
 

 

  

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник 

РС”, број 30/18) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

 

Влада усваја 

 
 

Акциони план  

за период 2022-2024. године за  спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња  

у Републици Србији  за период 2022-2030. године 

  

  

I. Увод 

 

 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. 

године била је усвојена 3. марта 2016. године, као наставак претходне Стратегије за унапређивање 

положаја Рома 2009–2015. године.  Република Србија је донела Закон о планском систему Републике 

Србије 2018. године, којим се прoписују форма, садржај и друге карактеристике планских документата 

Републике Србије. Република Србија се придружила Декларацији партнера Западног Балкана о 

интеграцији Рома и Ромкиња у оквиру процеса проширења Европске уније (у даљем тексту: Познањска 

декларација) 2019. године. Европска унија (ЕУ) је усвојила ЕУ Стратешки оквир за једнакост, укључивање 

и учешће Рома до 2030. године (у даљем тексту: ЕУ Стратешки оквир за Роме). Поред тога, приликом 

израде овог Акционог плана узете  су у обзир препоруке из Четвртог мишљења Саветодавног комитета 

Оквирне конвенције за заштиту националних мањина од 26. jуна 2019. године. 

 

С обзиром на измењен контекст, као и наведена нова документа, произашла је потреба да се постојећа 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. 

године ревидира и усагласи са Законом о планском систему Републике Србије, као и са и Уредбом о 

методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и садржају појединачних 

докумената јавних политика. Затим, Стратегија је усклађена са Познањском декларацијом и ЕУ 

Стратешким оквиром за Роме. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог покренуло 

је иницијативу за ревизију Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 

период од 2016. до 2025. године, као надлежни предлагач, а у складу са чланом 29. став 1. Закона о 

планском систему Републике Србије. У складу са наведеним документима, период спровођења Стратегије 

је од 2022. до 2030. године.  Стратегијa за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 

период 2022–2030. године (у даљем тексту: Стратегија) је усаглашена на нивоу Стручне групе 

Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење 

реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. 

до 2025. године (у даљем тексту: Координационо тело).  

 

II. Методологија израде акционог плана и консултативни процес 

Одлуком Владе о оснивању Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома 

и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период од 2016. до 2025. године
1
, створени су предуслови за континуиран и инклузиван процес 

рада на кључним документима чију израду захтева  нови регулаторни процес планирања.  

У оквиру Координационог тела оформљена је Стручна група коју чине представници: Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја; Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања; 

Министарства здравља; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства 

унутрашњих послова; Министарства финансија; Министарства правде; Министарства државне управе и 

локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Министарства културе и информисања; 

Националног савета ромске националне мањине; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва; 

 
1 "Службени гласник РС", број 62/21. 
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Сталне конференције градова и општина; Републичког секретаријата за јавне политике и Платформе 

цивилног друштва. Стручном групом руководи Нинослав Јовановић, државни секретар у Министарству 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Техничку подршку Координационом телу и Стручној 

групи пружа Одсек за унапређење положаја Рома и Ромкиња из тог министарства.  Стратегија за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године је припремљена на основу 

анализе доступних докумената и анализе актуелног контекста. Координационо тело и Стручна група су 

прикупили мишљења свих релевантних институција, широког круга организација цивилног друштва и 

саме ромске националне заједнице у Републици Србији, те су на основу прикупљених мишљења 

припремили коначан текст Стратегије, који је предложен за усвајање Влади.  

 

Стратегија је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима. 

Институционални ресурси за припрему, спровођење, праћење и процену Стратегије су Координационо 

телo за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије, 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Министарка овог ресора као 

Национална контакт особа за Роме и Ромкиње, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 

ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких 

мера, независне националне институције за једнакост и људска права и за статистику, јединице локалне 

самоуправе, као и Национални савет. 

 

Акциони план за период 2022-2024. године за  спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња  у Републици Србији за период 2022-2030. године (у даљем тексту:Акциони план) – ови 

документи јавне политике се, по први пут, заснивају на методологији израде дефинисаној Законом о 

планском систему Републике Србије и пратећим подзаконским актима, чија примена осигурава квалитет 

израде докумената јавне политике. Акциони план, као документ јавне политике који операционализује 

опште и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања 

конкретних мера и активности, прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и 

поставља показатеље на нивоу ефеката, исхода и резултата. Стога, остваривање општег и посебних 

циљева који су дефинисани Стратегијом у великој мери зависи од Акционог плана, односно од 

успешности примене и координације спровођења мера и активности које су планиране Акционим планом. 

Акциони план, како је наведено обухвата период од 2022. до 2024 године, а конкретизацијом свих мера и 

активности које ће бити предузете у наведеном периоду унапређује се деловање одговорих институција и 

омогућава се праћење постигнутих резултата и квалитетно извештавање, као и благовремена ревизија 

циљева и идентификованих мера, зарад бољег планирања у будућности. Акциони план је структурно 

подељен у односу на један општи и 7 посебниих циљева: 

o ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз 

уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као 

облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва. 

o Посебни циљ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према 

ромској националној мањини.  

o Посебни циљ 2: Унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним 

процесима.  

o Посебни циљ 3: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, 

недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, 

обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање, и 

пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање 

делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма 

као облика расизма.  

o Посебни циљ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом 

запошљавању.  

o Посебни циљ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним 

здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без 

дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике 

Србије.  

o Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности.  

o Посебни циљ 7: Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној 

заштити.  

 

У оквиру сваког од посебних циљева се налазе мере и активности које доприносе достизању постигнутих 

циљева.  
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Усвајању АП претходиле су Јавне консултације. Министарство за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог је 26. априла 2022. године ставило на увид јавности Радну верзију АП на својој Интернет 

презентацији  https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-konsultacije.php  и порталу eКонсултације 

https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/62/1.  Том приликом, позвало је, на основу члана 41. став 

1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије, на онлајн консултације представнике свих органа 

јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне 

партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване 

субјекте. Сугестије и коментари могли су се доставити на предвиђеном обрасцу до 9. маја 2022. године на 

електронску адресу: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs  и/или путем портала „eКонсултације”. 

 

Потом је МЉМПДД од 26. маја до 15. јуна 2022. године спровело јавну расправу о Предлогу акционог 

плана за период од 2022-2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године а у складу са Закључком Одбора за правни систем 

и државне органе Владе 05 Број: 90-4109/2022 од 25. маја 2022. године, а на основу члана 36. Закона о 

планском систему Републике Србије. Јавна расправа о Предлогу акционог плана одржана је у форми 

округлих столова уз поштовање свих епидемиолошких мера и коментари су се могли доставити на 

предвиђеном обрасцу на електронску адресу: odsek.romi@minljmpdd.gov.rs   и/или путем портала. По 

окончању поступка јавне расправе, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

анализирало је све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинило 

извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана и у року од 15 дана од завршетка јавне 

расправе исти објавило на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог и на Порталу „eКонсултације”. 

АП је након завршетка јавне расправе, разматран на радном састанку Стручне групе Координационог тела, 

како би био спреман на прослеђивање давања мишљења свим ресорима. 

 

III. Процена финансијских средстава 

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз седам посебних циљева, чија 

имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности  у периоду 

2022-2024. године. 

 Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена 

је од стране, предлагача овог акционог плана (Министарство за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог) и  носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са  планском - буџетским 

процедурама. У том смислу су сви буџетски корисници - органи и организације извршили оквирну 

процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних 

активности, попуњавањем прописаних ПФЕ образаца о финансијским ефектима исказаних  процењених 

оквирних трошкова буџета, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним 

финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове 

организација за  обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15). 

