систем не обезбеђује довољну подршку у креирању мултикултурног окружења за 

ромску децу, укључујући и учење на ромском језику. 
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Образовање на ромском језику повезано је са проблемима који се односе на процес 

стандардизације самог ромског језика, али и са ограничењима образовног система, јер нема довољно 

квалификованих и стручно оспособљених ромских наставника нити постоје одговарајући образовни 

програми, уџбеничка и друга образовна литература. 

Посебан проблем представља упућивање ромске деце у специјалне школе. Организација Саве тхе 

Цхилдрен и Центар за права детета износе процену да међу ученицима који похађају наставу у 

специјалним школама има и до 80% ромске деце. Разлози за релативан неуспех ромске деце на тестовима 

који мере зрелост за полазак у школу и менталне способности потребне за праћење школске наставе су 

пре социјално-културне и језичке природе, него што говоре о стварним интелектуалним 

(не)способностима ромске деце. 

Један од начина да се ови проблеми ублаже је учешће ромског асистента приликом тестирања, 

који преводи детету питања и задатке и помаже му да их разуме. Ову праксу иницирала су удружења 

грађана и она се последњих десетак година показала као врло корисна у спречавању да се ромски 

ученици без основа упућују у специјалне школе. 

Ситуација по питању образовања ромске популације у граду Лесковцу је идентична образовној 

ситуацији на територији Републике Србије. Главни проблем представља недостатак релевантних 

података о образовној структури ромске популације као и о броју ромске деце која похађају предшколско, 

основно и средње образовање. 

 

Највећи утицај на ниво образовања ромске популације у граду  Лесковцу представља социјална 

структура ове националне мањине, незапосленост и необразованост родитеља, недостатак комуникације 

са образовним институцијама, као и чињеница да се велики број деце уписује школу касније, у односу на 

своју генерацију, што изазива њихово неприхватање у окружењу. Посебан проблем представља и 

недостатак материјалних средстава за куповину и набавку уџбеника и неопходног школског прибора.  

 

Стратешки циљ:Повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца. 

 

Специфични циљеви : 

а) створени  бољи услови у области образовања за ромску заједниц 

б) повећан број припадника ромске популациј, који су редовно укључени у  образовни систем 

в) уважавање различитости и развијање мултикултуралних вредности 

г) неговање културног идентитета 
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ПРИКАЗ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ДЕЦЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА 

OШ „Бора Станковић“ Богојевце                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ Коста Стаменковић“,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
14 9 1 1 13 8 1 2 

Број ученика (II раз.) 17 11 / 3 14 9 1 1 

Број ученика (III раз.) 17 9 / 1 17 11 / 3 

Број ученика (IV раз.) 15 15 1 2 11 15 / 1 

Број ученика (V раз.) 12 12 / 2 13 15 1 3 

Број ученика (VI раз.) 10 13 2 1 12 11 / 2 

Број ученика (VII раз.) 15 15 / 1 11 11 2 / 

Број ученика (VIII раз.) 16 15 1 1 13 17 / 1 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца (по 

полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
36 31  2 38 37   

Број ученика (II раз.) 
45 38   36      32  2 

Број ученика (III раз.) 39 37   54 37   

Број ученика (IV раз.) 33 39   40 37   

Број ученика (V раз.) 49 35   33 37   

Број ученика (VI раз.) 52 42       48 35   

Број ученика (VII раз.) 30 46   51 42   

Број ученика (VIII раз.) 53 40   30 44   

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
337 308  2 320 301  2 
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ОШ „Радоје Домановић“, Манојловце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ Јосиф Панчић“,Орашац 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
40 43 / / 43 38 / / 

Број ученика (II раз.) 49 36 / / 42 41 / / 

Број ученика (III раз.) 57 60 / / 49 35 / / 

Број ученика (IV раз.) 58 48 / / 57 61 / / 

Број ученика (V раз.) 59 50 / / 58 51 / / 

Број ученика (VI раз.) 59 60 / / 57 49 / / 

Број ученика (VII раз.) 54 41 / / 58 60 / / 

Број ученика (VIII раз.) 59 53 / / 54 41 / / 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
435 391 / / 417 376 / / 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца (по 

полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
8 6 3 0 6 4 0 1 

Број ученика (II раз.) 3 5 1 0 8 6 3 0 

Број ученика (III раз.) 8 4 1 0 3 5 1 0 

Број ученика (IV раз.) 4 6 0 1 8 4 1 0 

Број ученика (V раз.) 4 6 0 0 4 6 0 1 

Број ученика (VI раз.) 3 4 0 0 4 6 0 0 

Број ученика (VII раз.) 6 8 0 1 3 4 0 0 

Број ученика (VIII раз.) 2 6 0 0 6 8 0 1 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
38 45 5 2 42 43 5 3 
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ОШ „ Десанка Максимовић“,Грделица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ Светозр Марковић“,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца (по 

полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
30 39 3 4 36 33 3 3 

Број ученика (II раз.) 40 34 4 10 30 39 3 5 

Број ученика (III раз.) 47 46 5 10 40 35 4 9 

Број ученика (IV раз.) 52 48 7 9 52 40 5 9 

Број ученика (V раз.) 61 53 9 7 48 51 5 4 

Број ученика (VI раз.) 46 56 8 7 54 47 1 2 

Број ученика (VII раз.) 47 39 1 2 39 52 2 6 

Број ученика (VIII раз.) 42 36 3 2 46 38 2 2 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
365 351 40 51 345 335 25 40 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
23 15 1 2 20 26 2 3 

Број ученика (II раз.) 24 18 5 / 24 15 1 2 

Број ученика (III раз.) 21 20 2 3 22 21 5 / 

Број ученика (IV раз.) 30 26 3 2 19 16 2 3 

Број ученика (V раз.) 28 20 1 3 30 26 3 2 

Број ученика (VI раз.) 20 27 / 1 28 20 1 3 

Број ученика (VII раз.) 33 27 2 2 33 27 / 1 

Број ученика (VIII раз.) 34 39 1 2 33 29 2 2 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
213 192 15 15 209 180 16 16 
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ОШ „ Петар Тасић“,Лесковац 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ Вук Караџић“,В.Грабовница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
35 30 35 30 33 28 33 28 

Број ученика (II раз.) 22 23 22 23 24 29 24 29 

Број ученика (III раз.) 24 18 22 17 18 18 18 18 

Број ученика (IV раз.) 43 30 42 30 35 22 33 21 

Број ученика (V раз.) 39 36 33 31 29 32 29 32 

Број ученика (VI раз.) 29 23 21 19 35 33 29 28 

Број ученика (VII раз.) 19 32 13 24 29 23 20 18 

Број ученика (VIII раз.) 28 21 20 9 21 30 15 22 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
239 213 208 183 224 215 201 196 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
13 12 1 / 5 16 / / 

Број ученика (II раз.) 16 15 / / 13 13 1 / 

Број ученика (III раз.) 8 10 / / 16 15 / / 

Број ученика (IV раз.) 23 13 / 2 8 10 / / 

Број ученика (V раз.) 18 17 / / 23 13 / 2 

Број ученика (VI раз.) 11 10 / / 18 17 / / 

Број ученика (VII раз.) 20 11 / 1 10 10 / / 

Број ученика (VIII раз.) 13 12 / / 20 11 / 1 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
122 100 1 3 113 105 1 3 
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ОШ „ Вожд Карађорђе“;Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ Бранко Радичевић“,Брестовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
55 30       21 11 47 25 8 8 

Број ученика (II раз.) 39 37 13 15 54 30 22 14 

Број ученика (III раз.) 32 42 14 11 47 41 14 17 

Број ученика (IV раз.) 49 44 17 14 41 47 19 17 

Број ученика (V раз.) 40 35 12 12 47 41 24 18 

Број ученика (VI раз.) 43 38 10 11 35 30 12 15 

Број ученика (VII раз.) 28 39 6 6 42 35 13 9 

Број ученика (VIII раз.) 25 40 4 7 28 37 4 6 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
311 305 97 87 341 286 116 104 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
43 61 21 24 61 39 16 13 

Број ученика (II раз.) 52 41 21                                                                                                                                                                19 47 58 24 26 

Број ученика (III раз.) 51 54 13 26 46 46 15 22 

Број ученика (IV раз.) 71 55 26 12 61 53 23 26 

Број ученика (V раз.) 56 60 34 24 68 52 23 10 

Број ученика (VI раз.) 49 54 21 20 47 53 22 21 

Број ученика (VII раз.) 49 48 14 13 43 49 15 14 

Број ученика (VIII раз.) 43 41 3 4 45 40 11 5 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
414 414 153 142 418 390 149 137 
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ОШ „ Славко Златановић“,Мирошевце 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно 

(по полу): 

Само ромска деца (по 

полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 18 16 / 5 13 14 1 5 

Број ученика (II раз.) 14 16 6 3 22 14 2 4 

Број ученика (III раз.) 14 19 3 1 11 16 4 3 

Број ученика (IV раз.) 10 13 1 / 14 19 4 / 

Број ученика (V раз.) 14 26 3 3 13 15 1 / 

Број ученика (VI раз.) 20 10 2 / 9 25 3 3 

Број ученика (VII раз.) 25 15 4 / 20 10 2 / 

Број ученика (VIII раз.) 17 19 2 3 25 13 2 / 

Укупан број ученика 

(I –VIII раз.) 
132 134 21 15 127 126 19 15 

 

 

ОШ“Аца Синадиновић“ Предејане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
7 5 2 / 6 8 2  

Број ученика (II раз.) 12 10 3  6 5 1  

Број ученика (III раз.) 10 10 1 2 11 10 3  

Број ученика (IV раз.) 11 14 2  10 10 1 2 

Број ученика (V раз.) 11 9 2  13 12 4  

Број ученика (VI раз.) 12 8 / / 9 9 /  

Број ученика (VII раз.) 7 14 1  12 8 /  

Број ученика (VIII раз.) 12 8 / / 7 14 1  

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
82 78 11 2 74 76 12 2 
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ОШ „ Трајко Стаменковић“,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „ Ђура Јакшић“,Турековац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
47 46 1 2 43 50   

Број ученика (II раз.) 50 40 1  48 46 1 2 

Број ученика (III раз.) 61 39   51 42 1  

Број ученика (IV раз.) 61 63 1 1 62 36   

Број ученика (V раз.) 51 56   61 62 1 1 

Број ученика (VI раз.) 62 56 2 1 51 54   

Број ученика (VII раз.) 70 53   61 56 2 1 

Број ученика (VIII раз.) 56 50 1  67 56   

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
458 403 6 4 444 402 5 4 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
25 20 4 4 28 14 2 3 

Број ученика (II раз.) 26 30 2 10 23 19 1 1 

Број ученика (III раз.) 27 21 3 2 28 31 3 5 

Број ученика (IV раз.) 16 20 3 5 25 23 1 4 

Број ученика (V раз.) 20 20 4 1 14 19 2 5 

Број ученика (VI раз.) 19 21 5 1 18 18 2 0 

Број ученика (VII раз.) 31 22 3 0 21 21 5 0 

Број ученика (VIII раз.) 17 25 0 2 29 22 1 0 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
181 179 24 25 186 167 17 19 
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Економска школа, Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназија,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пољопривредна школа,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
        

Број ученика (II раз.)         

Број ученика (III раз.)        1 

Број ученика (IV раз.)   1 1     

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
73 98 1 0 90 111 0 0 

Број ученика (II раз.) 83 113 0 1 68 100 0 0 

Број ученика (III раз.) 94 110 0 0 79 112 0 0 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
52 10 15 4 44 11 2 1 

Број ученика (II раз.) 22 12   41 9 1  

Број ученика (III раз.) 45 25   22 10   
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Средња школа, Вучје 

 

 

 

 

 

 

 

ТШ „ Раде Металац“,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

Трговачко-угоститељска школа,Лексовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
24 10 6 3 25 11 4 2 

Број ученика (II раз.) 23 13 0 0 17 7 1 0 

Број ученика (III раз.) 29 15 0 0 23 12 0 0 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
97 123 1 2 108 114 3 1 

Број ученика (II раз.) 116 113 2 0 108 109 1 2 

Број ученика (III раз.) 118 100 0 0 112 111 2 0 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
244 45 2 0 310 43 4 3 

Број ученика (II раз.) 236 40 3 0 244 45 2 0 

Број ученика (III раз.) 267 56 0 0 235 40 3 0 
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Медицинска школа,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемијско-технолошка школа „Божидар Ђопђевић Кукар“ Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
58 77 13 6 40 104 12 5 

Број ученика (II раз.) 28 77 10 5 49 71 7 4 

Број ученика (III раз.) 54 67 2 2 28 74 6 2 

         

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
68 136  1 61 137 2  

Број ученика (II раз.) 64 165 1 1 56 136  2 

Број ученика (III раз.) 59 137  2 63 162 1  
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Музичка школа,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОСО „11.октобар“,Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
40 58 / 1 52 97 3 1 

Број ученика (II раз.) 57 100 4 / 30 47 / 1 

Број ученика (III раз.) 54 72 1 / 60 75 2 / 

Број ученика (IV раз.) 42 74 3 / 46 60 2 / 

Број ученика (V раз.) 34 43 1 / 35 77 2 / 

Број ученика (VI раз.) 41 37 2 1 27 48 / / 

Број ученика (VII раз.)         

Број ученика (VIII раз.)         

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
268 384 11 2 258 404 9 2 

Индикатор 

Подаци из школске 20014/15. г. Подаци из школске 2015/16. г. 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца 

(по полу): 

Укупно  

(по полу): 

Само ромска деца  

(по полу): 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број ученика (I раз.) 
7 4 2 1 5 2 1 1 

Број ученика (II раз.) 4 1 2 0 3 2 2 0 

Број ученика (III раз.) 10 1 3 0 5 1 2 0 

Број ученика (IV раз.) 9 9 4 4 12 1 5 0 

Број ученика (V раз.) 6 5 0 0 10 11 4 5 

Број ученика (VI раз.) 8 5 2 2 6 4 1 0 

Број ученика (VII раз.) 11 5 2 2 8 5 2 1 

Број ученика (VIII раз.) 9 6 6 1 11 5 3 2 

Укупан број ученика (I –VIII 

раз.) 
64 36 21 10 60 31 20 9 
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2.4 ЗДРАВСТВО 

2.4.1 Здравствена заштита Рома у Граду Лесковцу 

Здравствена заштита, јесте организована и свеобухватна делатност друштва са основним 

циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравња грађана и породице. Здравствена 

заштита, обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, 

сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и 

ефикасно лечење и рехабилитацију. 

 

Сваки грађанин града Лесковца, као и друго лице које има пребивалиште или боравиште у 

Лесковцу, има право на здравствену заштиту, у складу са законом, и дужност да се чува и 

унапређује своје и здравље других грађана, као и услове животне и радне средине. У 

обезбеђивању  и спровођењу  здравствене заштите у Лесковцу учествују грађани, породица, 

организације, удружења, здравствена слуђба, организција за здравствено осигурање. 

 

Здравствена делатност је делатност којом се обезбеује здравствена заштита грађана, а која 

се, у складу са здравственом доктрином и уз употребу здравствених технологија, користе за 

очување и унапређење здравља људи, а коју обавља здравствена служба. 

 

Здравствену заштиту за територију Града Лесковца обезбеђује ДЗ Лесковца са 136375 

осигураника, са ОЈ Вучје и Грделица, ОБ Лесковац  и установа на више нивоа Завод за јавно 

здравље Лесковац. Општина Лесковац са 144 206 становника простире се на 1025 км. Спада 

међу 10 највећих и назначајних општина и са 144 насељених места. 

  

Појединац је дужан да се у границама својих могућности и знања укључи у друштвену 

бригу за здравље, као и да повређеном и болесном у хитном случају пружи прву помоћ и 

омогући му доступност до хитне службе. Појединац је дужан да се подвргне обавезној 

имунизацији у међународном саобраћају против одређених заразних болести утврђених законом 

којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, као и да сноси трошкове 

вакцинације настале у поступку спровођења те мере. 

 

Начело правичности здравствене заштите остварује се забраном дискриминације приликом 

пружања здравствене заштите остварује се забраном дискриминације приликом пружања 

здравствене зађтите по основу расе, пола , старости, националне припадности, социјалног 

порекла, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовног стања, културе, језика, врсте 

болести, психичког и телесног инвалидитета. 

 

Полазне основе за дефинисање здравствене политике Републике Србије, посебно за давање 

приоритета здравственој заштити Ромске популације, налазе се у следећим међународним 

документима и препорукама: Универзална деклерација о људским правима, Деклерација 

Светске здравствене организације о одговорности државних здравствених органа сваке зенље, 

Препорука Светског самита УН о превазилажењеу социјалних разлка, Милениујмски циљеви 

развоја (од осам дефинисаних циљева, три су директно повезана са здравственом заштитом 

становништва: смањење смртности деце предшколског узраста, смањење смртности и 

спречавање ширења ХИВ-а/Сиде и других болести), Резолуција „Здравље за све“ регионалног  

Светске здравствене организације ( у којој је формулисана нова здравствена политика са 21 
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циљем за 21 век; издвајају се циљеви који дефинишу праведност у здрављу, а посебно се истиче 

потреба за побољшањем животних услова, доступношћу здравствене заштите и промоцијом 

здравља. 

Основни циљеви нове здравствене политике су очување и унапређење здравственог стања 

становништва, правичан и једнак приступ здрвственој заштити за све грађане, унапређење 

здравствене заштите угрожених популација и постављање корисника у центар система 

здравствене заштите. 

 

Остваривање здравствене заштите заснива се на начелима приступачности, правичности, 

свеобухватности, континуираности, ефикасности, као и сталном унапређењу квалитета 

здравствене заштите. 

 

Лица Ромске националности остварују права из обавезног здравственог осигурања у 

садрђају, обиму, на начин и по поступку прописаном овим законом и прописима који су донети. 

Лица Ромске националности стичу статус обавезно осигураних лица и право на здравствену 

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

 

Ситуација у области здравља Рома у Лесковцу се не разликује много од ситуације у осталим 

деловима Републике Србије. Здравствено су најугроженији становници који живи у дивљим, 

неусловним и  нехигијенским насељима у кјима постоји већи ризик од настанка и ширења 

заразних болести. Тешки услови живота без електричне енергије, канализационе мреже и воде, 

у појединим селима такође утичу на лош здравствени положај Рома. Најчешћи здравствени 

проблеми код Рома у Лесковцу су болести деце, а код одраслих то су инфекције респираторног 

система и повреде. Такође је присутна недовољна информисаност о превенцији , здрављу 

репродуктивних органа, нежељеној трудноћи и ширењу полно преносивих болести. Највећи 

проблеми у раду са Ромима су неодазивање на позиве за вакцинацију деце, злоупотреба 

здравствених књижица , необавештеност о превентивним прегледима и неодазивање на исте, 

рана удаја и рађање деце, недовољно знања из области очувања и унапређења  репродуктивног 

здравља. Представници ДЗ у Лесковцу сматрају да Локална самоуправа може да побољша 

здравствени положај Рома кроз стамбено збрињавање Рома и подизање нивоа свести код деце 

по питању здравља. Потребно је спроводити континуирани рад са Ромима на превенцији и 

хигијени, као и едукацији о правима детета како се не би наставила злоупотреба деце од стране 

родитеља (присиљавање деце на просјачење). У оквиру Дома здравља успостављено је радно 

место – Ромски медијатор, што је у великој мери допринело побољђању здравствених услова 

Рома, који се највише огледају кроз већи обухват деце имунизацијом и вакцинацијом и бољом 

информисаношћу. Најчешћи примећени проблеми, који се јављају у раду Ромског медијатора са 

Ромима су: непоштовање договорених термина за решавање проблема од стране Рома и то 

најчешће недолазак у заказаном термину за израду личне карте и заказани лекарски преглед. 

 

Послове које обаљју две Ромске здравствене медијаторке  су: прикупљање докумената у 

циљу остваривања права  на здравствену и социјалну заштите, сарадња по питању имунизације 

и вакцинације деце, сарадња са Центром за социјални рад према указаној потреби, заказивање 

прегледа у Дому здравља, активно информисање ромског становништва о теми злостављања, 

помоћ у организовању Скрининга рак дебелог црева, дојке и грлића материце, као и едукације о 

превентивним прегледима, унапређењу репродуктивног здравља, превенцији хроничних 

незаразних болести и очување са унапређењем здравља.  



41 
 

 

Улога здравствених медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању становника 

неформалних насеља, да раде са њима на подизању свести о непходности вакцинације деце, као 

и значају правилне исхране, унапређењу репродуктивног здравља и хигијенских навика. Треба 

да обезбеде бољи увид здравствених установа у стање ових насеља, а да становницима укажу  

на значај правовременог јављања лекару. Здравствена медијаторка није здравствени радник 

(лекар, медицинска сестра), она повезује здравствени систем и грађане нформалних насеља. О 

свом раду информише Министарство здравља РС. 
 

2.4.2.2 Опис стања 

 

Подаци прикупљени из рутинске здравствене статистике, нарочито они који се односе на 

оболевање, не садрже информације о етничкој припадности, па се здравствено стање ромске популације 

може пратити само на основу резултата циљаних истраживања. Најпознатија истраживања, из којих су 

изведени готово сви показатељи здравственог стања Рома, била су Истраживање вишеструких 

показатеља стања и положаја деце и жена у Србији (из 2005. године) и Истраживање о животном 

стандарду (спроведено 2003. и 2007. године). Сагледавање здравственог стања Рома омогућено је и кроз 

пројекте за унапређење здравља Рома које Министарство здравља од 2006. године реализује у сарадњи 

са здравственим установама и ромским удружењима грађана 

 

 

2.4.2.3. Демографске карактеристике ромске популације 

Старосна структура и просечна старост Рома се значајно разликују у односу на општу популацију. 

Највећи број Рома чине деца млађа од шест година (нешто више од 11% укупног ромског становништва), 

а заступљеност по старосним групама затим прогресивно опада. Индекс старења ромске популације 

износи 0,15 потпуно супротно од индекса старења укупне популације у Републици Србији, који износи 

1,01. Просечна старост ромских жена и мушкараца је приближно иста (27,6 година за жене и 26,7 година 

за мушкарце), што је за 14 односно за 12 година ниже од просечне старости жена и мушкараца у 

Републици Србији. 

Процењује се да је животни век Рома за око 10 до 12 година краћи у односу на општу популацију. 

Посебно су угрожени најмлађа деца, жене у генеративном периоду и стари. 

2.4.2.4. Здравствена заштита деце 

Истраживања показују да сиромаштво, лоши животни услови, друштвена искљученост и смањена 

доступност здравствене заштите представљају основне узроке повећане смртности деце. Када се ови 

фактори удруже са потхрањеношћу, инфективним обољењима, повредама, злостављањем и 

занемаривањем деце, вероватноћа умирања се повећава. Нажалост, сви наведени фактори су веома 

заступљени у ромским насељима. Сиромаштво је око шест пута распрострањеније и чак десет пута 

дубље него у општој популацији. Око 93% ромске деце рађа се уз присуство здравственог радника. 
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Обухват имунизацијом се постепено смањује са узрастом деце – прву дозу Ди-Те-Пер и полио вакцине 

добије око 85% ромске деце, а свега 59% деце се комплетно вакцинише до 18. месеца живота.  

Позитивни показатељи здравља – стање ухрањености деце и телесна тежина на рођењу – такође 

показују неповољне тенденције у односу на просек опште популације. Неухрањеност деце из ромских 

насеља је неколико пута већа у односу на просек за Републику Србију (8% потхрањене деце у односу на 

нешто мање од 2% у општој популацији). Са телесном тежином преко 2500 грама роди се 95% деце у 

Републици Србији. У ромској популацији се око 90% деце измери на рођењу, а од тога 9% има телесну 

тежину мању од 2500 грама. Потхрањеност је највећи појединачни фактор ризика који доприноси 

глобалном оптерећењу болестима и повезан је са више од половине дечје смртности у свету. Како је 

преваленција застоја у расту ромске деце три пута већа од националног просека, то је један од 

најзначајнијих фактора који доприносе већој смртности ромске деце. Нега и васпитање ромске деце 

такође нису идеални – свако треће ромско дете се храни на одговарајући начин, свако треће ромско дете 

добија оралну рехидрациону терапију када има дијареју. Свега 12% ромских мајки препознаје 

најопасније клиничке знаке болести деце када дете хитно треба одвести лекару. Преваленција најчешћих 

дечијих болести, дијареје и акутних респираторних инфекција три пута је већа код ромске деце у односу 

на национални просек. Све то заједно довело је до тога да је смртност ромске деце у првој години живота 

и у предшколском узрасту три пута већа у односу на општу популацију деце. Основни узроци смртности 

ромске деце јесу асфиксија на рођењу, пнеумонија, дијареја и непознати узроци смрти. Увид у базу 

података националне статистике о морталитету указује на слично стање.  

  Међу највећим препрекама за коришћење здравствене заштите наводе се административне 

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

здравствене проблеме, али и дискриминаторски ставови појединих здравствених радника.  
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2.4.2.5. Здравствена заштита жена у репродуктивном периоду 

  Садржај и обим превентивних и дијагностичко-терапијских здравствених поступака током 

трудноће, порођаја и бабиња дефинисани су Уредбом о здравственој заштити жена, деце, школске деце и 

студената и Националним водичем за здравствену заштиту жена у току трудноће.  

  Око 89% Ромкиња је бар једном у току трудноће прегледао здравствени радник. Обухват Ромкиња 

пруженим услугама у току трудноће (мерење телесне масе, притиска, анализа крви и урина, Папаниколау 

тест) мањи је за 20 до 25% од обухвата осталих жена у Републици Србији. Ове услуге најмање добијају 

најсиромашније и необразоване Ромкиње. Око 93% Ромкиња се породило у здравственим установама, 

67% уз присуство лекара, а око 24% уз присуство бабице. Преваленција контрацепције је ниска. Око 27% 

Ромкиња користи контрацепцију, а велики број њих (око 25%) користи традиционалне (непоуздане) 

методе контрацепције. Знање о полно преносивим болестима и ХИВ-у/сиди је незадовољавајуће – свега 

7% Ромкиња познаје све начине превенције сиде, а свега 22% користи кондом при ризичном сексуалном 

односу са партнером који није сталан. Скоро половина Ромкиња се удаје пре 18. године живота. Од тог 

броја, две трећине се породе пре18. године. Скоро 80% Ромкиња пуши у току трудноће. Велики број 

трудноћа дешава се у кратком временском периоду – у просеку ромска породица има између двоје и троје 

деце млађе од пет година.  Фертилитет Ромкиња  

  Основна карактеристика репродуктивног понашања Рома јесте висок удео жена које су рађале  на  

почетку  фертилног  периода (15 - 24  год.)  и  приметно  мање  оних  које  су рађале  након 29.  године  

живота.  Податак  да  око 20% (Попис 2002),  односно 23% (Пробни попис 2009) Ромкиња у старости  од 

15 до 19  година већ има бар  једно дете  

иде у прилог тој констатацији. Ромкиња  која  је  рађала  има  у просеку 3  детета (2,9),  а  просечан број 

деце за све Ромкиње старе 15 или  више  година  износи 2,3.  Исти подаци добијени су у попису 2002. и у 

Пробном попису 2009. Подаци  Пробног  пописа 2009.  показују  да  је  у  укупном  контингенту  

Ромкиња  које  су рађале изузетно висок удео оних које су прво дете родиле пре пунолетства. Наиме, чак 

38%  Ромкиња  родило  је  прво  дете  пре  навршене 18  године,  а  није  редак  случај  да Ромкиње 

постану мајке и са мање од 16 година старости (10%).  Међу  Ромкињама  старим 15  или  више  година  

које  су  обухваћене  Пробним  пописом највише  је  оних  које  су  родиле  два  детета (26,4%).  Свака  

пета  Ромкиња (20,1%)  је родила троје, а 22,8% четворо или више деце.   

  Ови подаци говоре да још много тога треба урадити како би се планирање породице и 

здравствено прихватљиво понашање жена у репродуктивном периоду довело на задовољавајући ниво. 

Радити више на подизање свести, знања и развој вештина за унапређење  репродуктивнг 

здрављу и утицају културе и традиције 

2.4.2.6. Здравствена заштита одраслих 

  Ризик од умирања код одраслог ромског становништва је један и по (код мушкараца) до два пута 

(код жена) већи од националног просека. Узроци смрти се не разликују битније у односу на општу 

популацију – доминирају кардиоваскуларна обољења, а за њима следе малигне болести, уз нешто већу 

заступљеност инфективних и респираторних болести као узрока смрти.  
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  Коришћење здравствених услуга ромске популације у односу на укупно становништво се 

незнатно разликује у сегменту коришћења болничке здравствене заштите (60,8% Роми, 66,5% општа 

популација). Нешто више одступања постоји када је у питању коришћење услуга примарне здравствене 

заштите (25% Роми, 35% општа популација, посматрано на месечном нивоу), а разлике су највише 

изражене у коришћењу стоматолошких здравствених услуга (3,3% Роми, 9% општа популација). Роми се 

ређе обраћају лекару чак и када препознају своје здравствене потребе односно појаву обољења, а као 

разлоге најчешће наводе то да је болест прошла сама од себе или да су се сами лечили, али и да је цена 

услуга превисока и да немају здравствено осигурање. Ипак, уочена је тенденција повећања коришћења 

здравствених услуга и редовног узимања терапије код Рома који болују од хроничних болести (65,5% у 

2007. години у односу на 52,3% у 2003. години).  

  Уз лоше животне услове, Роми су у већој мери од остале популације одраслих изложени водећим 

појединачним факторима ризика за настанак кардиоваскуларних и бројних малигних болести – пушењу и 

алкохолизму.  

Интензивирати превентивне прегледе у склопу организовних Скринга рака дојке, дебелог црева и 

грлића материце, дијабета и депресије. Обезбедити средства и буџета Града да се најмање три пута 

годишње ради рано откривање шећера у крви и контролса крвног притиска 

2.4.2.7. Услови живота у вези са здрављем 

  Већи део ромске популације, било да станује у селу или граду, живи у крајње лошим стамбеним 

условима, у нехигијенским насељима, са нефункционалном и недовољном инфраструктуром, 

нерегулисаним правним статусом и великом густином становања. Само 61% ромских домаћинстава има 

одговарајуће снабдевање водом, 32% је прикључено на централну канализациону мрежу, док 5% ромске 

популације нема било какве санитарне уређаје. Најлошији услови живота су у картонским насељима, 

такозваним сламовима, у којима живи 25% Рома из ромских насеља. У партајама, руралним насељима у 

граду где су услови такође веома лоши, живи 27% Рома, у сиромашним селима и засеоцима је њих око 

26%, док 22% живи у новијим градским и приградским насељима, што често подразумева и живот у 

стамбеним зградама.  

 

Стратешки циљ: унапређено здравствено стање Рома. 

Специфични циљеви :  

1.утврђивање здравственог стања ромске популације; 

2.побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту кроз праћење примене      Закона о 

здравственој заштити; 

3.побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију и 

4.унапређење животног окружења у ромској заједници. 
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2.5 ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Овај документ дефинише правце деловања Града Лесковца у области унапређења економског 

положаја Рома, конкретне мере и активности, којима би се побољшао садашњи неповољан положај Рома 

на тржишту рада, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање циљева. ЛАП се 

заснован на анализи стања положаја Рома у Лесковцу у сарадњи са свим релевантним институцијама, 

представницима невладиних организација, представницима ромских удружења, као и самих Рома. 

Најважније претпоставке за спровођење ЛАП чине доследно спровођење Националне стратегије 

запошљавања 2011 – 2020, kao и локалне стратегије и акциони планови. 

Када је у питању област запошљавања, Националом стратегијом за запошљавање, поред општег 

циља, а то је повећање незапсолености, дефинисани су и појединачни циљеви, који кроз спровођење 

различитих програма, мера и активности, доприносе повећању запослености у Републици Србији. 

То су следећи циљеви:   

а) Подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалних и локалних 

политика запошљавања – Овде се акценат ставља на равномерну развијеност, ради спречавања 

миграција са појединих територија Републике Србије (Југоисточна Србија). Дата је улога локалној 

самоуправи да спроводи и креира локално политику запошљавања, уз финасијску помоћ из републичког 

буџета. 

б) Унапређење квалитета људског капитала – Знамо да привредни и технолошки развој захтевају и 

одређена знања. Како би се ишло у корак са потребама, спроводе се програми додатног образовања, 

обука, преквалификација и доквалификација и функционалног основног  образовања одраслих. Са 

аспекта ромске заједнице, највише интересовања је било за програм функционалног образовања 

одраслих, који се спроводи у сарадњи са образовним установама (ОШ «Вук Караџић» из Печењевца и 

ШОСО 11. Октобар Лесковац). 

ц) Развој институционалних капацитета и експанзија програма активне политике запошљавања – 

Мере активне политике, како је предвиђено Стратегијом, усмерене су према теже запошљивим лицима. 

Овој категорији припадају и Роми, затим радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млађи 

од 30 и старији од 50 година, вишкови запослених. Јавни радови, програми самозапошљавања, 

субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, подстицаји за 

запошљавање корисника новчане социјалне помоћи, су неки од програма у којима Роми и Ромкиње могу 

да препознају своју шансу. 

д) Редуковање дуалности (супротности) на тржишту рада– Једнаке могућности за све на тржишту 

рада,  омогућује социјално укључивање свих у токове тржишта рада. Потребно је припремити посебне 

програме запошљавања намењене маргинализованим категоријама жена, а посебно оним вишеструко 

дискриминисаним. Ромкиње су препознате као најугроженије.  
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 Локални акциони план за запошљавање Рома Града Лесковца, као стратешки документ доноси се 

са циљем унапређивања положаја Рома у Граду, те унапређења процеса интеграције Рома. Један од 

суштинских предуслова за унапређивање положаја Рома, тиме и успешне интеграције, чини управо 

запошљавање припадника ромске националне заједнице као један од основних предуслова за 

интеграцију Рома у ширу друштвену заједницу. Овај документ треба да дефинише правце деловања 

Града Лесковца у области унапређења економског положаја Рома преко побољшања њиховог радног 

статуса, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити реализација мера које треба да допринесу 

остварењу овог циља. 

Кроз целокупан текст и у посебном поглављу Стратегија за смањење сиромаштва у Републици 

Србијипрепознаје Роме као једну од најсиромашнијих категорија становништва у чијем процесу 

економског оснаживања запошљавање и развој предузетништва играју кључну улогу. 

Према подацима НСЗ – Филијала Лесковац, на подручју Града Лесковца у 2015 . години је обуку 

Пут до успешног предузетника успешно завршил.-о 20 Рома. Тројица Рома су започела 

започеласопствени бизнис уз субвенцију за самозапошљавање.Током 2015 .године на јавним радовима је 

ангажовано 10 лица Рома, а преко програма функционално основно образовање одраслих 37 лица. У овој 

години није било поднетих захтева за програм отварања нових радних места за лица ромске 

националности.На евиденцији Филијале Лесковац тренутно има пријављених 1 . 110 незапослених 

лицаРома, од тога 459 Ромкиња, са подручја Гада Лесковца.Највећи проблем је изразито неповољна 

квалификациона структура, око 90 % лица евидентирано код Служби за запошљавања нема чак ни 

основну школу (968 НК).Највише квалификованих лица ромске националности је у трећем степену 

стручне спреме (87), највише са текстилном и машинском струком, док је са четвртим степеном стручне 

спреме на евиденцији 29 лица. Високо квалификованих Рома нема на евиденцији незапослених. Код 

ромске популације је изражена честа миграција становништва. 

 

2.5.1 Проблеми и препреке у запошљавањуРома 

Лоша привредна ситуација у општини (мали број предузећа), па тиме и проблеми везани за 

запошљавање, недостатак образовања и неинформисаност самих Рома, као и „нетолератно друштво“, 

којесе у највећој мери огледа у предрасудама и дискриминацији према ромској популацији, је оно што 

карактерише ситуацију у Граду, али и у држави. Док представници институција наглашавају да је са 

недостатком образовања највише повезане недостатак радних навика и негативан став према раду и 

запошљавању.Сами Роми сматрају да су већи проблеми у томе што су Роми незаинтересовани и 

неинформисани, те да из тих разлога не користе и оне шансе које имају. 

Поред тога, представници институција и невладиних организација наводе да су недостатак 

континуитета програма који су усмерени на Роме и непостојање правих механизама за интеграцију 

такође важни узроци неповољног положаја Рома у нашемГраду. Ови проблеми огледају се пре свега у 

недостатку стратешког приступа решавању проблема Рома, па тиме и запошљавања, али и недостатку 

капацитета (финансијских пре свега,као и специфичних знања и вештина за прикупљање средстава и 

писање пројеката) да се континуирано ради на овом проблему. 
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2.5.2 Препорукезапревазилажењепрепрека и унапређењепроцесазапошљавањаРома 

Једна од препорука, поред интензивнијег укључивања у активне мере запошљавања кроз програме 

НСЗ, је и укључивање Рома и Ромкиња у изради и аплицирању пројеката ,који за крајњи ефекат имају 

субвенционисано запошљавање од стране страних донатора и невладиних организација. Такође једна од 

мера које Филијала НСЗ из Лесковца примењује су интегрисане услуге у сарадњи са Центром за 

социјални рад Лесковац, закориснике НСП и за лица по споразуму о реадмисији – Роме. Не треба 

заборавити и на особе са инвалидитетом ромске националности,као и на лица ,која излазе из 

хранитељских породица након завршеног школовања, јер смо мишљења да и њих треба ставити као 

приоритет у запошљавању. 