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као 

и извора из донаторских или других средстава за пружање финансијске помоћи из средстава ЕУ. При 

овоме је у ситуацијама када није било могуће проценити било износ или потенцијалног донатора, 

извршена само процена потребе обезбеђења донаторских средства, с тим да ће се у наредном периоду 

ближе дефинисати оквир потребних средстава или апликација према одређеним донаторима, односно 

другим изворима средстава, посебно у ситуацијама, када је за аплицирање у погледу  донаторских 

средстава претходно потребно израдити одређена истраживања, односно појединачне анализе или 

прикупљање других релевантних података из садржаја мера овог Акционог плана. 

За спровођење овог акционог плана финансијска средства су планирана  Законом о буџету Републике 

Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21). Средства су обезбеђена у  оквиру раздела 

надлежних министарстава или других државних органа који су носиоци појединачних активности из овог 

акционог плана. Укупно  обезбеђена средства по наведеним програмима обухватају и средства за 

реализацију појединачних активности  из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним 

активностима, које су груписане у оквиру  појединих врста мера, која се крећу у оквиру  дозвољених 

вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике. 

https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-konsultacije.php
https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/62/1
mailto:odsek.romi@minljmpdd.gov.rs
mailto:odsek.romi@minljmpdd.gov.rs
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Садржај акционог плана унеће се у Јединствени информациони систем за планирање, праћење 

спровођења, координацију јавних политика и извештавање и спровешће се извештавање о резултатима 

спровођења акционог плана кроз овај систем. О резултатима спровођења акционог плана извештаваће се 

у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од дана усвајања. 

IV. Праћење спровођења акционог плана 

Полазећи од разлога доношења овог акционог плана, његове садржине, a уважавајући потребу 

рационализације процеса рада у надлежним  институцијама у делу који се односи на извештавање о 

реформским процесима, праћење његове имплементације вршиће Министарство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог у сарадњи са Координационим телом за унапређење положаја и социјално 

укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. Такође, праћење имплементације акционог плана 

спроводиће се и кроз Јединствени информациони систем, а сходно члану 47. Закона о планском систему 

Републике Србије. 

V. Значење израза садржаних у акционом плану 

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:  

− АП - Акциони план 

− АП 23 -  Ревидирани акциони план за Поглавље 23 

− АПВ – Аутономна покрајина Војводина 

− АПР – Агенција за привредне регистре 

− ГИЗ -  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Немачка 

организација за међународну сарадњу 

− ДЕУ- Делегација Европске уније 

− ДЗ – Дом здравља 

− ERIAC – (European Roma Institute for Arts and Culture) - Европски ромски институт за уметност и 

културу Србија 

− ЕЦЕЦ – (Early Childhood Education and Care) – Образовање и брига у раном детињству 

− ЕУ - Европска унија 

− ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

− ЗУОВ –Завод за унапређење образовања и васпитања 

− ИЗЈЗ – Институт за јавно здравље 

− ЗЈЗ- Заводи за јавно здравље 

− ИПА - Инструмент за претприступну помоћ 

− ИРК – Интерреесорна комисија 

− ЈП - Јавне политике 

− ЈЛС - Јединица локалне самоуправе 

− КИРС - Комесаријат за избеглице и миграције 

− КИР АПВ - Канцеларија за инклузију Рома Владе Аутономне покрајине Војводине 

− КТСУРР - Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња  

− MICS 6 - (The Multiple Indicator Cluster Survey 6-2019) - Истраживање вишеструких показатеља 

положаја жена и деце у Србији 2019 

− МЉМПДД  - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

− МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе 

− МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

− МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

− МП - Министарство правде 

− МПР - Министарство привреде  

− МСП - Министарство спољних послова 

− МБОС -  Министарство за бригу о селу 

− МБПД  - Министарство за бригу о породици и демографију 

− МЗ -  Министарство здравља 

− МКИ - Министарство културе и информисања 
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− МФ - Министарство финансија 

− МУП - Министарство унутрашњих послова 

− НАЈУ – Национална академија за јавну управу 

− НВО - Невладина организација 

− НСЗ - Национална служба за запошљавање 

− НСРНМ – Национални савет ромске националне мањине 

− ОЕБС – Организација за европску безбедност и сарадњу 

− ОЦД – Организације цивилног друштва 

− ОШ – Основна школа 

− ПЗСЗ – Покрајински завод за социјалну заштиту 

− ПКС - Привредна комора Србије 

− ПЗЗР - Повереник за заштиту равноправности 

− ПУ – Предшколска установа/Полицијска управа 

− РЕФ – (Roma Education Fund) – Фонд за образовање Рома 

− РИК – Републичка изборна комисија 

− РЗС - Републички завод за статистику 

− РЗСЗ  - Републички завод за социјалну заштиту 

− РС - Република Србија 

− РФЗО   - Републички фонд за здравствено осигурање  

− РЦЦ – (Regional Cooperation Council)- Регионални савет за сарадњу 

− СИПРУ – (Social  Inclusion annd Poverty Reduction Unit) - Тим за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва Владе Реублике Србије 

− СКГО - Стална конференција градова и општина 

− СШ –Средња школа 

− ЦСР – Центар за социјални рад 

− ШООО – Школа за основно образовање одраслих 

− ШУ – Школска управа  

 

 

Мере у Акционом плану подељене су на:  

− Регулаторне (Р) 

− Подстицајне (ПО) 

− Информативно-едукативне (ИЕ) 

− Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО) 

− Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ) 

 

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту 

мере. 

 
 

Скраћенице за ознаке програмског буџета су: 

− ПГ  - Буџетски програм 

− ПА - Програмска активност 

− Ек.класиф.  - Економска класификација 

− 01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања 

− ДОП ЕУ- Донаторска помоћ ЕУ 
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VI. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Документ јавне политике:  Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у Републици Србији за период 2022-2030. године 

Назив акционог плана: Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у Републици Србији за период 2022-2024. године 

 

Предлагач: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Координација и извештавање: Координационо тело за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији  за период од 2016. до 2025. године и Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог као техничка подршка 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ :  

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, УЗ УВАЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА, ЕЛИМИНИСАЊЕ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА, И ПОСТИЗАЊЕ ВЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ У СВИМ СЕГМЕНТИМА ДРУШТВА. 

 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Показатељ(и) на нивоу oпштег циља  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

Очекиван животни век Рома и Ромкиња  

 

 

Године 

старости 

(РЗС, ИЗЈЗ) 62,2 

(2021) 

62,5 62,8 63,2 

Проценат ромских домаћинстава који живи у условима изражене 

материјалне депривације (3 или више фактора материјалне 

депривације) 

Проценат (ЕУ СИЛК, РЗС, 

MICS),   

83,7 

2019 

82 80 78 

 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1:  

СМАЊЕН НИВО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА ПРЕМА РОМСКОЈ НАЦИОНАЛНОЈ МАЊИНИ 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

1.1. Проценат Рома и Ромкиња који сматра да има 

лично искуство дискриминације  

Проценат Истраживање „Перцепција 

ромске заједнице о 

дискриминацији“ које спроводи 

Повереник за заштиту 

равноправности 2023/2024 

 

26 

(2020) 

  19 
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1.2. Удео општег становништва којем није пријатно 

имати Роме за комшије  

Проценат Истраживање повереника 

„Однос грађана и грађанки 

према дискриминацији“ 

које спроводи Повереник за 

заштиту равноправности 2023 

 

19 

(2019) 

 15 

 

 

 

Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира и његова пуна примена у превенцији и заштити од циганизма као посебног  облика расизма, и дискриминације.  

Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

1.1.1. Закон препознаје и санкционише 

циганизам као облик расизма    

Не/Да Службени гласник РС Не 

(2021) 

/ / Да 

1.1.2. Број новоуспостављених  

организационих јединица за борбу 

против циганизма и дискриминације 

према Ромима и Ромкињама у оквиру 

јавних институција и независних тела  

Број Унутрашњи акти институција 

 

0 

(2021) 

/ / / 

1.1.3. Број притужби због дискриминације 

припадника/ца ромске националне 

мањине повећан као ефекат едукације о 

дискриминацији и механизмима заштите 

Број Редован годишњи извештај Повереника за 

заштиту равноправности 

94 

(2020) 

100 110 120 

1.1.4. Број (наводних) жртава које су добиле 

бесплатну правну помоћ  

 

Број Извештај о реализацији оперативних 

закључака закључака 

 Регистар о пружаоцима бесплатне правне 

помоћи 

Годишњи извештаји министарства правде 

 

3340 

(1.10.2019-

октобар 2020) 

 

4000 4000 4200 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, Програм 1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и слобода, Програмска 

активност 0005 – Стварање услова за политику једнаких 

могућности, 

 

 

 

 

1.784,0 

 

 

 

 

 

 

7.957,0 

 

 

 

 

 

 

14.130,0 
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Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 - Уређење  

и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 

0010 - Администрација и управљање, 

Раздео 12 – Повереник за заштиту равноправности, 

Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и 

мањинских права и слобода, Програмска активност 0012 -  

делотворно сузбијање и заштита од дискриминације 

522,0 

 

 

 

 

0,0 

522,0 

 

 

 

 

0,0 

522,0 

 

 

 

 

0,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

15.000 17.000 39.000 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

1.1.1. Анализа потребе за изменама 

прописа са препорукама за 

унапређење укључујући и 

препоруке за организационе 

јединице за борбу против 

циганизма као облика расизма, и 

дискриминације према Ромима и 

Ромкињама у оквиру јавних 

институција и независних тела 

МЉМПДД ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2022 

Израђена анализа Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

Донаторска 

средства ЕУ 

 

ПГ. 1001 

ПА 0005 

Ек. класиф. 

411     

412  

42  

 

 

 

 

1.335,0 

   216,0 

   233,0 

 

 

 

5.956,0 

963,0 

1.038,0 

 

 

 

10.577,0 

1.710,0 

1.843,0 

1.1.2. Упућивање МП информације о 

препорукама на основу анализе 

како би циганизам као посебан 

облик расизма био препознат у 

прописима 

МЉМПДД МП 4. квартал 

2023. 

Упућена информација ка 

МП 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1. 

 

   

1.1.3. Допуне и измене политика 

институција и независних 

институција да препознају 

циганизам као посебан облик 

расизма и интегришу мере 

против циганизма као облика 

расизма у своје политике, а на 

основу препорука из Анализе 

МЉМПДД Сва 

релевантна 

министарства 

ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2024  

Операционализован 

термин  циганизам као 

облик расизма на свим 

нивоима јавних 

институција 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет ЈЛС 

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1. 

Буџет ЈЛС - У 

оквиру 

билансних 

могућности 
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потреба за изменама прописа са 

препорукама за унапређење 

1.1.4. Спровођење обука пружалаца 

бесплатне правне помоћи у вези 

са почетком примене Закона о 

бесплатној правној помоћи 

запослених у ЈЛС који одлучују 

о захтеву за бесплатну правну 

помоћ (Веза са АП за Поглавље 

23) 

МП ЈЛС 

ОЦД 

 

4. квартал 

2024  

Број реализованих обука: 

најмање 4 годишње 

односно 12 до краја 2024. 

године  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет ЈЛС 

 

Потребна 

донаторска 

средства ЕУ 

у € 

 

ПГ 1602 

ПА 0010 

Ек. класиф. 

411      

412  

42   

 

 

 

 

388,00 

66,00 

68,00 

 

15.000,0  

 

 

 

388,00 

66,00 

68,00 

 

17.000,0  

 

 

 

388,00 

66,00 

68,00 

 

19.000,0  

1.1.5. Информисање припадника 

ромске националне мањине о 

начинима остваривања 

бесплатне правне помоћи 

МЉМПДД МП 

ЈЛС 

ОЦД 

 

4. квартал 

2024 

Редовно се израђују 

извештаји у МП 

 

Број информисаних 

припадника ромске 

националне мањине 

 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1. 

 

   

1.1.6. Истраживање Повереника за 

заштиту равноправности о 

Перцепцији ромске заједнице о 

дискриминацији  

Повереник 

за заштиту 

равноправ

ности 

МЉМПДД 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Реализовано 

истраживање: 

„Перцепција ромске 

заједниице о 

дискриминацији“ које 

укључује и поглавље о 

циганизму као посебном 

облику расизма: 1 

истраживање, крај 2024 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

 

Донаторска 

средства ЕУ 

ПГ 1001 

ПА 0012 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

20.000 

1.1.7. Истраживање Повереника за 

заштиту равноправности о 

„Однос грађана и грађанки 

према дискриминацији“  

Повереник 

за заштиту 

равноправ

ности 

МЉМПДД 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Реализовано 

истраживање: 

„Перцепција ромске 

заједниице о 

дискриминацији“ које 

укључује и поглавље о 

циганизму као посебном 

облику расизма: 1 

истраживање, крај 2024 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

 

Донаторска 

средства 

ЕУ/Савет 

Европе 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1. 
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1.1.8. Организовање консултативног 

процеса у вези са оснивањем 

Фонда за унапређење положаја 

Рома 

МЉМПДД 

 

Сва 

министарства 

ДЕУ 

РЦЦ 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2023 

Број одржаних 

консултација на тему 

оснивања Фонда – 3  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

 

Донаторска 

средства 

ЕУ/ГИЗ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1. 

 

   

 

 

 

Мера 1.2. Оснаживање Рома и Ромкиња за приступ правима и очување идентитета 

Институција одговорна за реализацију: Министарство културе и информисања  

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024. Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о јавном информисању и медијима 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

1.2.1. Број Установа културе за Роме и Ромкиње  

 

Број Годишњи извештај Националног  

савета  

1  

(2021) 

1 1 1 

1.2.2. Број пројеката/програма установа културе, чији је 

оснивач национално мешовита јединица локалне 

самоуправе, а на чијој територији живи 

репрезентативан број Рома, којима се чува и 

промовише културни идентитет и традиција 

ромске националне мањине  

Број Годишњи извештај Националног  

савета 

/ / / Биће утврђено као 

базна вредност 

2024 

1.2.3. Дефинисана листа истакнутих уметника и 

културних делатника ромског порекла, која се 

периодично ажурира.  

Број Годишњи извештај Националног  

савета 

/ / / Биће утврђено као 

базна вредност 

2024 

1.2.4. Број медија са претежним садржајем релевантним 

за Роме и Ромкиње или на ромском језику  

 

Број медија Медији на језицима националних 

мањина, ОЕБС Мисија у Србији, 

2020, МКИ 

26 

(2020) 

  30 

1.2.5. Број програма и пројеката којима су Роми и 

Ромкиње информисани и едуковани на тему 

приступа правима и очувања идентитета 

 

 

Број 

подржаних 

пројеката 

Решење МКИ  о додели средстава 

за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја на 

језицима националних мањина 

12 11 12 12 

1.2.6. Број подржаних пројеката/програма којима се на 

афирмативан начин представља култура и 

Број Извештај МКИ, АПВ и ЈЛС 

Извештај МЉМПДД 

4 5 5 7 
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традиција Рома и који доприносе борби против 

циганизма и дискриминације 

Извештај НСРНМ 

Решење о расподели средстава из 

буџетског фонда за националне 

мањине 

 Решења МКИ  о додели средстава 

за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 29 - Министарство културе и информисања:  

Програм 1201 - Уређење и развој система у области културе и 

информисања, Програмска активност 0001 - Уређење и 

надзор система у области културе,  Програмска активност  

0002 - Развој система у области јавног информисања и надзор 

над спровођењем закона,  

 

Програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, Програмска активност 0006 - Подршка 

културној делатности друштвенo осетљивих група и  

 

Програм 1204 - Систем јавног информисања, програмска 

активност 0001 - Систем јавног информисања и Програмска 

активност 0006 - Подршка информисању националних 

мањина на сопственом језику;  