Предложене мере и активности за унапређење процеса запошљавања Рома односе се пре свега на 

стварање услова за равноправно учешће Рома, како у привреди тако и у јавном сектору.Посебну пажњу 

треба обратити на запошљавање жена, будући да су Ромкиње најчешће изложене двострукој 

дискриминацији када је у питању запошљавање. 

Такође, спровођење постојећих стратегија и израда акционих планова и њихово спровођење виде 

се као пресудни за побољшање положаја Рома. 

Пропоруке за унапређивање положаја Рома у области запошљавања могу се сврстати у четири 

области: 

-побољшање услова за запошљавање Рома, 

-побољшање услова за развој предузетништа код Рома, 

-информисање Рома, 

- смањење дискриминације и предрасуда према Ромима. 
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2.5.2.1.Побољшање услова за запошљавање Рома 

а) Додатне обуке, преквалификације и доквалификације виде се као шанса како за побољшање 

услова за запошљавање, тако и за развој предузетништа код Рома. Роми наводе да је поред бесплатних 

курсева често неопходно обезбедити и средства за путне трошкове, јер је недостатак средстава чест 

узрок непохађања курсева, чак и када су обуке бесплатне. 

б) Побољшање услова за запошљавање Рома види се, поред наведеног, пре свега у мерама које би 

требале да буду окренуте послодавцима: 

ц) Обезбедити подстицајна средства, субвенције за послодавце, посебно подстицаје послодавцима 

приликом запошљавања Рома, 

д) Смањити одређене доприносе и порезе које плаћају послодавци. 

е) Локална самоуправа би могла да донесе одлуку о афирмативним мерама при запошљавању 

Рома, те да на пример обезбеди субвенције за предузећа која би запослила Роме. Такође, једна таква 

афирмативна мера могла би да се односи на стварање услова веће укључености Рома у структуре управе 

и јавних служби, па да се, на пример, омогући да се у јавним предузећима и установама (предшколске и 

школске установе, локална самоуправа итд.) запосле Роми. 

   ф)  Сами Роми и ромске невладине организације требали би да се активније укључе у проблеме 

решавања незапослености Рома, а предлози за унапређење постојећег стања на том пољу су следећи: 

г)  Повећати значај и улогу ромског Координатора/ке – треба обезбедити већу координацију и 

бољи проток информација између ромске популације и доносиоца одлука, 

е) Више радити на информисању Рома о радним обавезама и правима, 

           к) Радити на мотивисању Рома за запошљавање и укључивање у програме активне политике 

запошљавања. 
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2.5.2.2. Побољшање услова за развој предузетништва код Рома 

Побољшање услова за развој предузетништа код Рома препознато је као важна мера у циљу 

побољшања ситуације у којој Роми живе, те је потребно: 

а) Обезбедити стимулативне кредите за отпочињање посла и унапређивање предузетништва Рома 

(повећати износе подстицајних кредита и број кредита, смањити камате, олакшати систем гаранција за 

враћање кредита). Поједноставити процедуре. 

б) Обезбедити повољне кредите или издвојити наменска средства из буџета општине за 

унапређење пословања постојећих предузећа чији су власници Роми,веће субвенције за 

самозапошљавање – повећати износе субвенција на пример кроз допринос локалне самоуправе већ 

постојећим субвенцијама НСЗ или из донаторских средстава, 

ц) Обезбедити бесплатне обуке за предузетнике (како за власнике постојећих предузећа тако и за 

оне који планирају да отпочну сопствени посао). Обуку Пут до успешног предузетника  организује НСЗ- 

Филијала Лесковац. У претходном периоду је запослени из НСЗ, који је члан Мобилног тима за 

инклузију Рома Града Лесковца, заједно са сарадницима из Филијале и члановима Тима, организовао 

неколико обука за лица ромске националности. Ове обуке су биле поједностављљење – прилагођене 

полазницима. 

г) Обезбедити бесплатну стручну помоћ, како при отварању предузећа , тако и у вођењу предузећа 

– ова мера могла би се на пример обезбедити кроз отварање Бизнис инкубатора и тада би била 

дугорочнија, али и кроз ангажовање стручних лица и удружења предузетника. 

2.5.2.3. Информисање Рома 

Будући да је неинформисаност Рома једна од великих препрека у процесу запошљавања, предлози за 

унапређење стања у овој области су следећи: 

а) Локална самоуправа би требала да направи протоколе о сарадњи са локалним медијима који су 

корисници општинског буџета, кроз које би се дефинисале обавезе медија да одређени број информација 

на ову тему објављују на месечном нивоу 

2.5.4.Смањење дискриминације и предрасуда према Ромима 

Иако можда мањи него раније, проблем дискриминације, посебно при запошљавању, и даље је 

веома изражен. Неколико мера би могле допринети да се дискриминација смањи: 

а) промовисати успешне Роме – не само културу и традицију, већ пре свега успешне у послу којим се 

баве, предузетнике/це и сл., 

б) приказивање Рома у позитивном светлу кроз медије, 

ц) организовање заједничких дружења Рома и нерома, 

д) укључивање Рома у процесе одлучивања 
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Стратешки циљ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац. 

Специфични циљеви: 

а) промоција  запошљавања Рома и Ромкиња 

б) мотивисани незапослени Роми и Ромкиње  за активно тражење посла и укључивање у мере активне 

политике запошљавања 

в) унапређена квалификација  и компетенција и повећање конкурентности Рома на тржишту рад 

г) подстакнуто предузетништва код Рома 

д) подстакнутои послодаваци за запошљавање Рома 

ђ) подстакнуто запошљавања Ромкиња 

е) запослени Роми на јавним радовим 

ж) успостављено партнерствао у спровођењу политике запошљавања Рома 

з) подстакнуто запошљавање младих Рома и Ромкиња 

и) побољшан положаја Рома на тржишту секундарних сировина 

 

2.6 СТАНОВАЊЕ 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 12.05.2015.године управља 

Географским информационим системом (ГИС) који садржи базу података са резултатима мапирања 583 

подстандардна ромска насеља широм Србије.  Град Лесковац је једна од 20 пилот локалних самоуправа 

које су учествовале у  пројекту „Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома“ . На 

конференцији посвећеној ГИС-у, која је организована у оквиру пројекта финансираног од стране 

Европске уније  „Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома“ а  спроведеног од стране 

мисије ОЕБС, речено је да ће се у наредном периоду радити на унапређењу инфраструктуре у ромским 

насељима, изградњи канализације и путне инфраструктуре, односно на унапређењу услова становања 

ромске популације. 

       У оквиру поменутог пројекта „Овде смо заједно-Европска подршка за инклузију Рома“, ЈП 

Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац  је у 2014. години за ГИС прикупила податке о свим 

подстандардним ромским насељима на територији града Лесковца.  Прикупљени су подаци за ГИС о 

следећим подстандардним ромским насељима на територији града Лесковца: градским насељима 

Подврце, Сат Мала, Славко Златановић, Чифлук Мира, као и за ромска насеља у Брестовцу Печењевцу, 

Грделици, Предејану, Богојевцу, Турековцу, Мирошевцу, Међи, Доњој Локошници и  Доњем Бријању.    

У обухвату Генералног урбанистичког плана Лесковца су четири градска насеља – Подврце, Сат 

Мала, Славко Златановић и Чифлук Мира; 

У обухвату граница Плана генералне регулације општинских субцентара су насеља у Брестовцу, 

Печењевцу, Грделици и Предејану; 
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У обухвату Просторног плана су ромска насеља у оквиру граница грађевинског подручја у 

насељима:  Богојевце, Турековац, Мирошевце (центри заједнице села) и Међа, Доња Локошница, Доње 

Бријање (примарна сеоска насеља); 

       У највећем броју случајева ромска насеља су са нерегулисаним имовинско – правним статусом 

парцела и објеката и нису у потребној мери покривена планским документима, односно планови или не 

постоје или су недовољног квалитета. Сва ромска насеља на територији града Лесковца су интегрисана у 

зону становања, и ниједно није предвиђено за расељење.   

        Роми на територији града Лесковца, било да станују у граду или на селу, у већини случајева 

живе у веома лошим стамбеним условима. Ромска насеља, поред  нерегулисаног имовинско – правног 

статуса парцела и објеката, карактеришу и недовољна опремљеност инфраструктуром, пренасељеност, 

одсуство парцелације, веома мали број стамбених јединица, лако уочљиво сиромашно окружење и  

нехигијенски услови. Стамбени објекти  Рома су у већини случајева поред лошег комфора за становање и 

лошег квалитета изградње што за последицу има физичку небезбедност самих објеката. 

Лоши материјални услови живота последица су свеопштег сиромаштва код већине припадника 

ромске популације, као и усвојених навика, обичаја и културе становања. На унапређењу услова 

становања огроман негативни утицај имају ниски приходи и слаба запосленост Рома. И поред 

непостојања јединствене дефиниције пристојног становања као и опште прихваћених стандарда и 

норматива уочљива је огромна разлика услова становања Рома као једне од рањиве групе становништва 

у односу на остало становништво.  

        Локалним акционим планом, односно реализацијом конкретних активности/пројеката 

неопходно је створити услове за регулисање имовинско – правног статуса самих стамбених јединица у 

оквиру ромских насеља, унапредити и изградити  инфраструктуру, као и побољшати услове становања 

ромских породица обезбеђивањем минималних стамбених стандарда.  

        Утврђивањем и спровођењем афирмативних мера за унапређење услова живота у ромским 

насељима  од стране локалне самоуправе  омогућило би се ублажавање постојећих разлика у условима 

становања Рома у односу на остало становништво на територији града Лесковца. 

Стратешки циљ: Унапређење услова становања припадника ромске популације израдом урбанистичке 

документације, уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

Специфични циљеви : 

а) Створити  услове за легализацију стамбених објеката у ромским неформалним насељима на 

територији Града 

б) Унапредити  и изградити  инфраструктуру у Ромским насељима 

в) Побољшати  услове становања ромских породица у Лесковцу обезбеђивањем минималних стамбених 

стандарда 
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2.7 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

2.7.1 Анализа тренутне ситуације 

Према Попису становништва из 2011.г. на територији града Лесковца укупно живи 7700 Рома, што 

чини 5,34% укупног становништва, у градској средини живи 5056 Рома, што чини 7,74% укупног 

становништва које живи у градској средини, у сеоској средини живи 2644 Рома, што чини 3,35% укупног 

становништва које живи у сеоској средини.  

Према подацима Центра за социјални рад Лесковац, право на новчану социјалну помоћ користи 

3.693 Рома (податак „Листинг исплате НСП за месец октобар 2015.г.), што представља 55% укупног 

броја корисника новчане социјалне помоћи. Иако се верује да право на новчану социјалну помоћ у 

највећем броју користе Роми, стање је сасвим другачије. Тренд учешћа од 50% до 60% од  укупног броја 

корисника новчане социјалне помоћи траје последњих 5 година, и у опадању је. Велики утицај на 

овакаву статистику представља недовољна сарадња и неповерење већег броја корисника Ромске 

националности према стручним радицима Центра за социјани рад Лесковац, предрасуде, лоше навике 

корисника у смислу „ја сам угрожен и морам да примам новчану социјалну помоћ“, не испуњавања 

основних обавеза везаних за испуњавање услова за коришћење права на новчану социјалну помоћ, 

неинформисаност и непоседовање личних докумената, не разумевање информација које корисници 

добијају од стручних радника центра за социјални рад, као и, с друге стране, сам карактер социјалне 

заштите који је усмерен на последице а не на узроке социјалних проблема.   

Процентуално већи број корисника Ромске националности долази из сеоских средина, односно 

51% од укупног броја Рома који живи на територији села, док од Рома који живе у градској средини, њих 

46% користи новчану социјалну помоћ.  Од укупног броја корисника новчане социјалне помоћи Ромске 

националности, 51% корисника је радно способан, односно 1884 корисника, где жене чине 48% радно 

способних корисника. Октобра 2014.г. Министарство надлежно за социјалну заштиту, донело је Уредбу 

о мерама социјалне укључености корисника новчане помоћи, с тим у вези Центар за социјални рад 

Лесковац, спровео је мере социјалне укључености  у виду рада у локалној заједници, где је било 

анжовано око 90 корисника Ромске националности, а  образовање укључивањем корисника у одређени 

образовни ниво (формално образовање) спроведено је на 26 корисника Ромске националности, односно 

13 корисница и 13 корисника.  

Велики број Рома са територије града Лесковца, у последњих неколико година напустило је 

Републику Србију, тражећи уточиште у земљама Западне Европе. Већина њих је поднела захтев за азил. 

Највећи број тада је добио привремену заштиту од стране земље у којој су потрежили уточиште. Велики 

број ових лица враћено је у Републику Србију или депортацијом или у оквиру мандатног повратка.  

 Породично правна заштита  деце, младих, одраслих и старијих у надлежности је Центра за 

социјални рад Лесковац, и иста се спроводи на све грађане на територији Града. Малолетнички бракови, 

обљуба над дететом, ванбрачна заједница са малолетником, ране трудноће и др., представљају 

најизраженије проблеме у породично правној заштите корисника Ромске националности. На ову тему 

Центар за социјални рад Лесковац, у сарадњи са Вишим тужилаштвом и Одељењем за гинекологију и 

акушерство, спровело је неколико трибина. Закључци са трибина су да представљени проблеми за 

Ромску заједницу, у већини, представљају традицију и нешто нормално, а не кривично дело. У 

претходном периоду идетификована је злоупотребе деце Ромске националности, у циљу оставривања 
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зараде, у виду просјачења (деца улице) или принудног рада, где су нека деца и добила статус жртве 

трговином.  

 У поступку заштите и смештаја деце, са територије града Лесковца обучено је 8 породица Ромске 

националности за пружање услуге хранитељства. Од укупног броја деце на хранитељству, 11% чине деца 

Ромске националности. Као проблем, јавља се велики број деце Ромске националности, без родитељског 

старања, 54% од укупног броја деца. О таквој деци старатељство су преузели сродници, док су родитељи 

засновали нове ванбрачне или брачне заједнице.  

 На нивоу локалне самоуправе усвојена је Одлука о социјалној заштити грађана на територији 

града Лесковца, формиран је Локални координациони тим за борбу против трговине људима. Центар за 

социјални рад је формирао Тим за заштиту деце од појаве злостављања и занемаривања као и 

злоупотребе деце која живе и раде на улици, у чијем саставу су и представници других институција.  

2.7.2 Препоруке 

 Активан рад на смањењу јаза између институције социјалне заштите и ромске заједнице, 

представља императив. Потребно је радити на укидању неинформисаности у области права у социјалној 

заштити, као и упознавању са правним последицама из области породичне правне заштите. 

Приближавање услуга социјалне заштите. Активније учешће НВО које се баве проблемима Рома у 

решавању њихових стварних проблема. Ангажовати образоване Роме у циљу помоћи неписменим и 

слабо или погрешно информисаних у остваривању права и услуга из социјлане заштите. Наставак рада 

Мобилног тима за инклузију Рома. 

 

2.7.3 Активности: 

а)  идентификовања најугроженијих делова ромске популације и утврдити хитност њихових потреба 

(Мобилни тим за инклузију Рома) 

б)  подржати увођење ромских заступника, асистената, координатора, медијатора из локалних ромских 

удружења грађана (или појединаца из локалних ромских заједница). Такође, треба дефинисати њихов 

мандат и израдити програме обуке. (Локална самоуправа, УГ, Републичке институције, НВО) 

 ц) пружање  подршке  развоју  хранитељства у ромској  популацији,  подићи  мотивацију  и  

компетенције  породица  које  су  заинтересоване  за  прихват  деце  без родитељског  старања  и  

пружати  подршку  природној  породици  детет (ЦСР) 

г) организовање трибина на тему породичне правне заштите, са императивом на децу (ЦСР, НВО) 

д) пружање саветодавне  помоћи у поступку остваривања права из обалсти социјалне заштите 
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Стратешки циљ:унапређени социо-економски услови ромске популације  

Специфични циљеви: 

а) подигнут степен информисаност Рома о правима из области социјалне заштите 

б) заштита права деце 

в) одржана интеграција ромске популације у локалној заједници 

 

2.8 КУЛТУРА 

Полазећи од предвиђених права и имајући у виду значај и улогу културе која, по дефинцији, 

прожима све сегменте живота људи једне заједнице, почев од производње,  преко знања, њихове 

употребе, затим идеја и вредности, закључно с методама и институцијама које се старају о њеном 

одржавању и развоју, може се рећи да Роми још немају обезбеђене елементарне услове за развој своје 

културу. 

Култура ,која чини срж идентитета Рома, има два кључна аспекта: традиционални  и савремени.  

Да би се она изражавала, чувала, неговала, развијала, као и да би се одржавале везе и успостављала 

сарадња са сународницима (који живе и у Индији, прадомовини Рома, и у Европи) неопходно је 

обезбедити услове за малобројне постојеће културне институције и удружења и оснивати и развијати 

нове институције које су неопходне за савремено културно стваралаштво Рома. 

Стратешки циљ:Унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине 

ромске популације 

Специфични циљеви: 

а ) формирана база података о ромским културним институцијама и уметницима, 

б) унапређена издавачка  делатност, 

в) очувана ромска култура и  фоклорна традиција, 

г)  стимулисана  визуелна   уметност, 

д)   стимулација развоја позоришног стваралаштва, 

е) институционализовано чување и неговање културе Рома. 
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2.9 СПОРТ 

 

Спорт представља делотворан начин да се допре до деце и омладине, који су често искључени из 

заједнице и дискриминисани, укључујући сирочад, децу са менталним и fi- зичким проблемима, децу 

која живе или раде на улици, децу , сексуално искоришћавану децу . Свима њима спорт пружа друштво, 

подршку, осећај припадности и повезаности.  На тај начин им се помаже да се опораве и да буду у стању 

да почну испочетка. Овако се могу рехабилитовати трауматизована деца и може се поново изграђивати 

дух заједнице.  

 Будући да обухватају велики број деце и омладине, школе представљају идеално место за спорт, 

рекреацију и игру. За узврат, спорт, рекреација и игра унапређују квалитет образовања тако што 

доприносе целовитом развоју деце, а не само развоју њихових интелектуалних капацитета. Њима се 

подстиче упис у школу и редовно похађање наставе, а побољшавају се и учење и образовна постигнућа. 

Часови fi зичког образовања унапређују добре здравствене навике и откривају начине да се спрече 

болести, а на њима се добијају информације и савладавају вештине које деца преносе својим 

породицама.  

Рекреативни програми после редовне наставе у школи и у вези са њом представљају одличан 

начин да се обезбеди сигурна околина за децу и омладину, као и да они наставе да уче и изван учионице. 