 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, Програм 1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 

0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности, 

 

Раздео 12 – Повереник за заштиту равноправности, Програм 

1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и 

слобода, Програмска активност 0012 -  делотворно сузбијање 

и заштита од дискриминације; 

 

4 

 

 

 

376,0 

2.206,0 

 

 

 

 

2.379,0 

 

 

 

2.500,0 

 

 

9.390,0 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

807,0 

2.206,0 

 

 

 

 

2.610,0 

 

 

 

3.000,0 

 

10.890,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

591,0 

2.206,0 

 

 

 

 

2.390,0 

 

 

 

3.500,0 

 

13.890,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

 0,0 0,0 0,0 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

1.2.1. Спровођење анализе стања, 

потреба и могућности са 

закључцима о најважнијим 

баријерама и проблемима и 

препорукама које су основа за 

предлоге измена регулаторног 

оквира 

 

МКИ НСРНМ 

КТСУРР 

ОЦД 

Донатори 

 

 

 

4. квартал 

2024 

Спроведена 1 анализа, 

објављене препоруке 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

 

Буџетирано у 

окв. акт. 1.2.7. 

 

   

1.2.2. Израда студије изводљивости за 

успостављање Завода за 

очување културног идентитета и 

културне баштине Рома 

МКИ КТСУРР 

ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Спроведена 1 анализа, 

објављене препоруке 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 
1.2.7. 

 

   

1.2.3. Суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

на ромском језику  

МКИ Медији 

ОЦД 

4. квартал 

2024 

Број подржаних пројеката 

– 10 годишње 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

ПГ 1201 

ПА 0002 

Ек. класиф. 

411 

412 

42 

 

 

 

1.608,0 

310,0 

288,0 

 

 

 

 

1.608,0 

310,0 

        

288,0 

 

 

 

1.608,0 

310,0 

288,0 

 

1.2.4. Јачање професионалних 

капацитета новинара и 

медијских радника за 

производњу  медијских садржаја 

намењених припадницима 

ромске националне мањине 

МКИ КТСУРР 

НСРНМ 

Медији 

 

ОЦД 

4. квартал 

2024 

Број реализованих обука- 

најмање 1 годишње 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

ПГ 1204 

ПА 0001 

Ек. класиф. 

48 

 

 

 

 

2.500,0 

 

 

 

 

 

 

 

3.000,0  

 

 

 

 

 

 

3.500,0 

 

 

 

 

1.2.5. Суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

који доприносе очувања 

МКИ Медији 

Установе 

културе 

ОЦД 

 

4. квартал 

2024 

Број подржаних пројеката 

-5 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 
1.2.3. 
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националног и културног 

идентитета Рома 

1.2.6. Суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

на тему приступа правима 

припадника ромске националне 

мањине 

МКИ НСРНМ 

Медији 

ОЦД 

 

4. квартал 

2024 

Број подржаних пројеката 

-5 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 
1.2.3. 

 

   

1.2.7. Спровођење конкурса за 

суфинансирање и финансирање 

пројеката у области културе 

националних мањина 

МЉМПДД МКИ 

АПВ 

ЈЛС 

НСРНМ 

 

4. квартал 

2024 

Број подржаних пројеката 

који на афирмативан 

начин представља 

култура и традиција Рома 

и којима се доприноси 

борби против циганизма и 

дискриминације -11 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

За МЉМПДД: 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

За МКИ: 

ПГ 1201 

ПА 0001 

Ек. класиф. 

411      

412  

 

и 

ПГ 1203 

ПА 0006 

Ек. класиф. 

42      

46 

48  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315,0 

61,0 

 

 

 

 

 

460,0 

450,0 

1.460,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677,0 

130,0 

 

 

 

 

 

460,0 

570,0 

1580,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496,0 

95,0 

 

 

 

 

 

0,0 

690,0 

1.700,0 

 

 

1.2.8. Суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

којима се  на афирмативан 

начин представља култура и 

традиција Рома и који 

доприносе борби против 

циганизма као облика расизма, и 

дискриминације 

МКИ Медији 

НСРНМ 

ОЦД 

4. квартал 

2024 

Број подржаних пројеката 

-5 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

 

          ПГ 1204 

ПА 0006 

Ек. класиф. 

 

42 

 

48 

 

 

 

 

 

7.870,0 

 

1.520,0 

 

 

 

 

 

8.870,0 

 

2.020,0 

 

 

 

 

 

10.870,0 

 

3.020,0 

 

1.2.9. Обележавање 2. августа, и 16. 

децембра као Дана сећања на 

МЉМПДД КТСУРР 

НСРНМ 

4. квартал 

2024 

Број одржаних догађаја-

најмање 2 годишње 

Извор 01- Општи 

приходи и 

Буџетирано у 

оквиру 
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Холокауст Рома и 5. новембра 

као Дана ромског језика и 8. 

априла као Светског дана Рома 

ОЦД 

Медији 

МПНТР 

 

 примања буџета  - 

Буџет РС 

 

активности 

1.1.1. 

1.2.10. Иницијатива за обележавање 8. 

априла Светског дана Рома у 

свим установама образовања и 

васпитања 

МЉМПДД МПНТР 

НСРНМ 

4. квартал 

2024 

Завршен консултативни 

процес Иницијативе  

 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

   

1.2.11. Оснаживање Рома и Ромкиња да 

реагују против циганизма као 

облика расизма, и 

дискриминације 

 

МЉМПДД ОЦД 

Донатори 

Повереник за 

заштиту 

равноправнос

ти 

4. квартал 

2024 

Број обучених Рома и 

Ромкиња за препознавање 

циганизма и 

дискриминације у оквиру 

кампање 

 

Број реализованих 

информативно-

едукативних активности у 

оквиру кампање 

Најмање 1 годишње 

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.2.12. Подстицање и пружање помоћи 

Ромима да пријављују кривична 

дела мотивисана предрасудама, 

малтретирање, насиље и говор 

мржње  

МЉМПДД ОЦД 

Донатори 

МП 

 

4. квартал 

2024 

Број пријава Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.2.13.  Организовање кампања за      

              подизање свести о негативним   

              ефектима дечјих и присилних   

              бракова на здравље и добробит  

              жена и девојчица 

МЉМПДД НСРНМ 

МПНТР 

МЗ 

МРЗБСП 

ОЦД 

Повереник за 

заштиту 

равноправнос

ти 

 

Донатори 

ГИЗ/Регионал

ни савет за 

сарадњу/УН/Е

У 

 

4. квартал 

2024 

Број реализованих 

кампања – 1 

континуирано 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС 

Донаторска 

средства 

ГИЗ/Регионални 

савет за 

сарадњу/УН/ЕУ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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Мера 1.3. Подизање свести јавности, а нарочито за државне службенике и запослене у ЈЛС о значају борбе против циганизма као посебног облика расизма, и 

дискриминације 

Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024. Тип мере: Информативно едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о јавном информисању и медијима 

Показатељ(и) на нивоу мере Jеди

ниц

а 

мер

е 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна 

вредност 

(2024) 

1.3.1. Број људи (општа популација) који су на 

било који начин били укључени у активности 

за сузбијање предрасуда  

Број Извештаји МКИ Биће утврђено као 

базна вредност 

2024 

/ / / 

1.3.2. Број подржаних медијских садржаја на 

промоцију толеранције и идентитета Рома 

Број Решења МКИ  о додели средстава за суфинансирање 

проjеката производње медијских садржаја чија је 

тема неговање културе различитости, дијалога и 

толеранције 

3 

(2021) 

 

1 2 Биће утврђено 

1.3.3. Број јавних осуда говора мржње према 

Ромима 

Број МЉМПДД 

Извештаји Повереника за заштиту равноправности 

НСРНМ 

/ 0 

 

3 5 

1.3.4. Број обучених државних службеника на тему 

заштите од дискриминације и циганизма као 

специфичног облика расизма 

Број  

НАЈУ 

Извештаји Повереника за заштиту равноправности 

 

0 

(2021) 

100 200 300 

1.3.5. Број институција са прописима и мерама 

против циганизма као облика расизма 

Број КТСУРР, ЈЛС 0 0 0 Најмање 1 

1.3.6. Број акредитованих програма обуке за 

државне службенике код Националне 

академије за јавну управу, као и у области 

образовања, социјалне и здравствене заштите 

а који су усмерени на развијање свести и 

сузбијање циганизма и дискриминације 

према Ромима  

Број НAЈУ, РЗСЗ, ЗУОВ 

Извештаји Повереника за заштиту равноправности 

0 4 / 4 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 
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Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 29 - Министарство културе и информисања, Програм 

1204 - Систем јавног информисања, програмска активност 0001 

- Систем јавног информисања  

Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Програм 2001- Уређење, надзор и развој свих нивоа 

образовног система, Програмска активност 0001-  Утврђивање 

законских оквира и и праћење развоја образовања 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, Програм 1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 

0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности, 

 

 

 

Раздео 59 – Национална академија за јавну управу, Програм 

0615 -  Стручно усавршавање у јавној управи, Програмска 

активност 0001 – Администрација и управљање 

 

Национална служба за запошљавање, Програм 0810 – Подршка 

спровођењу послова из надлежности НСЗ, Програмска 

активност 0001 - Администрација и управљање и  Програм 0803 

- Активна политика запошљавања, програмска активност 0007 - 

Програми и мере за прфесионалну рехабилитацију и 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом из дотација 

буџета Републике Србије 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.2. 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 3.2. 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 4.2. 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.2. 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 3.2. 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 4.2. 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.2. 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 3.2. 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 4.2. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

1.3.1. Суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

чија је тема неговање културе 

МКИ Медији 

 

4. квартал 

2024 

Број подржаних 

пројеката-5 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

Буџетирано у 
оквиру 

активности 

1.2.4. 

 

  Буџетира
но у 

оквиру 

активност
и 1.2.4. 
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различитости, дијалога и 

толеранције 

Донаторска 

средства ЕУ 

 

1.3.2. Праћење примене подзаконских 

аката који дефинишу област 

препознавања и реаговања на 

дискриминаторно понашање у 

установи образовања и васпитања 

МПНТР 

 

МЉМПДД 

 

4. квартал 

2024.  

Број пријављених и 

регистрованих 

случајева 

дискриминације 

ученика/ца на основу 

националне 

припадности у 

образовним 

установама на 

годишњем нивоу-30 на 

годишњем нивоу 

 

Број извештаја о 

поступању у 

случајевима 

дискриминације 

припадника ромске 

заједнице- 30 на 

годишњем нивоу 

 

 

Извор: извештаји 

МПНТР; извештаји 

Повереника за 

заштиту 

равноправности 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

  Буџетир

ано у 

оквиру 

активнос

ти 3.2.3. 
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1.3.3. Унапређивање компетенција 

запослених у образовању за 

примену законских и 

подзаконских норми којима се 

дефинише инклузија, превенција и 

реаговање на дискриминаторно  и 

насилно понашање у установи 

образовања и васпитања   

МПНТР 

 

ЈЛС 

НСРНМ 

ПУ 

ОШ 

СШ 

ШУ 

ОЦД 

 

4. квартал 

2024.  

Број програма 

едукације запослених 

у образовном систему  

који су спроведени: 

најмање 3  

 

Број учесника/ца 

едукације: најмање 

300 годишње 

 

Број подржаних ОЦД 

у области превенције и 

реаговања на 

дискриминаторно и 

насилно понашање и 

обим додељених 

средстава: најмање 3 

по конкурсу  

 

Извор: извештаји 

МПНТР; извештаји 

Повереника за 

заштиту 

равноправности; 

извештаји подржаних 

ОЦД 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

 

  Буџетир

ано у 

оквиру 

активнос

ти 3.2.3. 
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1.3.4. Унапређивање доступности и 

квалитета учења Ромског језика са 

елементима националне културе 

као изборног програма у основној 

школи 

МПНТР 

 

НСРНМ 

ЈЛС 

ЗУОВ 

ОШ 

ОЦД 

4. квартал 

2024.  

Број школа у којима се 

изучава Ромски језик 

са елементима 

националне културе: 

најмање 65 

 

Број ученика ромске 

националности 

(девојчица и дечака) 

која похађају програм 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе: 

најмање 2.500 

 

Број уџбеника за 

изборни програм 

Ромски језик са 

елементима 

националне културе: 

најмање 1 уџбеник по 

разреду 

 

Извор: извештаји 

МПНТР, ЈЛС; 

извештаји укључених 

ОЦД 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

Донаторска 

средства ЕУ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 
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1.3.5. Организовање креирања и 

акредитације програма обука о 

циганизму као облику расизма и 

антидискриминацији у 

образовању, социјалној и 

здравственој заштити 

МЉМПДД МПНТР 

МРЗБСП 

МЗ 

РЗСЗ 

ЗУОВ, 

КИР АПВ 

НСРНМ 

СКГО 

 

4. квартал 

2023 

Број креираних 

програма обуке – 

најмање 1 за сваки 

систем 

 

Број акредитованих 

програма обуке у 

здравственој заштити-

најмање 1 до краја 

2023 

Број акредитованих 

програма обуке у 

социјалној заштити-

најмање 1 до краја 

2023 

Број акредитованих 

програма обуке у 

образовању-најмање 1 

до краја 2023 

 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.6. Одржавање програма обука о 

циганизму као облику расизма и 

антидискриминацији за запослене 

у образовању, социјалној и 

здравственој заштити 

МЉМПДД МПНТР 

МРЗБСП 

МЗ 

РЗСЗ 

ЗУОВ, 

КИР АПВ 

НСРНМ 

СКГО 

 

4. квартал 

2024 

Број обучених 

запослених у 

здравственој заштити-

најмање 300 до краја 

2024 

Број обучених 

запослених у 

социјалној заштити-

најмање 300 до краја 

2024 

Број обучених 

запослених у 

образовању-најмање 

300 до краја 2024 

 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

Донаторска 

средства ЕУ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.7. Укључивање теме циганизма као 

облика расизма, и дискриминације 

у постојеће програме обука за 

државне службенике и запослене у 

ЈЛС 

НАЈУ СКГО 

МЉМПДД 

ГИЗ 

Повереник за 

заштиту 

равноправности 

2. квартал 

2023 

Број програма обуке у 

које је уврштена тема 

циганизма и 

дискриминације – 

најмање 6 до краја 

2023 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

Донаторска 

средства 

ГИЗ/ЕУ 

 

ПГ 0615 

ПА 0001 

0,0 0,0 0,0 
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1.3.8. Организовање програма обука 

који укључују теме циганизма као 

облика расизма, и 

дискриминације, за запослене у 

ЈЛС  

МЉМПДД СКГО 

ГИЗ 

Повереник за 

заштиту 

равноправности 

4. квартал 

2024  

Број одржаних обука-

најмање 1 годишње 

 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

Донаторска 

средства ГИЗ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.9. Организовање програма обука 

који укључују теме циганизма као 

облика расизма, и 

дискриминације, за државне 

службенике  

НАЈУ МЉМПДД 

ГИЗ 

Повереник за 

заштиту 

равноправности 

4. квартал 

2024  

Број одржаних обука-

најмање 1 годишње 

 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

ПГ 0615 

ПА 0001 

0,0 0,0 0,0 

1.3.10. Организовање програма обука о 

циганизму као облику расизма и 

антидискриминацији за запослене 

у НСЗ 

НСЗ МЉМПДД 

ГИЗ 

Повереник за 

заштиту 

равноправности 

4. квартал 

2024  

Број одржаних обука-

најмање 1 годишње 

 

Финансијски 

план НСЗ 

донаторска 

средства ГИЗ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 
4.2.1. 