Помоћ у изради домаћих задатака, едукација о исхрани, здравственим питањима и хигијени, учење 

животних вештина и вештина које су корисне за посао током ових ваннаставних активности, све то 

помаже деци да достигну свој пуни развојни потенцијал.  

Деца и омладина се често запостављају понекад и само зато што су женског пола. Они нису само 

лишени просте радости забављања у детињству, они губе и вредне вештине које бављење спортом може 

да унесе у њихове животе. 

Спорт може бити моћно оруђе за промовисање равноправности за све.  Спорт може да помогне 

девојчицама, девојкама и младим женама да се изборе за своје место у друштву. Девојчицама, које су 

често под великим притиском да започну сексуалну активност и почну да рађају рано, даје се могућност 

да боље контролишу сопствени живот.Спорт може да помогне девојчицама да почну да поштују 

сопствено тело и да држе до себе. Омогућава им да склапају пријатељства. Учи девојчице да буду 

довољне саме себи, да изграде личну независност и развијају лидерство. Разбијајући предрасуде да су 

девојчице слабије од дечака, спорт девојчицама открива моделе женских улога и омогућава постављање 

циљева у областима живота које су раније биле недоступне женама. 

И на крају, спорт може да унапреди укључивање породице и локалне заједнице у образовање. 

Родитељи могу да постану активнији у образовању своје деце тако што ће суделовати као тренери или 

присуствовати утакмицама и спортским догађајима после школе.Спортске игре, фестивали и популарни 

спортисти имају моћ да привуку велике масе људи, између осталог и оне који иначе нису обухваћени 

здравственим услугама, посебно оне који живе у сеоским и удаљеним областима. Овакви догађаји могу 

се искористити да се промовише здрав начин живота и да се нагласи корист од вежбања, добре хигијене и 
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одговарајућих санитарних услова, као и да се упозори на ризике који угрожавају здравље, на пример 

алкохол, пушење и друге дроге.  

Међутим, и поред свих  могућности и значаја бављена спортом, заступљеност припадника Ромске 

пооулације у спортским активностима на подручју града Лесковац је скоро никаква, ако се изизму 

појединачни случајеви и ФК“ Ветерница“. 

Стратешки циљ:Развијена свест Рома о значају бављења спором и промоцији здравих стилова живота 

Специфични циљеви: 

1. повећано учешће младих рома у спортским  активностима на подручју Града Лесковца 

2.  изграђени спортски терени и пратеће инфраструктуре у ромским насељима 
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2.10 МЕДИЈИ И ИНФОРМИСАЊЕ 

Право на информисање  националних мањина, односно право да се информације изражавају и 

примају и да се идеје шире на матерњем језику, регулисано је домаћим законодавством. Међутим, 

имајући у виду све расположиве податке о положају ромске мањине, да би се то право користило и 

унапређивало  треба предузети низ мера које ће омогућити да се постигну бар приближно исти стандарди 

који важе за друге мањине у Републици Србији. 

Досадашња искуства у Републици Србији и европским  земљама  показују да се потребе  и 

циљеви информисања Рома могу испунити преко: 

а) институција служби јавног емитовања; 

б) радио и телевизијских станица цивилног сектора; 

ц) локалних и регионалних радио и телевизијских станица; 

д) комерцијалних радио и телевизијских станица; 

е) штампаних медија на српском (дневни листови, недељници, часописи итд.); 

ф) штампаних медија на ромском (новине, часописи итд.); 

г) интернета  

и) аудиовизуелних материјала. 

Роми, нажалост, ни у ком погледу не могу бити задовољни информисањем  у Републици Србији. 

Медији не поклањају довољно пажње Ромима и њиховом животу, а најчешће их третирају у негативном 

контексту, кроз клишее и на егзотичан начин, што доприноси јачању предрасуда и ширењу негативне 

слике о том народу. 

Програми на ромском језику емитују се на Радио Београду и РТ Војводина 1. Постоје бројне 

локалне радио станице и неколико ТВ станица које емитују програм на ромском језику, али оне немају 

регулисан правни статус. 

Штампани медији на ромском језику постоје, али их је мало и излазе периодично. Још увек не 

постоје услови за њихову одрживост путем продаје. 

Стратешки циљ: унапређени услови за формирање  и унапређивање медија и пласирање информације 

на ромском језику. 
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Специфични циљеви: 

а) развијени ромски штампани медији 

б) развијено информисање путем електронских медија 

в) очуван  језички  и културни идентитет  и стваралаштво у области медиј 

г) ојачани кадровски ресурси 

д) развој и подршка нових информациони технологија 

2.10 ПОЛОЖАЈ ЖЕНА 

Реална оцена актуелног стања у свету показује да су жене изложене дискриминацији у многим 

областима свакодневног живота. Право жена на једнак третман представља основно људско право. 

Дискриминација жена данас се препознаје  као политички неприхватљива  и економски неисплатива,  а 

законски је санкционисана. Равноправност полова постаје један од основних елемената у реформским 

процесима. 

Ситуација је много сложенија у погледу живота и права Ромкиња, које су често жртве двоструке и 

вишеструке дискриминације, и као жене и као Ромкиње. Према подацима истраживања УНДП-а из 2004. 

године, стопа незапослености у маргинализованим групама (39%) значајно је већа него стопа 

незапослености  у општој популацији у Републици Србији (15%). 

Степен аутономије жена у већини ромских породица ограничен је у многим аспектима – у 

образовању, запошљавању, односима у породици и планирању породице. Положај Ромкиња има све 

карактеристике типично подређеног положаја жена, што проистиче из општег положаја жена у 

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

неке дистинктивне црте које произилазе из особености ове етничке културе, као и из тога што се ради о 

маргинализованој социјалној групи. Жене из маргинализованих социјалних група ступају у процес 

биолошке репродукције врло рано и активне су током читавог периода плодности. То важи и за Ромкиње. 

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

породице. Према истраживању УНИЦЕФ-а из 2005. године, у Републици Србији се пре 18. године уда 

45,9% Ромкиња, а пре 15. године 12,4%. Рађање деце у овако раном узрасту је ризично по здравље и 

мајке и детета, а емоционална зрелост за родитељство углавном није достигнута. 

Најугроженије категорије у оквиру ромске заједнице представљају жене, затим старе жене (које 

су у 80%  49 случајева неписмене), младе мајке, самохране мајке и деца. Овакво стање има 

вишеструке последице: занемаривање сопственог здравља, неадекватно лечење,„болесно 

здравље“, прибегавање коришћењу туђих здравствених књижица, порођаји у кући (без икаквих услова и 

стручне помоћи), повећани ризици за смртност. 

Овде треба скренути пажњу на проблеме приступа здравственој и социјалној заштити са којима 

се сусрећу породице депортоване  по споразуму о реадмисији. Слабо разумевање  значаја превентивних 

прегледа, уз жељу да се избегне перцепција заокупљености сопственом добробити науштрб бриге за 
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породицу, може довести до тога да Ромкиње гледају на здравствене  услуге као на нешто што није за њих 

и што оне себи не могу приуштити. Феномен „болесног здравља“ жена чест је код Ромкиња, а разлози за 

то су многобројни: недостатак времена, новца, традиционалан став да жена мора увек да буде на ногама, 

да је срамота ићи код лекара. Недостатак документације и дискриминаторски став здравствених радника 

представљају главну препреку. Нажалост, поменуте чињенице често се представљају као небрига за 

сопствено здравље, ниска свест о важности здравља и сл. 

Разни друштвено-културни и психолошки фактори могу створити додатне тешкоће и 

дестимулисати Ромкиње да обраћају пажњу на сопствено здравље. 

Када је реч о образовању, девојчице из ромских породица суочавају се са тешкоћама на два 

колосека: с једне стране стоји непријатељска околина у самој школи, која их дочекује са израженим 

дискриминаторским ставом, а са друге стране стоје породица и ближа околина где се још увек гаји 

патријархални став да је женама школа непотребна. Родитељи често исписују девојчице из основне 

школе већ после петог разреда и наводе да то раде да би их заштитили од напада друге деце, да би 

заштитили њихову невиност, да би се што боље спремиле за брак или преузеле дужности у кући, да би 

помагале мајци око вођења домаћинства, чувања млађих и старих укућана и сл. Статистика каже да бар 

70% неписмених у ромској популацији чине управо жене. Овај тренд је постао нарочито изражен 

деведесетих година прошлог века а везује се за ратове на овим просторима и тешком економском кризом. 

У тој деценији значајно се повећао број девојчица које нису стекле ни основну вештину писања и 

читања. Ово јасно упућује на ускраћивање  права на даље школовање и запошљавање. 

Што се тиче запошљавања, транзиција има различите ефекте на жене и мушкарце. Економска 

политика најчешће не узима у обзир потребе жена и девојчица и утицај транзиције на њих, а посебно не 

ако оне припадају маргинализованим групама или групама које су изложене повећаном ризику од 

сиромаштва, као што су Ромкиње. У транзицији долази до погоршања економског положаја жена, 

смањују се стопе запослености и расту стопе незапослености. Пораст сиве економије појачава 

експлоатацију и дискриминацију жена и појачава се феминизација сиромаштва (пораст учешћа жена 

међу сиромашнима). Стопа запослености жена је опала у периоду 2004. до 2005. године са ранијих 44% 

на 40,8%. Жена у ромској породици, традиционално, рано преузима улогу домаћице, мајке и супруге. 

Пошто је рано одустала од образовања, она нема могућност за шири избор радних места, осим оних која 

се нуде особама без основног образовања или са завршеном основном школом. 

Међу незапосленима и онима који на посао чекају дуже од две године скоро 65% чине жене. Од 

тога, преко70% су Ромкиње, интерно-расељена лица, избеглице из бивше Југославије и повратници по 

споразуму о реадмисији, дакле жене из рањивих категорија. 

Круг, који за Ромкињу почиње одустајањем од образовања, наставља се немогућношћу 

запошљавања, раном удајом и материнством што доводи до економске зависности од супруга. Тако жене 

из вишеструко маргинализованих група чине економски најслабији и друштвено најнемоћнији слој. 

Директна и индиректна дискриминација на коју наилазе Ромкиње приликом покушаја да нађу посао 

представља чињеницу која се, нажалост, веома често негира или сматра неистинитом. 

Подаци прикупљени током израде Националног плана активности за побољшање положаја жена 

у Србији јасно говоре о вишеструкој дискриминацији коју трпе Ромкиње. Ромкиња нема ни на једној 
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позицији на којој се доносе одлуке, ни у државном ни у приватном сектору. Имовина која се води на име 

Ромкиње чини мање од 0,2% укупне имовине коју поседује породица. Послови које она обавља најмање 

су плаћени и уједно су најтежи. Разлози за такво стање су различити: необразованост и нестручност, 

дискриминација приликом запошљавања, па и укупна економска ситуација у земљи. Национална служба 

за запошљавање покренула је афирмативну акцију доделе одређених средстава за покретање малих 

бизниса и самозапошљавања, која предвиђа додатне бодове за припаднике ромске заједнице, за жене и за 

инвалиде и инвалидткиње. Иако је намера била позитивна, ова акција је жене затекла неспремне. Без 

претходних знања и вештина за вођење послова, без одговарајуће  стручне спреме, већина Ромкиња није 

искористила ову могућност да добије одређена средства за покретање процеса самозапошљавања. 

Трговина људским бићима данас представља међународно и национално питање. Процена је да 

се у свету сваке године у ланцу трговине нађе између једног и два милиона људи. Нажалост, већину од 

њих чине деца и жене, као најнемоћнији припадници друштва. Иако је почетком 2001. године проблем 

трговине женама у Републици Србији подигнут на виши ниво, успостављењем националног система за 

координацију и креирање  политике борбе против трговине људима, као и спровођењем читавог низа 

акција од стране међународних организација и удружења грађана проблем остаје невидљив и истичу се 

само последице. Република Србија је земља порекла, транзита и одредишта жена и девојака којима се 

тргује и на локалном и на међународном нивоу, највише у циљу сексуалне експлоатације. Расположиве 

статистике Министраства унутрашњих послова показују да је последњих година забележен пораст 

трговине људима у оквиру граница Републике Србије. У јавности се осећа одређена неодлучност када су 

у питању ситуације које јесу или могу да представљају трговину људима, пре свега женама. Ово је 

нарочито изражено ако се у оваквој ситуацији нађу млада Ромкиња или ромско дете. Низ предрасуда и 

стереотипа према ромској заједници прелази у отворену дискриминацију. Са друге стране, сама ромска 

заједница је врло затворена и у њој владају неписани кодекси који често крше основна људска права жена 

из своје заједнице. Управо због наведених разлога о овом проблему се не зна довољно и постоје само 

разне процене о његовом обиму. 

Стратешки циљ:унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу. 

Специфични циљеви:  

а) унапређена политика једнаких могућности и права Ромкиња кроз рад ромских УГ 

б) укључене Ромкиње у јавном и политичком животу 

в) унапређен економски положаја Ромкиња 

г) укинута пракса  малолетних и уговорених бракова 

д) успостављање механизама за заштиту жена и деце од трговине људским бићима 

ђ) заштићена жена од дискримонације 

е) превенција и сузбијање насиља над Ромкињама у породици и партнерским односима,  и унапређивање 

заштите жртава 

ж) унапређенож образовања Ромкиња 

з) унапређена и заштита општег и репродуктивног здравља Ромкиња и обезбеђивање доступности 

квалитетне здравствене заштите за Ромкиња 
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3.АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ 

 

3.1 Национални стратешки и плански документи од значаја за питања Рома    

а) Национална стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији (2009) - 

Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији поставља основе за унапређивање положаја 

Рома у Републици Србији и смањење разлике између ромске популације и осталог становништва. Такође, 

овим документом ствара се основа за идентификовање и примену мера афирмативне акције, пре свега у 

областима образовања, здравља, запошљавања и становања;  

б) Стратегија за смањење сиромаштва (2003) - ССС представља целовит план активности 

усмерен на смањивање кључних аспекта сиромаштва стварањем материјалних и других предуслова и 

пружање шанси сваком да обезбеди егзистенцију себи и својој породици. Постоји довољно ресурса – 

људских, материјалних и природних – да се у релативно кратком року, сопственим снагама и уз подршку 

међународне заједнице, елиминишу најизраженији облици сиромаштва, посебно присутни у 

неразвијеним подручјима и концентрисани међу социјално најугроженијим групама;  

ц) Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002) - 

Национална стратегија дефинише два основна начина решавања стамбеног проблема: прво, приступачна 

стамбена изградња којом се омогућава куповина и изградња стамбених објеката под кредитним условима 

повољнијим од тржишних (стамбене јединице у власништву); друго, социјално становање које обухвата 

станове у државном власништву  за  смештај  најугроженијих  категорија  становништва,  укључујући и 

ромску популацију, као и њихово трајно збрињавање.  

д) Национална стратегија запошљавања 2005-2010 - којом се дефинишу правац и опсег 

активности које треба предузети да би се успешно решавали проблеми и развијало ефикасно тржиште 

рада у складу са осталим развојним циљевима земље. Овом стратегијом је предвиђено веће укључивање 

Рома у процес образовања, описмењавања и стручног оспособљавања, као и на подстицање 

самозапошљавања лица која се баве старим занатима, што веће укључивање у одговарајуће програме 

активних мера на тржишту рада – обука, преквалификације, АТП, самозапошљавање са посебним 

нагласком на психолошку помоћ и помоћ при професионалној оријентацији за инвалиде и промовисање 

флексибилних облика запошљавања;  

е) Стратегија развоја социјалне заштите - Ефикасан систем социјалне заштите треба да 

одговори на потребе грађана у новим околностима и да подржава рањиве и маргинализоване појединце и 

групе којима је неопходна организована помоћ заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да 

учешћем у економској активности обезбеде своју егзистенцију;  

ф) Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности (2009) - обухваћене су области које се тичу учешћа жена у креирању политика и у 

доношењу одлука у области економије, образовања, здравља, насиља над женама, као и питања средстава 
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јавног информисања и јавног мњења, пошто је кроз широку и демократску дикусију процењено да су ове 

области кључне за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности;  

г) Национална  стратегија  за  превенцију  и  заштиту  деце  од  насиља (2008) - Визија која се 

промовише овом Стратегијом, јесте да сва деца у Републици Србији, без обзира на узраст, пол, 

национално или етничко порекло, породични статус и било које друге социјалне или индивидуалне 

карактеристике детета и његове породице, одрастају у окружењу безбедном од сваке врсте насиља, у 

коме се поштују личност и достојанство детета, уважавају потребе и развојне могућности детета, и 

омогућава детету да развија толеранцију и користи ненасилне видове комуникације;  

и) Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године – 

поставља као главни циљ сузбијање сиромаштва кроз укључивање значајних друштвених циљева: 

побољшање здравства и образовања;  

ј) Национална стратегија одрживог развоја (2008) - Један од најважнијих циљева одрживог 

развоја јесте отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и 

друштвене неједнакости маргинализованих група, подстицање запошљавања младих и лица са 

инвалидитетом, као и других ризичних група;  

к) Национална стратегија за младе (2008) – Овом стратегијом омогућава се да сви млади имају 

право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са 

сопственим карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне 

равноправности, недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја 

младих. 

Актуелни законски оквири за питање Рома су: 

1. Закон о забрани дискриминације – којим се уређује општа забрана дискриминације, облици и 

случајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације;  

2.Закон о заштити националних мањина, у коме се од државе експлицитно очекује да предузме 

одговарајуће мере за унапређење живота Рома;  

3.Закон  о здравственој  заштити и Закон  о здравственом осигурању  – у којима је дефинисано да 

Роми као и друге осетљиве групе становништва, имају приступ примарној здравственој заштити уз 

умањене трошкове;  

4.Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености - којим се омогућава позитивна 

дискриминација категорија изложених већем ризику од незапослености, укључујући и мањине;  

5.Закон о основама система образовања и васпитања - у коме је наглашено да свако има право на 

образовање и васпитање, и да су грађани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и 

васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, узраст, физичку и психичку 

конституцију, социјално и културно порекло, имовно стање, политичко опредељење или друго лично 

својство.  
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3.2 Анализа заинтересованих страна 

Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за 

унапређење положаја Рома у граду Лесковцу, које су диференциране на крајње кориснике услуга и 

кључне партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

 

3.3 Крајњи корисници 

Локалним акционим планом као крајњи корисници дефинисани су Роми са територије града Лесковца; 
 

3.4. Кључни партнери локалној самоуправи у решавању питања Рома  

а) Центар за социјални рад Лесовац – У вршењу јавних овлашћења Центар за социјални рад, као 

установа социјалне заштите и као орган старатељства врши јавна овлашћења и обезбеђује остваривања 

права од општег интереса и обавља послове који су му стављени у надлежност на основу Закона о 

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичног закона, Закона о 

малолетним учиниоцима кривичног дела и кривично правној заштити малолетних лица, Закона о 

прекршајима и Правилника о вођењу евиденције и документације у Центрима за социјални рад. У 

вршењу других послова утврђених законом, Центар поступа у складу са нормативима које утврђује 

надлежни орган локалне самоуправе.  