 

   

1.3.11. Организовање програма обука о 

циганизму као облику расизма и 

антидискриминацији за 

послодавце у приватном и јавном 

сектору 

МЉМПДД ГИЗ 

Повереник за 

заштиту 

равноправности 

4. квартал 

2024  

Број одржаних обука-

најмање 1 годишње 

 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.12. Развијање и реализовање кампања 

за подизање свести о потреби 

борбе против циганизма као 

облика расизма, промовисање 

позитивне слике о Ромима, и 

подизање свести о историји Рома 

и положају Рома на пољима као 

што су уметност и култура   

МЉМПДД 

 

ОЦД 

НСРНМ 

Донатори 

ГИЗ 

4. квартал 

2024  

Број реализованих 

кампања-1 

континуирана 

стратешка кампања  

усмерена на ширу 

јавност и усмерена на 

припаднике ромске 

националне мањине 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ГИЗ и 

др 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.13. Развијање и спровођење 

информативних кампања и 

кампања за подизање свести о 

историјском страдању Рома  

МЉМПДД 

 

КТСУРР 

НСРНМ 

ОЦД 

Донатори 

ГИЗ 

4. квартал 

2024  

Број реализованих 

кампања - 1 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ГИЗ и 

др 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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1.3.14. Развијање и спровођење 

истраживачких активности о 

историјском страдању Рома  

МЉМПДД 

 

КТСУРР 

НСРНМ 

ОЦД 

Донатори 

ГИЗ 

4. квартал 

2024 

Број реализованих 

истраживања-1 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

+ Донаторска 

средства ГИЗ и 

др 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.15. Израда публикације о историјском 

страдању Рома од дискриминације 

и циганизма као облика расизма  

МЉМПДД КТСУРР 

ЈЛС 

ОЦД 

Донатори 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2024 

Израђена и објављена 

1 публикација 

Донаторска 

средства 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

1.3.16. Унапређење скупштинске сарадње 

и информисаности о појму 

циганизма као облика расизма и 

одржавање јавних слушања у 

Народној Скупштини о циганизму 

као облику расизма, 

дискриминацији према Ромима 

као и говору мржње. 

МЉМПДД 

 

КТСУРР 

ЈЛС 

ОЦД 

Савет Европе 

Донатори 

 

4. квартал 

2024  

Број одржаних јавних 

слушања-1 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС 

Донаторска 

средства-ЕУ; 

Савет Европе 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2:  

УНАПРЕЂЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОМА И РОМКИЊА У СВИМ ДРУШТВЕНИМ ПРОЦЕСИМА 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

2.1. Проценат Рома и Ромкиња који су изјавили да су учествовали на 

изборима  

Проценат РИК, НСРНМ 49,73 % уписаних 

у посебни 

бирчаки списак 

2018 

/ Најмање 60% 

уписаних у 

посебан бирачки 

списак 

/ 

2.2. Број активних организација цивилног друштва које воде Роми и 

Ромкиње  

Број АПР Биће утврђено 

2023 

/ / 300 

 

 

 

Мера 2.1. Подстицање учешћа Рома, нарочито жена и младих, у друштвеном, културном и политичком животу 

Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 
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Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024. Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

2.1.1. Број организација цивилног друштва које воде Роми 

и Ромкиње, који активно учествују у платформи 

цивилног друштва за укључивање Рома и Ромкиња 

МЉМПДД  

Број АПР, НСРНМ 

МЉМПДД 

30 

( 2022) 

30 Најмање 40 Најмање 50 

2.1.2. Заступљеност мушкараца и жена ромске 

националности у телима политичког одлучивања на 

локалном, покрајинском и националном нивоу  

Проценат Подаци ЈЛС и органа и 

институција на 

националном и 

покрајинском нивоу 

Биће утврђено 

2023  

  Биће утврђено 

2024 

 

2.1.3. Број локалних савета за међунационалне односе у 

чији рад су укључени припадници ромске 

националне мањине 

Број Попис 2022 Биће утврђено 

2023 као базна 

вредност 

  Све ЈЛС које 

испуњавају услов 

предвиђен Законом 

о локалној 

самоуправи а на 

основу података из 

Пописа 

2.1.4. Број локалних савета за социјално укључивање Рома 

и Ромкиња  

Број МЉМПДД 30 

(2022) 

  Најмање 40 

2.1.5. Број јединица локалне самоуправе у којима су 

активни мобилни тимови за инклузију Рома и 

Ромкиња  

Број  База података за праћење 

мера за  

инклузију Рома и Ромкиња, 

2020. година  

50 

(2020) 

 

/ / 60 

2.1.6. Број младих Рома и Ромкиња који учествују у 

различитим активностима    

 

Број  МЉМПДД Биће утврђено 

анализом 2023 

/ / 100 

2.1.7. Број пројеката у области културе Рома које реализују 

организације цивилног друштва   

Број Извештај МКИ, АПВ и ЈЛС 

Извештај МЉМПДД 

Извештај НСРНМ 

Решење о расподели 

средстава из буџетског 

фонда за националне 

мањине 

Биће утврђено 

2023 као базна 

вредност 

  Најмање 50 

2.1.8. Број пројеката/програма у области културе Рома 

усмерених ка женама, деци и младима.  

 

Број Извештај МКИ, АПВ и ЈЛС 

Извештај МЉМПДД 

Извештај НСРНМ 

Решење о расподели 

средстава из буџетског 

Биће утврђено 

2023 као базна 

вредност 

  Најмање 50 
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фонда за националне 

мањине 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

(2022) (2023) (2024) 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог, 

Програм 1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и слобода, 

Програмска активност 0005 – Стварање 

услова за политику једнаких 

могућности 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и 

циљане вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

2.1.1. Анализа стања и предлози за 

унапређење у погледу заступљености 

мушкараца, жена и младих ромске 

националности у телима и процесима 

политичког одлучивања на локалном, 

покрајинском и националном нивоу, 

као и политичке активности 

(укључујући заступљеност у саветима 

за међунационалне односе, 

излазности на изборима) 

МЉМПДД СКГО 4. квартал 

2023 

Спроведена 1 

анализа и 

припремљени 

предлози за 

унапређење 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.2. Анализа стања ромских ОЦД – броја 

активних ОЦД које воде Роми и 

Ромкиње 

МЉМПДД Платформа 

цивилног 

друштва за 

социјално 

укључивање 

Рома и Ромкиња 

 ОЦД 

НСРНМ 

4. квартал 

2023 

Спроведена 

анализа-1 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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2.1.3. Израда анализе и предлога за 

унапређења прописа који уређују 

област политичке партиципације 

националних мањина, са акцентом на 

Ромима  

МЉМПДД НСРНМ 

ГИЗ 

4. квартал 

2024 

Спроведена 

анализа-1 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.4. Едукације за оснаживање лидера/ки 

ромске националности за 

партиципацију и самоорганизовање 

МЉМПДД КТСУРР 

НСРНМ 

ОЦД 

Донатори 

ЕУ и ГИЗ 

 

4. квартал 

2024  

Број одржаних 

едукација-најмање 4 

обуке годишње  

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ и 

ГИЗ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.5. Промоција и спровођење менторства 

за грађански и политички активизам 

Рома и Ромкиња  

МЉМПДД Донатори 

 

4. квартал 

2024  

Број Рома и 

Ромкиња 

обухваћених 

менторством-50 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ и 

ГИЗ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.6. Спровођење кампање за повећање 

заступљености мушкараца и жена 

ромске националности у телима 

политичког одлучивања на локалном 

нивоу  (локални савети за 

међунационалне односе, савети 

односно радне групе за питања која су 

релевантна за Роме – нпр. економски 

развој, просторно планирање, итд.), 

покрајинском и националном нивоу. 