б) здравствене установе –Дом здравља Лесковац,Општа болница Лесковац Завод за јавно 

здравље у сарадњи са филијалом Завода за здравствено осигурање и друге здравствене установе 

обезбеђују Ромима непосредан приступ свим здравственим услугама и поред повећаног броја корисника 

и оптерећености капацитета. 

ц) Национална служба за запошљавање - посредује у запошљавању кроз активне мере, 

програме и подстицаје у циљу смањења броја незапослених, при чему лица ромске националности, особе 

са инвалидитетом и остале рањиве групе имају приоритет.  

д) Градска јавна предузећа у сарадњи са Дирекцијом за урбанизам, грађевинарство и стамбено 

комуналне делатности - обављају послове планирања и уређења простора, опремљености комуналном 

инфраструктуром, пружања услуга грејања и водоснабдевања и реализују програме и пројекате из 

области решавања стамбених питања, као и друге послове. 

е) Школска управа Лесковац – на територији Града налазе се 25   основних школа, 9 средњих 

школа, 1 факултет и 1 виша школа, као и Предшколска установа „Вукица Митровић “. Школска управа , 

преко ових образовних институција обезбеђује упис, редовно похађање наставе и смештај у Предшколске 

установе за сву децу из ромских породица, које су показале интерес за укључивање у образовни систем.  

ф) Црвени крст Лесковац - је независна хуманитарна, непрофитна и добровољна организација 

која, као део Црвеног крста Србије, реализује своје активности на територији Града. Сходно свом 

устројству, Црвени Крст покреће и спроводи многе хуманитарне акције у складу са међународним 

конвенцијама које су засноване на принципима хуманости, непристрасности, добровољности, јединства и 
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универзалности. Црвени крст Лесковац обезбеђује хуманитарну помоћ за ромске породице, као и за друге 

угрожене групе којима је она најнеопходнија, и уз помоћ донатора организује и спроводи многе програме 

из делокруга својих активности. 

г) Невладине  организације  и  Међународне  хуманитарне  организације  - које су и до сада 

реализовале многе програме и пројекте намењене побољшању положаја Рома, од великог су значаја за 

имплементацију Акционог плана, а посебно оне организације које су и у будуће спремне да у складу са 

циљевима наведеним у Акционом плану конкретизују своје активности.  

и) Локални медији - који су и до сада показали велику заинтересованост за проблеме Рома, биће 

нам и у будуће значајан партнер у фази обавештавња и упознавања јавности са садржајем и циљевима 

Акционог плана, као и у фази његове имплементације. 
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3.5 Анализа стања 
 

Анализа стања у локалној заједници у вези са унапређењем положаја Рома извршена је кроз 

идентификовање досадашњих активности и резултата у овом домену и сагледавање позитивних 

капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом 

радном окружењу. 

 

 

SWOT АНАЛИЗА 

 

СНАГЕ 

 

1.Људски ресурси 

2. Мрежа локалних институција 

3. НВО. 

4.Педагошки асистенти 

5.Мере политике запошљавања 

6.Доступност и приступачност здравствених 

услуга 

7.Квалификован здравствени кадар 

8.Ромски медијатори у здравству 

9.Превентивни програми. 

10.потенцијал у младим талентима 

11.Културолошко-традиционалне вредности 

12.Очувана културна баштина Рома 

13.Квалитетни развојни пројекти 

14. Повезаност са институцијама цивилног 

друштва 

15.Изграђен однос према потребама ромске 

популације 

16.Ромске верске заједнице 

 

 

 

СЛАБОСТИ 
 

1.Недостатак финансијских средстава 

2.Слаба подршка локалне самоуправе 

3.Низак ниво медјусобне сарадње 

4.Низак образовни ниво 

5.недовољна ускладјеност услуга локалне 

заједнице са потребама ромске популације 

6.низак образовни ниво жена ромске 

популације 

7.Велики број корисника социјалне помоћи 

и  

8.Ниска стопа незапослености 

9.Неизградјена инфраструктура у ромским 

насељима 

10.Низак ниво здравствене просвећености 

11.Смањен степен информисаности 

12.Недовољна мотивисаност за рад 

13.Ступање младјих малолетника у брачну 

заједницу  

14.Недостатак личних докумената 

15.Честе миграције 

 

 

 

 

МОГУЋНОСТИ 
 

1.Стратегија Рома 2015-2025.год. 

2.Развојни фондови 

3.Промена законске регулативе и 

ускладјивање  са законима ЕУ 

4.Буџет Града Лесковца 

5.Право на здравствену заштиту 

6.Стратегије развоја 

 

ПРЕТЊЕ 

 

1.Предрасуде и дискриминације 

2.Политичко-социо-економска нестабилност 

3.Смањена заступљеност културолошко-

традиционалних  вредности ромске 

популације у јавности 

4.Честе миграције 

5.Несигурана хигијенско-епидемиолочка 

ситуација 
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Анекс 1 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

        Буџет 

( у 

000.000,00) 

 

 

 

 

1.Створени  

бољи услови у 

области 

образовања за 

ромску 

заједниц 

 

1.1 Формирање  Ромског едукационог центруа,дефинисање 

његовог статуса (улоге и надлежности) и унапређење рада 

основан Центар 

 

-Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМРегионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 25 

1.1.1. Финансијска подршка Ромском едукационог центра - дефинисан статус и финансирање Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 7 

1.2.  Израда базе података са свим релевантним информацијама о 

корисницима (број деце и младих, образовни статус 

а) Партиципативно истраживање о стварној доступности 

образовања  Ромима 

б) Редовно ажурирање податакав) Издавање редовних јавних 

извештаја 

-Израђена анализа стања 

-урађена база података 

-редовно ажурирање 

- Правилник усвојен 

- публиковање редовних иѕвештаја 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 1 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Времен. 

оквир 

        Буџет( у 

000.000,00) 

 

 

 

 

 

Створени  

бољи услови у 

области 

образовања за 

ромску 

заједниц 

 

Израда базе података са свим релевантним информацијама о 

ресурсима (капацитети, програмски и људски ресурси) 

 а) Партиципативно истраживање о стварној  

доступности образовања  Ромима 

б) Редовно ажурирање података 

-Израђена анализа стања 

-урађена база података 

-редовно ажурирање 

- Правилник усвојен 

- публиковање редовних 

извештаја 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМРегионална 

канцеларија 

-НВО, 

НСРНМРегионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 1 

. Обука постојећег васпитачког и наставног кадра  

а) за имплементацију специфичних образовних програма 

усклађених са образовним потребама ромске деце,  

б) за израду нових, 

в) за усавршавање постојећих образовних програма, 

г) за примену интерактивних метода подучавања/учења,  

д) за индивидуализацију образовног процеса 

ђ) за сарадњу са породицом и ромском заједницом 

      ж) за сарадњу са ромским асистентом 

-Број васпитача и наставника који 

су прошли обуку 

 

-Процена васпитача и наставника 

о квалитету обуке 

 

-Број наставника који примењују 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-Школска управа --

Локална 

самоупрваНСРНМ 

-НСР-Регионалана 

канцеларија 

2016-2019. 1,5 

. Обука школских психолога за нове процедуре и инструменте 

предшколског тестирања ромске дец 

-Број школских психолога  који 

су прошли обуку 

-Процена школских психолога о 

квалитету обуке 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 
канцеларија 

-НВО, 

-Школска управа -

Локална самоупрва 

НСРНМ,Регионалана 

канцеларија 

2016-2019. 0,5 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 

000.000,00) 

 

 

Створени  

бољи услови у 

области 

образовања за 

ромску 

заједниц 

 

. Међуресорска сарадња 

 

-Формирано тело 

-Израђен Правилник о раду 

-Израђен програм рада 

-Записници и одлуке са редовниџ 

састанака 

-Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ  

-Регионална канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 0,5 

 Стварање системских услова за образовање деце која нису у 

систему образовања и васпитања:  

-деца која су изашла из система  

-прерасли основци 

-образовање младих и одраслих Рома  

-нерегистроване деце  

-деца повратника ( реадмисија) , депортовани 

- Прикупљање и анализа података 

о деци која нису у систему 

образовања и васпитања 

- Анализирање ефеката 

досадшњих програма МПН и УГ 

у овој области и законских 

прописа 

- 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

2016-2019. 2 

. Обука директора и стручних сарадника у установама за сарадњу са 

ромским породицама и успешније укључивање ромске деце у рад 

установа 

Број обучених директора и 

стручних сарадника 

-Школска управа -

Локална самоупрва 

-НСРН -Регионалана 

канцеларија 

-Школска управа -

Локална самоупрва 

-НСРНМ,Регионалана 

канцеларија 

2016-2019. 0,5 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Повећан број 

припадника 

ромске 

популациј, 

који су 

редовно 

укључени у  

образовни 

систем 

 

 

 

Упис у школу 

а) мобилизација родитеља 

- едукација родитеља 

-Спровођење законских прописа о обавезном школовању 

Постоји систем 

(дефинисани критеријуми, постоје 

инструменти) 

б) Постоје привремени прописи и 

механизми надзора 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

НСРНМРегионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-НСРН -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 2 

Обавезати установе којима гравитирају ромска деца, да Годишњим 

програмом рада планирају посебне активности усмерене ка њиховом 

укључивању и унапређењу квалитета образовања  

а) Обезбедити надзор спровођења прописа 

-% установа чији годишњи 

програми садрже посебне 

активности за унапређивање 

образовања ромске деце 

- Постоје механизми надзора 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-Школска управа 

-НСРНМ Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 1,5 

Ангажовање асистената ромске националности у настави - Измењени закони 

-Постоје привремени прописи 

- Постоје механизми надзора 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

2016-2019. 6 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Повећан број 

припадника 

ромске 

популациј, 

који су 

редовно 

укључени у  

образовни 

систем 

 

Обезбеђивање појачаног надзора над образовним установама које 

Роми похађају   

 

-развијени и успостављени 

механизми 

-Роми укључени у одборе 

-спровођење надзора 

- Званични извештаји 

 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 0,5 

Планирање посебних активности за укључивање и унапређивање 

квалитета образовања ромске деце у оквиру Годишњих програма рада 

установе 

а) Обука управног и стручног кадра за планирање 

б) Израда плана у установама 

а) број обученог кадра 

б) број установа са планом 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

Просветна инспекција 2016-2019. 1 

Подршка установама у реализацији плана посебних активности  

а) Стручна помоћ (програми, кадар) 

б) Материјална подршка (опремање, финансијска средства за 

активности) 

-број подржаних установа Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 3 

 Индетификовање и награђивање  установа које постижу најбоље 

резултате у раду са ромском децом у складу са правилником о 

награђивању  ПУ, ОШ, СШ 

- Установљени 

критеријуми за 

награђивање 

Локална самоуправа  -НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 3 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Повећан број 

припадника 

ромске 

популациј, 

који су 

редовно 

укључени у  

образовни 

систем 

 

 Подршка укључивању деце у предшколске програме (целодневни 

програме - до 6 г.; програми за децу до 3 г. и мајке; обавезна 

припрема за школу) и редовне школе  

а) Кампање у ромској заједници 

б) Кампање у просветној и широј заједници 

-број деце 

- кампање 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

2016-2019. 2 

2Обезбедити бесплатно за децу/младе из породица корисника 

социјалне помоћи: 

а) Ужину деци  

б) Уџбенике и школски прибор  

в) Опрему за физичко образовање 

г) Ваншколске активности (рекреативна настава, екскурзије...) 

е) Превоз 

а) број деце 

б) број деце 

в) број деце 

г) број деце 

д) број деце 

ђ) број деце 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 6 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Повећан број 

припадника 

ромске 

популациј, 

који су 

редовно 

укључени у  

образовни 

систем 

 

 

 

  Обезбедити успешним ђацима 

а) Смештај у ученичким/студентским домовима 

б) Стипендије 

а) број младих 

б) број младих 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 2 

Обезбедити припрему деце за успешно полагање 

квалификационих/пријемних испита  

 

- број деце/младих 

- успех на квал./пријемном испиту 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

Обезбедити помоћ младима у професионалној оријентацији 

 

- број младих који су добили 

помоћ 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Повећан број 

припадника 

ромске 

популациј, 

који су 

редовно 

укључени у  

образовни 

систем 

 

 

 

Примена различитих програма  рада са породицом у циљу 

подржавања школовања деце 

- број породица Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

Подршка девојчицама у школовању 

 

 

 

 

 

- број девојчица које наставњају 

школовање 

- Школска постигнућа ромских 

девојчица 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ -Регионална 

канцеларија 

-НВО 

-Женске НВО  2016-2019. 1 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Уважавање 

различитости и 

развијање 

мултикултуралних 

вредности 

 

 

 

 

Развијање осетљивости професионалне јавности и шире заједнице 

за образовне потребе Рома (округли 

столови,конференције,семинари,брошуре) 

Већа прихваћеност(мањи 

отпори) инклузије од стране 

просветног кадра  

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРН -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

Континуирано информисање и сензитивисање шире друштвене 

јавности за процес социјалне инклузије и образовне потребе Рома  

(медијске кампање, ТВ емисије, брошуре ) 

Смањена етничка дистанца 

према Ромима 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРН -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  

Израда и примена програма десегрегације за устахове у којима је 

тај проблем изражен 

Непостојање сегрегисаних 

одељења/школа 

-Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРН -Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

.Уважавање 

различитости и 

развијање 

мултикултуралних 

вредности 

 

Интегрисање постојећих акредитованих програма намењених 

васпитању против предрасуда и уважавању различитости у 

васпитно образовне програме и /или ваннаставне активности: 

1. Обука  управног и наставног кадра 

2. Израда приручника за примену програма 

3. Примена програма у пракси 

-Интегрисани садржаји у програме 

установа/васпитача/учителја/наставника 

-Смањене предрасуде према Ромима 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-Просветна 

инспекција 

-НСРНМ-Регионална 
канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

Увођење садржаја интеркултуралности у годишње планове, 

развојне планове и школске програме у образовно васпитним 

установама  

- Прикупљање примера добре праксе и 

размена искустава међу образовно 
васпитним установама на територији  

ШУ. 

- Примена одговарајућих активних и 

интерактивних метода и стилова учења  
који су заступљени  у школским 

програмима и праћење реализације 

-организовање акционих истраживања о 

учешћу ромске деце и њихових 
породица у животу школе 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

Просветна инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  

Израда радног материјала за учење који треба да буде 

разноврстан и критички преиспитиван са становишта 

наклоности и предрасуда према различитим групама  

- Број иврста радног материјала  који се 

примењује у установама образовања и 

који подржава интееркултуралност 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 
канцеларија 

-НВО, 

 

 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 
канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Уважавање 

различитости и 

развијање 

мултикултуралних 

вредности 

 

 

 

. Десегрегација 

 Истраживање о стању, узроцима и модалитетима сегрегације Рома 

у образовању у ПУ и ОШ 

- Спровести истраживање о 
обиму и облицима сегрегације у 

ПУ и ОШ и анализирати 

међународна искуства – зе 
Припремити нацрт стратешког 

документа о политици 

десегрегације у образовном 
систему 

- Организација јавних 

консултација(округли столови) 

са заинтересованим странама о 

нацрту стратешког документа у 

региону 

- 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

 

-Просветна 

инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

 Забрана и укидање сегрегације у образовању - израда програма десегрегације 
за установе у којима је тај 

проблем изражен (на основу 

стратешког документа) 
 

- примена програма 

десегрегације у образовно- 

васпитним установама 

 

- припрема локалних заједница и 
школа на целој територији ЛЗ за 

пружање подршке спровођењу 

програма десегрегације 
(равномеран упис деце у школе 

које се налазе на територији 

јединица локалне самоуправе) 
 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

-Просветна 

инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Уважавање 

различитости и 

развијање 

мултикултуралних 

вредности 

 

 Праћење процеса десегрегације у образовању на основу израђених 

индикатора 

- Израдити индикаторе за 

праћење спровођења мера 
десегрегације 

 

- Редовно извештавање о 
спроведеним мерама и стању у 

установама 

 
- реализација стручних програма 

обуке за наставнике и стручне 

сараднике који раде у 
установама у којима је тај 

проблем изражен; реализација 

обука за просветне саветнике и 

просветну инспекцију 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

-Просветна 

инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

Спречавање дискриминације у образовању 

 

Истраживање о стању, узроцима и облицима дискриминације Рома 
у образовању 

 

 

- урадити  анализу 

стања и узрока на 

целој територији 
Града Лесковца 

-  

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

Просветна инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

3.Уважавање 

различитости и 

развијање 

мултикултуралних 

вредности 

 

Спречавање дискриминације у образовању 

 

а)Истраживање о стању, узроцима и облицима дискриминације 

Рома у образовању 

 

 

- урадити  анализу 

стања и узрока на 

целој територији 
Града Лесковца 

-  

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

Просветна инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

 Израда упутстава за установе за препознавање, праћење и 

поступање у случајевима дискриминације на основу Правилника о 

ближим  о ближим критеријумима за препознавање облика 
дискриминације од стране запосленог, ученика другог или трећег 

лица у установи 

 
 

- Мониторинг 

дискриминације- 

обавезно редовно 

праћење и 

извештавање на свим 

нивоима, просветна 

инспекција 
обједињене извештаје 

шаље МПН 

 
- реализација стручних 

програма обуке за 

наставнике и стручне 
сараднике, просветне 

саветнике и просветне 

инспекторе 

 

- израда акционих 

планова: неговање 
антидискриминативне 

културе и решавање 

случајева 
дискриминације, као 

саставних делова 

развојног плана 
установе и годишњег 

плана рада  

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

Просветна инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  
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ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Уважавање 

различитости и 

развијање 

мултикултуралних 

вредности 

 

 Израда информатора  за децу, младе и  родитеље о дечјим и  
људским правима и њиховој заштити  

 

 

- примена постојећих и 

креирање нових 
публикација и 

информатора 

- упознати децу и 
одрасле са дечјим и 

људским правима 

- упознати 

представнике Савета 
родитеља  са 

садржајима Водича за 

родитеље 
- организовати акције у 

циљу заштите права 

деце и младих 

Локална самоупрва 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

Просветна инспекција 

-НСРНМ-Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019. 1 

Идентификовати и награђивати оне установе које постижу најбоље 

резултате у пружању подршке развоју антидискриминативне 

културе 

- спровести процедуру 

годишњег 
награђивања 

медијска промоција награђених 
установа 

- в) Установе развијају 

и примењују програме 

атрактивне за сву 
децу: изборне и 

факултативне 

програме, наставне и 
ваннаставне 

активности 

Локална самоупрва 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

Локална самоупрва 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ОБРАЗОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан је број образованих Рома на подручју града Лесковца 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Неговање 

културног 

идентитета 

 

 Подршка развоју културног идентитета деце 
 

 

- организовање 

обавезних активности 

кроз процес наставе  и 

ваннаставних 

програма  на нивоу 

предшколских група, 

одељења и разреда у 

школама на основу 

акредитованих 

програма 

- коришђење допунске 

литературе уз редовни 

наставни програм 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  

Уношење садржаја који афирмишу ромску историју, традицију и 

културу  у програме рада предшколских институција (вртића) и 

школа 

 

- организовање 

обавезних активности 

кроз процес наставе  и 

ваннаставних 

програма  на нивоу 

предшколских група, 

одељења и разреда у 

школама на основу 

акредитованих 

програма 

- коришђење допунске 

литературе уз редовни 

наставни програм 

Локална самоуправа 

-Школска управа 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО, 

-НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

-НВО 

2016-2019.  
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Анекс 2 

 

ЗДРАВСТВО 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређено здравствено стање Рома 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 Периодично спровођење циљаних истраживања о здравственом стању 

Рома 

Број спроведених циљаних 

истраживања о здравственом 

стању Рома са публикованим и 

представљеним  резултатима. 

Здрав.установе 

 

НСРНМ,Регионална 

канцеларија 

Мобилни тим за 

инклузију Рома 

РЗС  

НВО 

Мобилни тим 

2016-2019.  

Побољшање 

остваривања 

права Рома на  

здравствену 

заштиту кроз 

праћење 

примене   

Закона о 

здравственој 

заштити 

 Рад патронажних сестара у ромским насељима и ромских 
здравствених медијаторки 

 Укључивање Рома и ромских медијаторки  у рад 
саветовалишта 

 Повећање обухвата имунизацијом 

 Планирање породице и репродуктивно здравље 

 Спровођење организованих скрининга рака дебелог црева, 
дојке и грлића материце 

 Превентивни прегледи на рано откривање шећерне болести 

и високог крвног притиска 

-Оцена задовољства корисника 
пројеката (програма). 

-Број ангажованих ромских 

здравствених медијаторки по ЈЛС. 

-Број обухваћене деце у ромским 

насељима имунизацијом. 

- Број едукација о 
репродуктивном здрављу и 

планирању породице 

-Број ромских породица 
обухваћених посетама 

патронажних сестара. 

- % обухвата скринингом 
становништва Ромске 

националности 
- бр карцинома 

- Број превентивних пегледа нс 

рано откривање шећерне болести 
и високог крвног притискс 

Здрав.установе 

Ромске медијаторке 

ЗЗЈЗ Лесковац 

Канцеларија за 

скрининг Републике 

Србије 

Министарство 

здравља РС 

ЗЗЈЗ Лесковац/ИЗЈЗ 

Србије 

Канцеларија за 

Скрининг РС 

НВО 

НСРНМ Регионална 

канцеларија 

 

2016-2019.  
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ЗДРАВСТВО 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређено здравствено стање Рома 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Побољшана 

доступност 

здравствене 

заштите за  

ромску 

популацију 

Израда и спровођење пројеката (програма )за унапређење здравља 

Рома (приоритети:  обухват обавезном имунизацијом, побољшање 

репродуктивног здравља, превенција хроничних незаразних обољења, 

специфична здравствена заштита Рома који се баве сакупљањем 

секундарних сировина и др) и њихова имплементација 

-Број Рома  обухваћених 

пројектима (програмима) 

 за унапређење здравља. 

- Број едукација 

- Број превентивних прегледа 
- Обухват имунизацијом 

 

Завод за јавно 

здравље 

ДЗ Лесковац 

Ромски здравствени 

медијатори 

 

ЗЗЈЗ/ИЗЈЗ Србије  

Министарство 

здравља РС 

НВО 

НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  

Ангажовање ромских здравствених      медијаторки 

Повећање % обухвата имунизацијом 

-Број Рома обухваћених радом 

здравственог медијатора 

-Број имунизоване деце Ромске 

националности 

Министарство 

здравља РС 

ДЗ Лесковац, ППС 

Лесковца 

Ромске медијаторке 

Завод за јавно 

здравље 

Министарство 

здравља РС 

ДЗ Лесковац 

ЗЗЈЗ Лесковац 

НВО 

НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  

 „Подршка раном  развоју и социјалној инклузији деце кроз јачање 

капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење 

континуитета здравствене заштите породице“, кроз сарадњу са СЗО и 

УНИЦЕФ-ом.  

Подршка пројекту: «Јачање капацитета педијатријске здравствене 

заштите за подршку развоју деце у раном детињству». 

-Број  деце којима је пружена 

здравствена заштита. 
- Број деце са откривеним 

поремећајем у раном развоју. 

- Број посета породици од стране 
ППС и подршка раном развоју. 

 

УНИЦЕФ 

Градски завод за 

јавно здравље 

Београд 

Здрав.установе (ДЗ 

Лесковац, Диспанзер 

за здравствену 

заштиту деце, ППС) 

 

Градски завод за јавно 

здравље Београд 

ДЗ Лесковац 

 

2016-2019.  
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ЗДРАВСТВО 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређено здравствено стање Рома 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Побољшање 

остваривања 

права Рома на  

здравствену 

заштиту кроз 

праћење 

примене   

Закона о 

здравственој 

заштити 

Регистрација  ромског становништва ради остваривања права  на 

здравствену заштиту по Закону. 

 

Број Рома који остварују  

здравствену заштиту.   

 

НСРНМ Регионална 

канцеларија 

Здрав.установе 

Ромске медијаторке 

РФЗО Филијала 

Лесковац 

НВО 

РЗС 

 

2016-2019.  

Организовање едукације Рома о правима на здравствену заштиту Број едукованих Рома у области 

права на здравствену заштиту 

НСРНМ Регионална 

канцеларија 

Здрав.установе 

Ромске здравствене 

медијаторке 

Заштитник права 

пацијената Лесковца 

НВО 

Мобилни тим 

Лесковац 

 

2016-2019.  

Кандидовање пројеката за унапређење здравља код рањивих група Унапрење здравља Рома НВО  

Локална самоуправа 

Савет за здравство 

Лесковца 

Мобилни тим 

Локална самоуправа 

Донатори 

2016-2019.  
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ЗДРАВСТВО 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређено здравствено стање Рома 

Спец..циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Унапређено 

животног 

окружења у 

ромској 

заједници 

 

 

Анализа хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима Проценат домаћинстава са 

потребним санитарним условима 

Завод за јавно 

здравље 

Локална самоуправа 

Мобилни тим 

Ромске медијаторке 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Мобилни тим 

 

2016-2019.  

Предлози мера Завода за јавно здравље за побољшање услова 

становања у смислу снабдевања здравствено исправном водом за 

пиће, правилног одлагања течног и чврстог отпада 

Предлози мера Завода за јавно 

здравље за побољшање услова 

становања у смислу снабдевања 

здравствено исправном водом за 

пиће, правилног одлагања течног 

и чврстог отпада 

Здрав.установе 

Локална самоуправа 

Мобилни тим 

Савет за здравство 

Лесковца 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Мобилни тим 

ЗЗЈЗ Лесковац 

Савет за здравство 

Лесковца 

2016-2019.  

 

Унапређено 

животног 

окружења у 

ромској 

заједници 

 

Предузимање  активности од  стране  јединица  локалне самоуправе 

по датим препорукама Завода за јавно здравље 

Број предузетих активности по 
препорукама Ззавода. 

 

Здрав.установе 

Локална самоуправа 

Мобилни тим 

Савет за здравство 

Лесковца 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Мобилни тим 

Лесковца 

Савет за здравство 

2016-2019.  
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Анекс 3 

КУЛТУРА 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: :унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Формирање 

базе података о 

ромским 

културним 

институцијама и 

уметницима 

Сумирање постојећих података 

 

Урађена база података 

 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

- НВО 

Стручна комисија 

Локална 

самаоуправа 

2016-2019.  

Допуњавање постојеће грађе са грађом са терена Ажурирана база података Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 
Стручна комисија 

Локална 

самаоуправа 

2016-2019.  

Редовно ажурирање података 

 

База података Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

Стручна комисија 

Локална 

самаоуправа 

2016-2019.  
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КУЛТУРА 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: :унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Формирање 

базе података о 

ромским 

културним 

институцијама и 

уметницима 

Сумирање постојећих података 

 

Урађена база података 

 
Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

- НВО 
Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Допуњавање постојеће грађе са грађом са терена Ажурирана база података Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 
Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Редовно ажурирање података 

 
База података Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 
Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  

Унапређена  
издавачке 

делатности 

 

Утврђивање фонда на годишњем нивоу  за издаваштво релевантно 
за ромску популацију 

 

Износ средстава на годишњем 
нивоу намењених  издавачкој 

делатности која је релевантна за 

ромску популацију 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

 

НВО 
Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  

Формирање стручне комисије и утврђивање стратегије 

унапређења издавачке делатности као и критеријума за избор 
субвенционираних издања 

 

издавачке делатности у 

протеклој години (поклапање са 

стратегијом, тираж, читаност, 

употребљеност, итд. – подаци 

засновани на емпиријском 

истраживању 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

Дом културе Рома 

НВО 

Стручна комисија 
Локалн асамоуправа 

2016-2019.  
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КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: :унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Унапређена  

издавачке 
делатности 

 

Установљени приоритетни интереси у области издаваштва на 

годишњем нивоу 

Резултати издавачке делатности 

у протеклој години (поклапање 

са стратегијом, тираж, читаност, 

употребљеност, итд. – подаци 

засновани на емпиријском 

истраживању 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Библиотека 

Град Лесковац 

- НВО 
Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Дистрибуирање издања одговарајућим културним институцијама 

 

Покривеност ромских насеља 

доступном библиотеком 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Библиотека 

Град Лесковац 

 

НВО 

Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Локалне промотивне акције (са акцентом на децу и младе) са 

циљем стимулисања ромске популације за коришћење издања 

намењених  њима 

Проценат ромске популације 

која користи издања- подаци 

засновани на емпиријском 

истраживању . 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Библиотека 

Град Лесковац 

НВО 

Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  
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КУЛТУРА 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: :унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
 

Очувана 

ромскеа 
културна и  

фоклорна 
традиција 

 

Надградња Дома културе Рома 

 

Извршена грађевинска 

надградња Дома културе Рома 
Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

- НВО 

Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Организовање  фестивала ромске традиционалне културе 

 

- Формиран организациони 

одбор   фестивала 
традиционалне културе 

-  Идентификоване 

традиционалне вредности 

-   Установљени фестивалски 

критеријуми 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Библиотека 

Град Лесковац 

НВО 

Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Организовање стручних радионица за чланове КУД-ова 

 

 Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

Библиотека 

Град Лесковац 

НВО 

Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  

Стимулација 

визуелне    

уметности 

 

Организовање годишње ликовне колоније ромских уметника  

 

- Реализована ликовна 

колонија 

- Број реализованих изложби 
 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

 

НВО 

Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  

Формирање саветодавног стручног тела у области визуелног 
стваралаштва са циљем одржавања квалитета колоније и одабира 

уметника чија ће дела бити излагана 

- Образовано саветодавно 
стручно тело у области 

визуелног стваралаштва  

Стручне процене квалитета 

продуката 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

Дом културе Рома 

НВО 
Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  

 

 

 

 



91 
 

КУЛТУРА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: :унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Стимулација развоја 

позоришног стваралаштва 

Организовање годишњег фестивала позоришног 

стваралаштва  

   

 

- Формиран организациони 

одбор и реализован 

фестивал позоришног 
стваралаштва 

- Број реализованих 

гостовања 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

- НВО 

Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Организовање драмских радионица за едукацију ромских 

позоришних уметника са циљем оспособљавања кадрова за 

будуће професионално ромско позориште 

- Стручне процене 
квалитета 

  -Број учесника у радионицама 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

 

Град Лесковац 

НВО 
Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

 

 

.Институционализација 

чувања и неговања 

културе Рома 

Формирање институција за чување и неговање културе 

Рома. 

Организована конференција и 

формирана институција за 

чување и неговање културе 

Рома. 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

 

НВО 
Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

 

2016-2019.  

.Усвајање декларације  од стране надлежних. 

 

Потписан протокол о сарадњи НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

Дом културе Рома 

НВО 
Стручна комисија 

Локалн асамоуправа 

2016-2019.  

.Утврђивање основних стандарда и доношење стратешког 

документа о основним елементима, по областима културе. 

Формирана централна 

институција као правно лице. 

Функционисање институције и 

њених органа 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

НВО 

Дом културе Рома 

НВО 

Стручна комисија 
Локалн асамоуправа 

2016-2019.  
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КУЛТУРА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: :унапређени услови за очување и унапређивање културно-традиционалне баштине ромске популације 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

.Институционализација 

чувања и неговања 

културе Рома 

.Израда програма институције на годишњем ниво Утврђени стандарди и донет 

стратешки документ. 

Израђен годишњи програм 

централне институције. 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

- НВО 
Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  

Планирање средстава за подршку програмима и пројектима 

у области културе 

Планирање средстава за 

подршку програмима и 

пројектима у области културе 

Дом културе Рома 

НСРНМ,Регионална 

Канцеларија 

 

Град Лесковац 

НВО 

Стручна комисија 

Локалнасамаоуправа 

2016-2019.  
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Анекс 4 

СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец. 
циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Створити  услове за 

легализацију стамбених 
објеката у ромским 

неформалним насељима 

на територији Града 

 
Израда одговарајуће планске (урбанистичке) 

документације: 

а)за сва ромска насеља која већ имају регулисан имовинско-
правни статус 

б) за ромска насеља за која тек треба регулисати имовинско 

правни статус 
 

Израђена  одговарајућа 

планска (урбанистичка) 

документација- број планова за 

ромска насеља 

 

 

Град Лесковац / 

ГУ за урбанизам и 

стамбено комуналне 

послове Лесковац 

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

2016 - 2019  

 

Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката: 

а) у ромским насељима која се налазе на земљишту чији је 

власник неко од државних институција 

б) у ромским насељима која се налазе на земљишту које је 
приватно власништво   

 

Број стамбених објеката у 

власништву Рома са 

регулисаним имовинско-

правним статусом 

   

 

 

Град Лесковац / 

ГУ за урбанизам и 

стамбено комуналне 

послове Лесковац 

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

Израда плана/ова детаљне регулације за делове насеља 

„Славко Златановић“ 

 

 

 

Израђен/и  план/ови детаљне 

регулације  

 

Град Лесковац / 

ГУ за урбанизам и 

стамбено комуналне 

послове Лесковац 

 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

5.600.000,00 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Створити  услове за 

легализацију стамбених 

објеката у ромским 

неформалним насељима 

на територији Града 

 

 

Израда плана детаљне регулације за ромско насеље 

„Чифлук Мира“ у Лесковцу 

 

Израђен   план  детаљне 

регулације  

Град Лесковац / 

ГУ за урбанизам и 

стамбено комуналне 

послове Лесковац 

 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

2016 - 2019 

 

1.680.000,00 

 

 

Израда плана детаљне регулације за ромско насеље „Сат 

Мала“ у Лесковцу 

 

 

 

Израђен   план  детаљне 

регулације  

 

Град Лесковац / 

ГУ за урбанизам и 

стамбено комуналне 

послове Лесковац 

 

 

 - УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

2016 - 2019 

 

 

2.920.000,00 

 

 

Израда плана детаљне регулације за ромско насеље 

„Подврце“ у Лесковцу 

 

 

 

Израђен   план  детаљне 

регулације  

 

Град Лесковац / 

ГУ за урбанизам и 

стамбено комуналне 

послове Лесковац 

 

 

 - УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

1.550.000,00 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

Унапредити  и изградити  

инфраструктуру у 

Ромским насељима 

 

 

Изградња инфраструктурне мреже у ромском делу насеља  

„Славко Златановић“ - асвалтирање улица, водовод, 

канализација, електро-мрежа до нивоа у коме се налази 

суседство 

 

Реализовани радови на 

изградњи инфраструктурне 

мреже у наведеном насељу – 

дужина изграђених улица, 

водоводне, канализационе и 

електро мреже 

- Град Лесковац 

- ЈП  града Лесковца 

- МГСИ 

- НСРНМ Регионална 
канцеларија  
- УГ која се баве 
проблематиком 
становања и насеља 
Рома 
- локални медији 
 

2016 - 2019  

Реконструкција НН мреже у  улицама Раданска, Сутјеска, 

Илинденска, Жртава фашизма, реконструкција кућних 

прикључака-прикључних водова 

 

 

 

Реконструисана НН мрежа у 

наведеном  насељу, број 

реконструисаних кућних 

прикључака – прикључних 

водова 

ЕПС ПД 

„ЈУГОИСТОК“доо 

- Оранак  

Електродистрибуција 

Лесковац 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

2016 5.200.000,00 

Реконструкција НН мреже у улицама  Поречкој и  Зеке 

Буљубаше, реконструкција кућних прикључака-прикључних 

водова 

 

 

 

Реконструисана НН мрежа у 

наведеном  насељу, број 

реконструисаних кућних 

прикључака – прикључних 

водова 

 

ЕПС ПД 

„ЈУГОИСТОК“доо 

- Оранак  

Електродистрибуција 

Лесковац 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

2016 

5.000.000,00 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Унапредити  и изградити  

инфраструктуру у 

Ромским насељима 

 

Реконструкција НН мреже у насељу „Славко Златановић“, 

реконструкција кућних прикључака-прикључних водова 

 

 

 

Реконструисана НН мрежа у 

наведеном  насељу, број 

реконструисаних кућних 

прикључака – прикључних 

водова 

ЕПС ПД 

„ЈУГОИСТОК“доо 

- Оранак  

Електродистрибуција 

Лесковац 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

2016-2019. 4.800.000,00 

 

 

Промена потисне водоводне мреже у ромском насељу „ Сат 

Мала“ дуж  Раданске улице 

 

 

Дужина нове потисне 

водоводне мреже у ромском 

насељу 

 „Сат Мала“ дуж  Раданске 

улице  

 

 

 

- Град Лесковац 

- ЈKП Водовод Лесковац 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

Реконструкција улица у ромском насељу „ Сат Мала“-  

улице Жртава Фашизма, део Раданске , Сутјеска и  

Илинденска 

 

 

 

Дужина реконструисаних  

улица 

 

 

 

 

- Град Лесковац 

- ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

Лесковац  

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

2016 - 2019 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Унапредити  и изградити  

инфраструктуру у 

Ромским насељима 

 

Реконструкција НН мреже у насељу „Славко Златановић“, 

реконструкција кућних прикључака-прикључних водова 

 

 

 

Реконструисана НН мрежа у 

наведеном  насељу, број 

реконструисаних кућних 

прикључака – прикључних 

водова 

ЕПС ПД 

„ЈУГОИСТОК“доо 

- Оранак  

Електродистрибуција 

Лесковац 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

2016-2019. 4.800.000,00 

 

 

Промена потисне водоводне мреже у ромском насељу „ Сат 

Мала“ дуж  Раданске улице 

 

 

Дужина нове потисне 

водоводне мреже у ромском 

насељу 

 „Сат Мала“ дуж  Раданске 

улице  

 

 

 

- Град Лесковац 

- ЈKП Водовод Лесковац 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

Реконструкција улица у ромском насељу „ Сат Мала“-  

улице Жртава Фашизма, део Раданске , Сутјеска и  

Илинденска 

 

 

 

Дужина реконструисаних  

улица 

 

 

 

 

- Град Лесковац 

- ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

Лесковац  

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

2016 - 2019 
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СТАНОВАЊЕ 

 

 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Унапредити  и изградити  

инфраструктуру у 

Ромским насељима 

 

Реконструкција водоводне мреже у улицама ромских 

насеља  у којима је повећан број кварова 

 

 

Дужина реконструисане 

водоводне мреже у улицама 

ромских насеља  у којима је 

повећан број кварова 

 

 

 

- Град Лесковац 
 
- ЈKП Водовод Лесковац 

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

2016 - 2019 

 

Изградња водоводне и канализационе мреже у 

новопланираним улицама у ромским насељима, према 

плановима ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац 

 

 

Дужина изграђене  водоводне 

и канализационе  мреже 

- Град Лесковац 

- ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

Лесковац  

- ЈKП Водовод Лесковац 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

2016 - 2019 
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СТАНОВАЊЕ 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Унапредити  и изградити  

инфраструктуру у 

Ромским насељима 

 

Изградња водоводне мреже у насељу  „ Сат Мала“ у 

Лесковцу, на КП  бр. 14307, 8181, 8097, 8112, 8147 КО 

Лесковац 

 

 

Дужина изграђене  водоводне   

мреже 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

Лесковац  

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

1.782.000,00 

 

Изградња атмосферске канализације и коловозне 

конструкције у насељу  „ Сат Мала“ у Лесковцу,  на  КП бр. 

8241, 8181, 8493, 8490, 8272 КО Лесковац  

 

 

Дужина изграђене 

атмосферске канализације и 

коловозне конструкције 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

Лесковац  

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

-локални медији 

 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

15.240.000,00 
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СТАНОВАЊЕ 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: : унапређени услови становања припадника ромске популације  уређењем и опремањем насеља у којима живе. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Унапредити  и изградити  

инфраструктуру у 

Ромским насељима 

 

 

Изградња водоводне мреже у насељу  „Подврце“ у 

Лесковцу,  на  КП бр. 11564, 6803/1, 6803/2, 14305, 7436, 

7597 КО Лесковац 

 

 

 

Дужина изграђене  водоводне   

мреже 

ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

Лесковац  

НСРНМ Регионална 

канцеларија  

-УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Ром- 

локални медији 

 

 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

5.940.000,00 

 

Изградња инфраструктурне мреже и у осталим  ромским 

насељима  на територији Града - улице, водовод, 

канализација, електро-мрежа до нивоа у коме се налази 

суседство 

 

 

Реализовани радови на 

изградњи инфраструктурне 

мреже – дужина изграђених 

улица, водоводне, 

канализационе и електро 

мреже 

 

 

 

 

- Град Лесковац 

-  ЈП  града Лесковца 

- МГСИ 

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

 

 

 

2016 - 2019 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Унапређење услова становања припадника ромске популације  израдом урбанистичке документације,  уређењем и опремањем насеља у којима живе 

 

Специфични 

циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 000.000,00) 

(РСД) 

 

Побољшати  услове 
становања ромских 

породица у Лесковцу 

обезбеђивањем 
минималних стамбених 

стандарда 
 

 

 

  

Истраживање и анкета о стамбеним потребама Рома 

 

- Број попуњених анкетних 

листића/испитаника 

- База података о стамбеним 

потребама Рома. 

 

 

 

 

- Град Лесковац 

- МГСИ 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

2016 - 2019 

 

 

Јачање институционалних капацитета у Градској управи и 

организацијама које се баве питањима становања на 

локалном и националном нивоу реализацијом пројеката из 

наведене области 

 

 

 

 

 

- Број реализованих пројеката 

- База података о стамбеним 

потребама Рома. 

 

 

- Град Лесковац 

- Организације  које се 

баве питањима 

становања 

- МГСИ 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

2016 - 2019 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Унапређење услова становања припадника ромске популације  израдом урбанистичке документације,  уређењем и опремањем насеља у којима живе 

 

Специфични 

циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 
( у 
000.000,00) 
 
(РСД) 

 

Побољшати  услове 

становања ромских породица 
у Лесковцу обезбеђивањем 

минималних стамбених 

стандарда 
 

 

 

 

 

Разрада и развој модела одрживог  становања за Роме са 

циљем јачања постојећег грађевинског фонда 

 

 

 

 

Број израђених модела 

одрживог становања за Роме 

 

- Град Лесковац 

- Стамбена агенција 

града  Лесковца 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија  

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

2016 - 2019 

 

 

Реализација едукације и информисања ромских породица о 

одржавању хигијене стамбених објеката 

 

 

 

Број одржаних едукативних 

састанака 

 

- Град Лесковац 

- УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља Рома 

 

- НСРНМ Регионална 

канцеларија 

- локални медији 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Унапређење услова становања припадника ромске популације  израдом урбанистичке документације,  уређењем и опремањем насеља у којима живе 

 

Специфични 

циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 000.000,00) 

(РСД) 

Побољшати  услове 

становања ромских 
породица у Лесковцу 

обезбеђивањем 

минималних стамбених 
стандарда 
 

 

 

Замена судова за одлагање смећа (замена индивидуалних 

канти од 140 л контејнерима од 1,1 м3) 

 

 

 

 

Број новопостављених 

контејнера 

 

 

ПВВ Лесковац доо 

 

 

ГУ за заштиту животне 

средине 

 

 

2016-2019. 

 

 

900.000,00 

 

 

Изградња рециклажног острва 

 

 

 

 

Изграђено рециклажно острво 

 

 

ПВВ Лесковац доо 

 

 

ГУ за заштиту животне 

средине 

 

 

2016-2019. 

 

 

200.000,00 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Унапређење услова становања припадника ромске популације  израдом урбанистичке документације,  уређењем и опремањем насеља у којима живе 

 

Специфични 

циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 000.000,00) 

(РСД) 

Побољшати  услове 
становања ромских 

породица у Лесковцу 

обезбеђивањем 
минималних стамбених 

стандарда 
 

 

 

 

Системска дезинсекција и дератизација ромских насеља 

 

 

 

 

 

 Број спроведених акција, 

Површина ромских насеља 

обухваћена акцијом 

 

- ГУ за заштиту животне 

средине 

- ГУ за привреду и 

пољопривреду 

- Овлашћена институција 

за извођење радова-

најбољи понуђач 

 

 

 Овлашћена 

институција 

 

 

 

2016 - 2019 

 

 

 

 

Чишћење  дивљих депонија на територији ромских насеља 

 

 

 

Број  организованих чишћења, 

Број очишћених дивљих 

депонија  

 

- ГУ  за заштиту животне 

средине 

- ЈКП Комуналац  

Лесковац 

 

 

 - УГ која се баве 

проблематиком 

становања и насеља 

Рома 

- локални медији 

 

 

 

 

2016 - 2019 
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СТАНОВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Унапређење услова становања припадника ромске популације  израдом урбанистичке документације,  уређењем и опремањем насеља у којима живе 

 

Специфични 

циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

Буџет 

( у 000.000,00) 

(РСД) 

Побољшати  услове 

становања ромских 
породица у Лесковцу 

обезбеђивањем 

минималних стамбених 
стандарда 
 

 

 

 

Системска дезинсекција и дератизација ромских насеља 

 

 

 

 

 

 Број спроведених акција, 

Површина ромских насеља 

обухваћена акцијом 

 

- ГУ за заштиту животне 

средине 

- ГУ за привреду и 

пољопривреду 

- Овлашћена институција 

за извођење радова-

најбољи понуђач 

 

 

 Овлашћена 

институција 

 

 

 

2016 - 2019 
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Анекс 5 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Промоција  запошљавања 

Рома и Ромкиња 

 

Унапређење евиденције и базе података и доступност 

података   

Израђена база података о 

запослености и 

квалификацијама ромске 

популације. 

 

НСЗ 

 НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

-Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Организовање информативних и  медијских кампања Број организованих медијских 

кампања  
 

 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Стварање мреже информативних центара  за Роме Број организованих 

информативних  кампања  

 

 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Промовисање запошљавања високо образованих Рома 

 

 

 

Успостављена мрежа 

информативних центара   

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 
Мотивисани незапослени 

Роми и Ромкиње  за 

активно тражење посла и 

укључивање у мере 

активне политике 

запошљавања 

Припрема и реализација  посебних мотивационих семинара   Број реализованих 
мотивационих семинара 

 

Број Рома укључених у 

мотивационе семинаре 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

-Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Унапређена 

квалификација  и 

компетенција и повећање 
конкурентности Рома на 

тржишту рад 

Укључивање Рома у програме додатног образовања и 

обука, посебно у програме кратких обука и функционално 

основно образовање 

Број Рома укључених у 

програме додатног образовања 

и обука 
 

Број Рома укључених у ФООО 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Подстакнуто 

предузетништва код Рома 

 

Укључивање Рома у обуке о предузетништву Број Рома укључених у обуке 

за предузетништво 

 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

 Реализација менторинг програма намењена Ромима у првој 

години пословања  

-Број Рома који је започео 

сопствени бизнис уз помоћ 

субвенције за 
самозапошљавање  

-Број реализованих менторинг 

програма намењених Ромима у 
првој години пословања 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Подстакнуто 
предузетништва код Рома 

 

Подстакнуто предузетништва код Рома 
 

Додела субвенција за 

самозапошљавање 

 
Број Рома који је започео 

сопствени посао уз 

помоћ субвенције за 

самозапошљавање  

 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

2016-2019.  

Преиспитивање могућности за смањење локалних 

такси    

Висина локалних такси 

 
Подстакнути послодаваце 

за запошљавање Рома 

Промовисање значаја друштвено одговорног пословања и 

запошљавања Рома 

Број послодаваца којима је 
додељена субвенција за 

запошљавање Рома  

 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

Удружење послодаваца 

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Додела субвенција послодавцима  за отварање и опремање  

нових радних места за Роме 

Број Рома запослених уз 

субвенцију послодавцима за 

отварање и опремање радних 
места 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

, 

,, 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

. Подстакнуто 

запошљавања Ромкиња 

Креирање и имплементација додатних  програма и мера 

намењених Ромкињама 

Број креираних посебних 

програма и мера намењених 
Ромкињама 

Број жена ромске 

националности укњучених у 

посебне програме и мере 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

-Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

 

 
 

 

 
 

 

Запослени Роми на јавним 
радовим 

Организовање јавних радова средствима из буџета РС Број Рома запослених на 

јавним радовима 
организованим из буџета РС 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

Удружење послодаваца 

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

. Пружање помоћи подносиоцима предлога пројеката 

јавних радова (посебно ромским удружењима) који 

претежно ангажују Роме 

Број локалних самоуправа које 

су организовале јавне радове 
средствима из општинских 

буџета  

 

  2016-2019.  

Подстицање локалне самоуправе за организовање јавних 

радова средствима из буџета општина и  средствима 

донатора 

Број Рома запослених на 
јавним радовима 

финансираних из општинских 

буџета 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

2016-2019.  
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 
 

 

 

 

 

Успостављено 
Партнерствао у 

спровођењу политике 

запошљавања Рома 
 

 

 
 

 

 

 

 

Укључивање Рома у креирање и спровођење политика 

запошљавања кроз партнерство цивилног друштва,  

релевантних институција и пословног сектора 

Број ромских УГ које су 
успоставиле партнерество са 

релевантним институцијама  

 

 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

-Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Подизање капацитета локалне самоуправе, локалних савета 

за запошљавање, Мобилног тима за инклузију Рома и 

цивилног друштва, за креирање и реализацију локалних 

политика запошљавања Рома 

Број едукативних радионица за 

подизање капацитета 
 

 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

Удружење послодаваца 

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Оснивање Националног економског ромског комитета и  

региналних економских ромских комитета и успостављање 

механизама за њихово функционисање и изградња њихових 

капацитета 

Број локалних акционих 

планова за запошљавање Рома  
 

Основан Национални 

економски комитет 
 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

2016-2019.  
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
 

 

 
 

Подстакнуто 

запошљавање младих 
Рома и Ромкиња 

 

Промовисати значај укључивања младих Рома и Ромкиња у 

програме и мере активне политике запошљавања,  посебно 

у програме додатног образовања и обука 

Број младих особа ромске 

националности укључених у 

програме додатног образовања 
и обука 

 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

-Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Организовање стручне праксе код послодавца  и у 

институцијама државне управе 

Број младих особа ромске 
националности који обављају 

стручну праксу 

НСЗ 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Канцеларија за младе 

-Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  

Подстакнут волонтерски 
рад код Рома и Ромкиња 

Промовисати значај волонтеризма 

 

Број укључених волонтера . НСРНМ Регионална 
канцеларија  

НВО 

 

Тим за социјално 
укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

- канцеларија за младе 

2016-2019.  

Укључивање ромских волонтера у јавни и приватни сектор Број и врста промотивних 
активности 

. НСРНМ Регионална 

канцеларија 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

-локални медији 

2016-2019.  
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: повећан број запослених рома у Граду Лесковац 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 

 

Побољшан положаја Рома 
на тржишту секундарних 

сировина 

Организивање Рома сакупљача секундарних сировина у 

задуге и професионалне синдикате 

Број основаних задруга за 

рециклажу  

 

Број Рома ангажованих на 

сакупљању и рециклажи 
секундарних сировина  

 

 

 НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

 

2016-2019.  

Обука за сакупљаче о здравственој заштити и заштити на 

раду 

Број Рома чланова 
синдикалног струковног 

удружења 

 

НСРНМ Регионална 

канцеларија  

НВО 

Тим за социјално 

укључивање исмањење 

сиромаштва 

 

2016-2019.  
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Анекс 6 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређени социо-економски услови ромске популације 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 
Подигнут степен 

информисаност Рома о 

правима из области 
социјалне и породично 

правне заштите 

 

Идентификовање најугроженијих делова ромске популације 

и утврдити хитност њихових потреба 

Роми на територији града 

Лесковац 

Мобилни тим за 

инклузију Рома 

ЦСР Лесковац 

 

 

2016-2019.  

Пружање саветодавне помоћи у поступку остваривања 

права из области социјалне заштите 

 

Број општина које обезбеђују 

саветовање и помоћ при 

остваривању права из области 
социјалне заштите 

 

Број обучених координатора, 
УГ итд. 

 

Број Рома међу корисницима 
услуга и материјалних давања 

из области социјалне заштите 

Ценатр за социајлни рад 

НВО 

.НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  

Активнији приступ решавању проблема Рома који су 
корисници мера социјалне заштите 

 

Повећање броја Рома радно 
способних корисника новчане 

социјалне помоћи који су 

активирани кроз програме 
образовања и обуке за 

зашошљавање 

Ценатр за социајлни рад 

НВО 

.НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређени социо-економски услови ромске популације 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 Заштита права деце Пружање подршке развоју хранитељства у ромској 

популацији, подићи мотивацију и компетенције 

породица које су заинтересоване за прихват деце без 

родитељског старања и пружати подршку природној 

породици детета 

Однос ромске  деце према укупном 

броју деце у 

институцијама/хранитељству 

Ценатр за социајлни рад 

 

.НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  

Организовање трибина на тему породичне правне 

заштите, са императивом на децу 

Број одабраних и реализованих 

трибина  

ЦСР 

НВО 

.НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  

 

Одржана 
интеграција ромске 

популације у локалној 

заједници 

 

 

Оснаживање ромских УГ за рад у заједници/ теренски 

рад у циљу побољшања приступа услугама 

 

Број подржаних пројеката ромских 

УГ  

 

 .НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  

Подржати увођење ромских заступника, асистената, 

координатора, медијатора из локалних ромских 
удружења грађана, дефинисање њиховог мандата и зрада 

програма обуке 

Број Рома обухваћених радом 

заступника, координатора или 
медијатора 

Локална самоуправа, 

УГ, Републичке 

институције, НВО 

Министарство 

НВО 

2016-2019.  

Обуке запослених  у установама социјалне заштите за 

рад са корисницима на бази анти-дискриминације и 
толеранције 

Број одржаних обука 

 
Број запослених који су завршили 

обуку 

 .НСРНМ Регионална 

канцеларија 

2016-2019.  
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Анекс 7 

ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈИ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређени услови за формирање  и унапређивање медија и пласирање информације на ромском језику. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 
 

 

 
 

Унапређено 

информисање 
у штампаним 

медијима 

Обезбеђена финансијска подршка 

редовном излажењу листова на ромском језику 

Листови на ромском излазе 

једном месечно 
Удружење грађана НВО 2016-2019.  

Подржана едукација кадрова Повећан број младих 

дописника Рома. 

 

Удружење грађана НВО 2016-2019.  

Формиране редакције за децу, младе и жене Постојање 

специјализованог листа и 

подлистка за децу, младе 

и жене на регионалном 

нивоу. 
 

Удружење грађана НВО 2016-2019.  

Обезбеђене стимулативне мере 

за програмске садржаје и едукацију и 

сензибилизацију новинара у осталим редакцијама 
 

Повећан тираж, 

дистрибуција и број 

читалаца. 
Повећан број и квалитет 

текстова у штампи о 

ромској националној 
мањини. 

Удружење грађана НВО 2016-2019.  

Унапређено 
информисање 

у електронским 

медијима 
 

 

Обезбеђена финансијска подршка 
продукцији и емитовању радио и ТВ програма на 

ромском језику и о Ромима 

Број радио и ТВ емисија на 
ромском и о Ромима 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  
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ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈИ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређени услови за формирање  и унапређивање медија и пласирање информације на ромском језику. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 
 

Унапређено 

информисање 
у електронским 

медијима 

 
 

 

Обезбеђена подршка јачању продукцијских 
капацитета, сарадњи и размени програма медија 

на ромском и редакција 

Заступљеност емисија које 
извештавају о Декади Рома 

у редовној програмској 

шеми. 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  

Обезбеђено редовно емитовање програма на јавном 

сервису за Роме и о Ромима на ромском и српском  

језику 

Постојање 

информисања на ромском 

у свим срединама где 
живи значајан број ромске 

популације. Формирано 

удружење ромских медија 
и продукција. Побољшан 

квалитет и разноврсност 

програмске понуде. 
Минутажа програма на 

ромском језику 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  

Очуван језички 
и културни 

идентитета и 

стваралаштва у 
области медија 

 Обезбеђена финансијска подршка продукцији 
аудиовизуелних дела на ромском за ТВ 

емитовање 

Снимљен најмање један 
формат аудиовизуелног 

дела годишње 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  

 

 
Ојачани кадровски 

Ресурса 

 

 

 Утврђене потребе и профили медијских 

радника 

Број и врсте 

реализованих едукација и 
сензибилизација 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  

Обезбеђена подршка едукацијама и 

сензибилизацијама 

Број радно ангажованих 

ромских медијских 

радника 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  
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ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈИ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређени услови за формирање  и унапређивање медија и пласирање информације на ромском језику. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Развој и подршка нових 

информациони 

технологија 

. Израда тематског Интернет портала о Декади Рома Редовно ажуриран интернет портал. 

Број посета и прегледаних страна. 

Број прилога. Број ОЦД који 

доприносе садржају портала. Линк 

са сајтова државних институција и 

организација цивилног друш 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  

Прикупљање и промовисање примера добре праксе у 

областима Стратегије 

Удружење грађана 

Локални медији 

НВО 2016-2019.  
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Анекс 8 

СПОРТ 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Развијена свест Рома о значају бављења спором и промоцији здравих стилова живота. 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
Повећано учешће младих 

рома у спортским  

активностима на 
подручју Града Лесковца 

Едукација младих рома о значају бављења спортом за 

психофизички развој 

 

Број младих рома укључени и 

спортске активности  

Удружење грађана 

Локални спортски 

клубови 

Спортски савез 

НВО 2016-2019.  

Јачање капацитета спортских клубова на подручју Града 

Лесковац за укључивањем већег  броја младих 

 

Број младих рома укључени и 

спортске активности 

Удружење грађана 

Локални спортски 

клубови 

Спортски савез 

НВО 2016-2019.  

Интезивна кампања медју ромском популацијом о 

значају бављења спортом,као једном од вида промоције 
здравих стилова живота 

Број младих рома укључени и 

спортске активности 
Удружење грађа 

Локални спортски 

клубови 

Спортски савез 

НВО 2016-2019.  

Изграђени 

спортскихитерена И 

пратеће инфраструцтуре 

у ромским насељима 

 Изградња спортских терена и пратеће инфраструцтуре у 

ромским насељима 

Број изграђених спортских терена Удружење грађана 

Локална самоуправа 

 

 

НВО 2016-2019.  
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Анекс 9 

ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Унапређена политика 
једнаких могућности и 

права Ромкиња кроз рад 

ромских УГ 
 

Ојачати ромску женску мрежу кроз унапређење 

капацитета ромских женских организација и иницијатива 

за активно учешће у креирању и надзору јавних политика 

Учешће/број ромских активисткиња 

у креирању политика једнаких 

могућности на националном, 
покрајинском и локалном нивоу 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Ниво утицаја националних, 

покрајинских и локалних политика 

на унапређење положаја Ромкиња. 
 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број и ефекти реализованих 

пројеката ромских женских 

организација 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Промовисање, информисање и едукација Ромкиња о 

људским правима и могућностима њиховог остваривања 

Ниво информисања и знања 

Ромкиња о људским правима и 

могућностима њиховог остварења 
 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

 
Број пријављених и процесуираних 

случајева дискриминације над 

Ромкињам 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

Укључене Ромкиње у 
јавном и политичком 

животу 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Активности усмерене на остваривање равноправног 
учешћа Ромкиња у политичким партијама, радним 

групама и телима која их репрезентују 

 
 

Број Ромкиња унутар  политичких 
партија, 

радних група   

и тела које их репрезентују 
 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број и ефекти едукативних 

активности у области политичког и 

јавног живота 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Информисање Ромкиња о значају учествовања у јавном и  

политичком животу 

Број и  ефекти пројеката женских 

ромских организација за  укључење 

Ромкиња  у јавни и политички 
живот 

 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Јачање капацитета Ромкиња које учествују у јавном и 

политичком животу 
 

Реализовано истраживање о 

положају Ромкиња у јавном и 
политичком животу 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Промоција успешних Ромкиња у јавном и политичком 

животу 
 

Реализовано истраживање о 

положају Ромкиња у јавном и 
политичком животу 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
 

  

Унапређен економски 
положаја Ромкиња 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Укључивање Ромкиња у 

мере активне политике 

запошљавања 

 континуирана обука, 

програми прешколовавања 

и стицања нових знања и 
вештина кроз курсеве и 

скраћене програме 

Ефекти програма запошљавања и 

самозапошљавања на Ромкиње  

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број и структура Ромкиња које су 

укључене у  образовне програме као 

и  функционално основно 
образовање 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

подстицање послодаваца 

за запошљавање Ромкиња 

доделом субвенција 

Број Ромкиња укључених у обуке за 

познатог послодавца 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број Ромкиња које су запослене 6 
месеци након завршетка мере 

посредовање у 

запошљавању и каријерно 

вођење и саветовање 

 

 

Број пријавјених и процесуираних  

притужби Ромкиња  по 
дискриминицацији при 

запошљавању и на радном месту   

 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Број утврђених индивидуалних 

планова запошљавање 
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
 

  

Унапређен економски 
положаја Ромкиња 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Укључивање Ромкиња у 

мере активне политике 

запошљавања 

подршка незапосленим 

високо-образованим 

Ромкињама за 

запошљавање 

Број  Ромкиња које су запослене 6  

месеци након укључивања у 

образовне програме и обуке 
 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број пријављених потреба 

послодаваца 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број високо-образованих 

запослених Ромкиња 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број утврђених индивидуалних 

планова запошљавање 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Подстицање запошљавања, 

женског предузетништва и 

самозапошљавања 

укључивање Ромкиња у 

едукативне семинаре и 

обуке о предузетништву и 
додељивање субвенција за 

самозапошљавање 

 

Број и структура Ромкиња укључене 

у мере АП 

 

  2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
Унапређен економски 

положаја Ромкиња 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Подстицање запошљавања, 

женског предузетништва и 
самозапошљавања 

 

 

укључивање Ромкиња у 

едукативне семинаре и 

обуке о предузетништву и 
додељивање субвенција за 

самозапошљавање 

 
 

Удео Ромкиње укључених у мере за 

подстицање предузетништва у 

укупном броју учесника у мерама 
 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

 

 

2016-2019.  

унапредђивање кредитних 
програме за подстицање 

женског предузетништва 

код Ромкиња кроз  Фонд за 

развој  

 

Број самозапослених Ромкиња 6 
месеци након укључивања у мере 

АПЗ 

 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

 

2016-2019.  

Број запослених Ромкиња помоћу 

кредита Фонда за развој РС 
 

укључивање ромске 

популације у канцеларије 

за младе 

Број додељених „старт уп“ кредита 

Ромкињама 

 

Локална самоуправа Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

 

2016-2019.  

Формирање посебних кредитних 

линија за подршку женског  

предузетништва 
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет( у 
000.000,00) 

 
 

 

 
 

 

 
Укинута пракса  

малолетних и 

уговорених бракова 

.Обезбеђивање ефиксаних 
механизама за 

препознавање, превенцију 

и решавање проблема 
малолетних и уговорених 

бракова 

програм 
контионуиранеедукације, 

запослених у институцијама 

заштите у циљу 
сензибилизације  

на ромско женско питање 

Број Ромкиња   корисника /ца 
саветовалишт 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Програми који циљају ромску 

популацију  
 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Едукација педагошких 

асистената/ткиња о 
људским правима и 

родној равноправности 

успостављање хоризонталне и 

вертикалне 
координацие свих сектора 

Број пријављених случајева 

 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Број процесуираних случајева 

пред судом 

 

 

Успостављање 
механизама за заштиту 

жена и деце од трговине 

људским бићима 

Редовно прикупљање 
информација у вези са 

жртвама трговине 

Ромкињама 

формирање сигурних кућа, 
кућа на пола пута, отвореног и 

затвореног типа 

База података о трговини 
Ромкињама 

 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број обучених и сензибилисаних 

служби 

 

Обука и сензибилизација 

служби и релевантних УГ 

о спецофочности 

Ромкиња жртава 
трафикинга 

оспособљавање служби да 

интервенишу и помогну деци 

улице 

Број едукација 

 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број јавних кампања 
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Успостављен 
механизам за заштиту 

жена и деце од трговине 

људским бићима 

.Спровођење законских 
мера за ефикасније 

деловање институција 

формализовање постојећих 
модела и обезбеђивање 

финансирања из општинских и 

државних буџета 
 

 
 

 

Број процесуираних случајева 
трговине ЉБ 

 

 

 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Медијаторски рад у 

саветовалиштима са 
Ромкиама 

Анализа и праћење примене 

казнене политике у области 
ТЉБ са освртом на Ромкиње 

Број деце укључене у културно 

развојне програме 
 

 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Системски приступ 
проблему “деца улице 

Анализа и праћење примене 
казнене политике у области 

ТЉБ са освртом на Ромкиње 

Смањен број ''деце улице''   2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Заштићена жена од 
дискримонације 

Мењање стереотипне 
слике о улози 

Ромкиње у породици и 

друштву  у јавном животу 

анализа постојећег законског 
система и праћење спровођења 

Закона о националним 

мањинама и родној 
равноправности 

 

Праћење спровођења закона 

 

Савет за родну 
равноправност 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Мењање предрасуда о 
родним улогама Ромкиња 

у породици и друштву 

примена законодавства против 
дискриминације 

 

Анализа 
медијског извештавања 

испитивања јавног мнења 

 
 

Тужилаштво 

Канцеларија за младе 

 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

.Сензибилизација 

институција на ћенско 

ромско питање 

увођење едукативних програма 

са акцентом на људска, 

мањинска и права жена и 
начинима њиховог 

фукционисања и заштите 

Број процесуираних случајева 

дискриминације 

Савет за родну 

равноправност 

Повереник за заштиту 

равноправности 
 

НВО 2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
Превенција и сузбијање 

насиља над Ромкињама 

у породици и 
партнерским односима,  

и унапређивање заштите 

жртава 

Ефикасна примена закона 

и мера заштите у ромским 

насељима 

установљена посебна и 

ефикасна решења за заштиту 

Ромкиња 

Број обучених тимова  

 

Центар за социјални 

рад 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Ефикасни мобилни тимови 

састављени од особа запослених у 

институцијама које пружају услуге 
жртвама насиља на локалном 

нивоу 

 
 

Центар за социјални 

рад 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

анализа и праћење примене 

казнене политике у области 
насиља над женама са освртом 

на Ромкиње 

Ниво доступности  сигурних кућа 

за Ромкиње жртве насиља 
 

Центар за социјални 

рад 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Број Ромкиња жртава насиља 

корисница сигурних кућа 

 

 

Јачање капацитета 
система заштите Ромкиња 

од насиља 

 

 

едукација међусекторских 
тимова за заштиту жртава 

насиља за примену решења  и 

осетљивост по питању заштите 
Ромкиња од насиља 

Број едукованих Ромкиња 
 

 

Центар за социјални 
рад 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 
Превенција и сузбијање 

насиља над Ромкињама 

у породици и 
партнерским односима,  

и унапређивање заштите 

жртава 

Повећање доступности 

система заштите за 

Ромкиње  жртве насиља 

едукација и информисање 

Ромкиња о праву на живот без 

насиља 

Повећана доступност услуга 

заштите Ромкињама жртвама 

насиља 
 

 

Центар за социјални 

рад 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

 Центар за социјални 
рад 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Обезбеђена доступност 
Склоништа свим женама без 

дискриминације 

Смањен број Ромкиња које трпе 
насиље 

 

 

Центар за социјални 
рад 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број Ромкиња смештених у 
Склоништа 

 

Унапређено 

образовања Ромкиња 
 

 

 

 

Обезбеђивање програма 

описмењавања за 
Ромкиње 

обезбеђивање механизама за 

праћење редовности похађања 
наставе и превременог 

напуштања  школовања 

Смањен проценат Ромкиња које 

пре времена напуштају образовни 
систем 

 

Образовне установе 

 
Школе за образовање 

одраслих 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Унапређено 

образовања Ромкиња 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Обезбеђивање програма 
описмењавања за 

Ромкиње 

 
 

обезбеђивање стипендија и 
кредита за школовање 

Смањен проценат Ромкиња које 
пре времена напуштају образовни 

систем 

 

Образовне установе 
 

Школе за образовање 

одраслих 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

функционално образовање 

одраслих Ромкиња 

Смањен проценат Ромкиња које 

пре времена напуштају образовни 
систем 

 

Образовне установе 

 
Школе за образовање 

одраслих 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  

Укидање родних и 

етничких 

стереотипа из 
наставног програма и 

уџбеника 

промовисање позитивних,  

модела 

Ромкиња широј  заједници, 
кроз медије, издаваштво и 

наставне програме 

 

Смањен проценат Ромкиња које 

пре времена напуштају образовни 

систем 
 

Образовне установе 

 

Школе за образовање 
одраслих 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Увођење афирмативних 

мера за целоживотно  
образовање Ромкиња и 

промоција учења на 

даљину 

анализа  родних и етничих 

стереотипа уџбеника на свим 
нивоима образовања  

 

 

Смањен проценат Ромкиња које 

пре времена напуштају образовни 
систем 

 

Образовне установе 

 
Школе за образовање 

одраслих 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 
НВО 

2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Унапређено 

образовања Ромкиња 

 
 

 

 

 

 

 

Информисање родитеља о  
Закону о 

основношколском 

образовању и 
процедурама 

заговарање за промене 
образовних програма са 

аспекта укидања стереотипа 

Смањен проценат Ромкиња које 
пре времена напуштају образовни 

систем 

 

Образовне установе 
 

Школе за образовање 

одраслих 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Подстицање 
високошколског 

образовања и њихово 

образовање 

програми 
праћења и подршке 

девојчицама и младим женама 

у процесу образовања 

Смањен проценат Ромкиња које 
пре времена напуштају образовни 

систем 

 

Образовне установе 
 

Школе за образовање 

одраслих 

Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

медијске кампање у ромској и 

широј заједници за промоцију 

образовања 
 

 

 Образовне установе 

 

Школе за образовање 
одраслих 

 

Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Унапређена и заштита 

општег и 

репродуктивног 
здравља Ромкиња и 

обезбеђивање 

доступности квалитетне 
здравствене заштите за 

Ромкиње 

Обезбеђени подаци о 

здравственом стању 

Ромкиња 

евалуација здравственог стања 

женске ромске популације у 

оквиру циљног истраживања 
 

Дефинисан сет индикатора за 

здравствено праћење стања 

 
 

Здравствене установе Повереник за заштиту 

равноправности 

НВО 

2016-2019.  

 Повећање доступности 
здравствених служби 

информативне трибине из 
области здравствене заштите 

 

 

Број посећених ромских насеља од 
стране здравствених служби 

 

Здравствене установе Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

 

 
 

Формирање мобилних тимова 
за рано откривање обољења   

 

Број јавних предавања 

 

Број  

штампаног инфорнмативног 

материјала 

Број едукованих здравствених 
радника 
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ПОЛАЖАЈ ЖЕНА 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: унапређен положај жена ромкиња у друштвеном и јавном животу 

 

Спец.циљеви Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Унапређена и заштита 
општег и 

репродуктивног 

здравља Ромкиња и 
обезбеђивање 

доступности квалитетне 

здравствене заштите за 
Ромкиње 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Повећање доступности 

здравствених служби 

упознавање здравствених 
радника са родном димензијом 

културе и живота Ромкиња и 

Рома   
 

Број поднетих жалби за 
непоштовање процедура 

здравствених радника 

 

Здравствене установе Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број обављених здравствених 
прегледа 

 

Здравствене установе Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

запошљавање и континуирана 
едукација ромских 

здравствених медијаторки 

Процена ефеката рада мобилних 
тимова на здравље Ромкиња 

 

Здравствене установе Повереник за заштиту 
равноправности 

НВО 

2016-2019.  

Број откривених обољења 

 

 

Израђени стандарди за 

запошљавање ромских 

здравствених медијаторки  
 

Број стално запослених ромских 

здравствених медијаторки 
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Анекс 13 

АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Смањена дискриминација Рома у Граду 

 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Подизање свести о 

проблему 

дискриминације и 
поступање у случајевима 

дискриминације 

 Кампање против дискриминације Број спроведених кампања 

 
Локална са моуправа 

Повереник за заштиту 

равноправности 

моуправа 

НВО 2016-2019.  

Број обухваћене циљне групе 
 

Број штампаног и дистрибуираног 

материјала 

 

 Кампања у вези са правним лековима у случајевима 

кршења права 

    

Процена успешности кампања 

Промена ставова грађана 

 Подизање 

специјалистичких знања 

о међународним 
стандардима и 

унутрашњим прописима 

 Оргаизовање специјалистичких обука за припаднике 

полиције, правосуђа и јединица локалне самоуправе 

Број успешно реализованих обука 

 
Локална са моуправа 

Повереник за заштиту 

равноправности 

моуправ 

НВО 2016-2019.  

Број учесника и учесница 

 

Процене успешности реализованих 

обука 

Запошљавање већег 

броја Рома у полицији, 

правосуђу, другим 
државним органима и 

ЈЛС 

Спровођење мера афирмативне акције при запошљавању Број запослених Рома у полицији, 

правосуђу, другим државним 

органима и јединицама 
локалне самоуправе 

Локална самоуправа 

Повереник за заштиту 

равноправности 
моуправа 

НВО 2016-2019.  
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АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА 

 

СТРАТЕШКИ  ЦИЉ: Смањена дискриминација Рома у Граду 

 

Спец 

.циљеви 

Акивности Индикатори Носиоци Мониторинг Временски  

оквир 

         Буџет 

( у 000.000,00) 

Подршка организацијама 
које пружају правну 

помоћ жртвама 

дискриминације 

Подршка и  донације удружењима грађана која заступају 
жртве дискриминације 

 

Висина додељених новчаних 
средстава 

 

Локална са моуправа 

Повереник за заштиту 

равноправности 

моуправа 

НВО 2016-2019.  

Број спроведених пројеката 

 

Укључивање  у активности институција Број укључених УГ. 

Праћење 

имплементације Закона о 

забрани дискриминације 

Сарадња са Повереником за заштиту равноправности Број судских поступака покренутих 

на основу овог закона.  

 

судство НВО 2016-2019.  

Број одлука донетих од стране 

Повереника 
 

Повереник за заштиту 

равноправности 
Локална  самоуправа 

Сарадња са УГ Број укључених УГ Удружење грађана 

Праћење 

имплементације Закона о 

равноправности полова 

Праћење реализације овог закона на националном и 

локалном нивоу 

Број судских поступака покренутих 

на основу овог закона 

 

Локална самоуправа 

Повереник за заштиту 

равноправности  
судство 

НВО 2016-2019.  

Број донетих пресуда у корист 

тужитељица 

 

Сарадња са удружењима грађана Број укључених УГ 

 

Број укључених женских УГ 
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