МЉМПДД КТСУРР 

НСРНМ 

ОЦД 

Донатори 

 

4. квартал 

2024  

Реализована 

кампања- 1 кампања 

континуирано 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.7. Обезбеђивање учешћа ромских НВО 

као пуноправних чланова у 

националним, покрајинским и 

локалним одборима за праћење свих 

МЉМПДД КТСУРР 

НСРНМ 

ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2024  

Реализована 

кампања-1 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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програма који се баве решавањем 

потреба ромских заједница 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

 

2.1.8. Подстицање формирања локалних 

савета за социјално укључивање Рома 

и Ромкиња 

МЉМПДД ЈЛС 4. квартал 

2024 

Број 

новофомираних 

савета- најмање 10 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.9. Иницијатива за формирање нових 

мобилних тимова за инклузију Рома у 

свим локалним самоуправама са 

значајним уделом Рома и 

обезбеђивање јачања капацитета за 

чланове мобилних тимова 

МЉМПДД ЈЛС 

СКГО 

НСЗ 

МПНТР 

МЗ 

ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2024  

Формирани нови 

мобилни тимови у 

најмање 10 ЈЛС 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.1.10. Успостављање функционалног и 

ажурираног система  координације и 

праћења рада мобилних тимова и 

других локалних механизама за 

инклузију Рома 

МЉМПДД ЈЛС 

СКГО 

НСЗ 

МПНТР 

МЗ 

ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2024  

Успостављен 

систем 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

 

 

 

Мера 2.2. Јачање капацитета и сарадње у оквиру цивилног друштва 

Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024. Тип мере: Подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност (базна 

година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна 

вредност 

  (2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 
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2.2.1. Број организација цивилног друштва које воде Роми 

и Ромкиње  

Број МЉМПДД Биће утврђено кроз 

платформу цивилног 

друштва за социјално 

укључивање Рома и 

Ромкиња 2022 

  Биће утврђено до 

краја 1 квартала 

2023 

2.2.2 Број законских докумената и докумената јавних 

политика у чијем креирању и праћењу активно 

учествују организације цивилног друштва које воде 

Роми и Ромкиње 

Број МЉМПДД Биће утврђено кроз 

платформу цивилног 

друштва за социјално 

укључивање Рома и 

Ромкиња 2022 

  Биће утврђено до 

краја 1 квартала 

2023 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

(2022) (2023) (2024) 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог, 

Програм 1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и слобода, 

Програмска активност 0005 – Стварање 

услова за политику једнаких могућности 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и 

циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

2.2.1. Спровођење анализе о 

укључености ОЦД које воде 

Роми и Ромкиње у креирање и 

праћење јавних политика 

МЉМПДД Платформа 

цивилног 

друштва за 

социјално 

укључивање 

Рома и 

Ромкиња 

Донатори 

2. квартал 

2023 

Спроведена 1 

анализа 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.2.2. Успостављање платформе 

цивилног друштва за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња 

МЉМПДД КТСУРР 

ОЦД 

Донатори-

ГИЗ 

4. квартал 

2022 

Број ромских 

ОЦД које су 

укључене у 

платформу 

цивилног 

друштва за 

социјално 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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укључивање 

Рома и 

Ромкиња-

најмање 30 

 

2.2.3. Учествовање ромских ОЦД у 

креирању и праћењу политика 

на националном нивоу преко 

платформе цивилног друштва за 

социјално укључивање Рома и 

Ромкиња 

МЉМПДД КТСУРР 

ОЦД 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Број ромских 

ОЦД које су 

укључене у 

креирање и 

праћење-

најмање 30 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.2.4. Праћење учешћа ромских ОЦД у 

креирању и праћењу локалних 

јавних политика 

МЉМПДД КТСУРР 

КИР АПВ 

ОЦД 

ЈЛС 

РСЈП 

4 квартал 

2024 

Питање о 

учешћу 

укључено у  базу 

података за 

праћење мера 

инклузију Рома 

и Ромкиња 

 

Број ЈЛС где у 

креирању и 

праћењу 

локалних 

политика 

учествују 

ромске ОЦД-30 

 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.2.5. Подстицање ОЦД на формирање 

мрежа сарадње и подршке на 

локалном нивоу са осталим 

заинтересованим странама, у 

зависности од потреба на 

локалном нивоу (локална 

управа, предузетници и 

привредна друштва, школе, итд.) 

МЉМПДД КТСУРР 

КИР АПВ 

Платформа 

цивилног 

друштва за 

социјално 

укључивање 

Рома и 

Ромкиња  

ЈЛС 

 

4 квартал 

2024 

Број ЈЛС у 

којима су 

формиране 

мреже-3 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

2.2.6. Одржавање редовних 

консултативних састанака 

платформе цивилног друштва за 

социјално укључивање Рома и 

МЉМПДД КТСУРР 

КИР АПВ 

ОЦД 

ЈЛС 

4 квартал 

2024 

Број одржаних 

консултативних 

састанака-

најмање 2 

годишње 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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Ромкиња са КТСУРР, Стручном 

групом и представницима Владе  

 

 

 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3:   

РАЗВИЈЕН ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ КАО ИНКЛУЗИВНА, ИНТЕРКУЛТУРАЛНА, НЕДИСКРИМИНАТОРНА И БЕЗБЕДНА СРЕДИНА ЗА ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ И СВУ 

ДРУГУ ДЕЦУ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ПУНЕ УКЉУЧЕНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО, СРЕДЊЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ,  И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ФУНКЦИОНАЛНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ РОМА И РОМКИЊА, УЗ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ МЕХАНИЗАМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА. 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља Јединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност  

(базна година) 

Циљaна вредност  

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024 

3.1 Проценат деце ромске 

националности који похађа 

Припремни предшколски програм 

ППП (циљана вредност 2030 – 100%) 

Проценат MICS: Србија Истраживање 

вишеструких показатеља положаја 

жена и деце 2019 / Србија – Ромска 

насеља Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019 

УНИЦЕФ и РЗС  

76 

(2019) 

 

80 85 88 

3.2 Стопа уписа и завршавања основне 

школе код Рома и Ромкиња - најмање 

90% до 2030; 

 

Проценат MICS: Србија Истраживање 

вишеструких показатеља положаја 

жена и деце 2019 / Србија – Ромска 

насеља Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019 

УНИЦЕФ и РЗС  

% уписа у ОШ - 85,4 

 

% завршавања ОШ – 

64 

 

(2019) 

% уписа у ОШ – 86 

 

% завршавања ОШ - 

68 

% уписа у ОШ -  87 

 

 

% завршавања ОШ  - 

68 

% уписа у ОШ -  88 

 

 

% завршавања ОШ  - 

73 

 

3.3 Стопа уписа и завршавање средње 

школе код Рома и Ромкиња - најмање 

50% до 2030 

Проценат MICS: Србија Истраживање 

вишеструких показатеља положаја 

жена и деце 2019 / Србија – Ромска 

насеља Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019 

УНИЦЕФ и РЗС  

упис у СШ -28 

(девојчице 27) 

завршетак СШ: 61 (, 

девојчице 49,5) 

 

(2019) 

 

% уписа у СШ – 30 

(девојчице 29)  

 

% завршавања СШ- 

63 (девојчице  49,6) 

 

 

% уписа у СШ  -30 

(девојчице 30) 

 

% завршавања СШ -65 

(девојчице  49,6) 

% уписа у СШ  - 32 

(девојчице 32) 

 

% завршавања СШ-67 

(девојчице  најмање 

49,7) 

3.4 Стопа завршавања вишег и високог 

образовања  

Проценат Регионално истраживање о положају 

Рома и Ромкиња на Западном Балкану, 

Програм Уједињених нација за развој 

(UNDP) и Светска банка-2017) 2 

(РЗС и МПНТР) 

 

2 

(2017) 

2 2 2,5  

 
2 Доступно на: https://www.undp.org/eurasia/publications/regional-roma-survey-2017-country-fact-sheets  
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3.5 Учешће одраслих Рома и Ромкиња у 

образовању и обукама  

 

Проценат Регионално истраживање о положају 

Рома и Ромкиња на Западном Балкану, 

Програм Уједињених нација за развој 

(UNDP) и Светска банка-2017)   

НСРНМ 

73 у систему 

 (2017) 

 

70% 67% 65 у систему  

 

 

 

Мера 3.1.: Подршка потпуном развоју деце ромске националности из депривираних средина реализацијом програма за родитеље и децу узраста до три године у породици, 

заједници и предшколској установи, као и доступност предшколских програма за децу узраста 3 – 5,5 година  (целодневни, полудневни). 

Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024. Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

3.1.1. Проценат деце ромске националности старости 36–

59 месеци (3 до 5,5 година) која похађају 

образовање у раном детињству (циљана вредност 

2030 – 60,6%) 

Проценат Србија Истраживање 

вишеструких показатеља 

положаја жена и деце 2019/ 

Србија – Ромска насеља 

УНИЦЕФ и РЗС 

7,4 

(2019) 

9 9 11 

3.1.2. Број локалних самоуправа у којима се 

континуирано реализују програми за родитеље и 

децу узраста до три године у породици, заједници и 

предшколској установи (циљана вредност 2030 – 

80%) 

број ЕЦЕЦ пројекат 

Извештаји СКГО 

20  

(2019) 

 

34 40 50 

3.1.3. Обухват породица из ромске  заједнице подршком 

кроз програме за родитеље и децу узраста до три 

године у породици, заједници и предшколској 

установи (циљана вредност 2030 – 70%) 

Проценат ЕЦЕЦ пројекат 30 

(2019) 

40 50 60 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

Раздео 26 - Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Програм 2001- 

Уређење, надзор и развој свих нивоа 

образовног система, Програмска активност 

0001-  Утврђивање законских оквира и и 

праћење развоја образовања 

Буџетирано у 

оквиру мере 3.2. 

 

Буџетирано у оквиру мере 3.2. 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 3.2. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 0,0 0,0 0,0 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењ

у 

активности

“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

3.1.1. Реализовати остваривање 

различитих облика и програма 

васпитно-образовног рада и 

других облика рада и услуга које 

остварује предшколска установа 

са циљем подршке породици и 

деци узраста до три године  

МПНТР ЈЛС 

ПУ 

ОЦД 

4.квартал 

2024   

Број породица/родитеља обухваћених 

програмима подршке породици за  

развој родитељских вештина – најмање 

100 породица 

 

% деце ромске националности 

(девојчица и дечака) обухваћене 

предшколским програмима на 

годишњем нивоу – најмање 10% 

 

Број организованих обука – најмање 1 

обука годишње 

 

Број одобрених пројеката и износ 

финансијских средстава за пројекте 

ОЦД – најмање 30 одобрених програма 

 

Извор: извештаји МПНТР и извештаји 

ЈЛС; извештаји подржаних ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

   

3.1.2. Подстицати развој активног 

партнерства између ЈЛС, 

предшколских установа и ОЦД у 

реализацији програма за 

подстицање развоја и учења 

деце, као и развоја родитељских 

вештина у заједници  

МПНТР 

 

ЈЛС 

ПУ 

ОЦД 

 

4.квартал 

2024 

Развијени различити модели сарадње 

на локалном нивоу на релацији 

ЈСЛ/ПУ/ОЦД у циљу реализације 

програма   

 

Број одобрених ЕЦЕЦ пројеката и 

износ финансијских средстава за 

пројекте ОЦД  - најмање 30 

 

Извор: извештаји МПНТР и извештаји 

ЈЛС; извештаји подржаних ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 
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3.1.3. Подршка остваривању 

различитих програма и облика у 

ПУ у циљу ширења обухвата 

деце узраста од 3 до 5,5 година 

из осетљивих група, са 

посебним фокусом на ромску 

децу 

 

МПНТР 

 

ПУ 

ЈЛС 

Имплемент

ациони 

партнери 

 

4.квартал 

2022-

4.квартал 

2024 

Број предшколских установа у којима 

су организовани различити програми 

предшколског васпитања и образовања 

у краћем трајању за децу узраста 3 – 

5,5 година – најмање 40 установа 

 

Број развијених различитих програма 

предшколског васпитања и образовања 

у краћем трајању за децу узраста 3 – 

5,5 година – најмање 3 програма 

 

% деце ромске националности 

(девојчица и дечака) 3 – 5,5 година 

укључених у програме  - најмање 10% 

 

Извор: извештаји МПНТР, извештаји 

имплементационих партнера, 

извештаји ЈЛС 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

   

3.1.4. Организовати информативно-

едукативне активности 

(радионице, кампање) у 

заједници у циљу информисања 

родитеља деце узраста 3 – 5,5 

година о правима и 

могућностима  уписа  деце у 

предшколске установе и 

родитеља деце стасале за 

припремни предшколски 

програм о правима и обавезама у 

вези са похађањем  ППП  

 

МПНТР ШУ 

ЈЛС 

ЦСР 

ПУ 

ДЗ 

ОЦД 

 

4.квартал 

2022-

4.квартал 

2024 

Број ЈЛС које су  израдиле и 

дистрибуирале информаторе  са 

неопходним информацијама (у вези са  

подршком деци и породицама у раном 

детињству (укључујући услуге у 

области здравствене заштите, исхране, 

раног скрининга за сметње у развоју, 

социјалне заштите и програмима 

предшколског васпитања и 

образовања) – најмање 20 

 

Број организованих информативних 

кампања и радионица спроведених на 

националном нивоу и нивоу локалне 

заједнице (у ромским насељима, у 

просторијама ПУ, у просторијама 

локалне управе) у циљу информисања 

ромске заједнице о значају, правима и 

обавезама у вези са похађањем  

припремног предшколског програма, у 

периоду март – мај, пре почетка уписа 

у припремни предшколски програм – 

најмање 1 на годишњем нивоу 

 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 
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Број новинских чланака објављених у 

локалним часописима  - најмање 3 

прилога на годишњем нивоу 

 

Извор: извештаји  МПНТР, КТСУРР, 

ЈЛС 

и ОЦД 

 

 

 

Мера 3.2: Смањење образовног јаза потпуним обухватом деце ромске националности узраста 5,5–6,5 година Припремним предшколским програмом (у целодневном или 

полудневном трајању). 

Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024.  Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере  Јединица мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност 

(базна 

година) 

Циљaна вредност 

 (2022) 

Циљaна 

вредност  

(2023) 

Циљaна 

вредност  

(2024) 

3.2.1. Проценат деце ромске националности који 

похађа Припремни предшколски програм ППП 

(циљана вредност 2030 – 100%) 

Проценат MICS: Србија Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019 / Србија – 

Ромска насеља Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019 УНИЦЕФ и 

РЗС  

76 

(2019) 

 

80 85 88 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 26 - Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Програм 2001- Уређење, надзор 

и развој свих нивоа образовног система, Програмска 

активност 0001-  Утврђивање законских оквира и и 

праћење развоја образовања и Програмска активност 

0012 - Повећање доступности образовања и 

васпитавања, превенција осипања и дискриминације  

 

 

1.299,0 639,0 639,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

3.2.1. Идентификовање деце ромске 

националности (разврстани по 

полу) узраста 5.5 – 6.5 година која 

су стасала за похађање 

припремног предшколског 

програма, кроз синхронизовану и 

ефикасну подршку за укључивање  

деце ромске националности у 

припремни предшколски програм 

интерсекторским повезивањем 

релевантних локалних актера 

(матичних служби ЈЛС, школских 

управа, предшколских установа, 

домова здравља, центара за 

социјални рад, организација 

цивилног друштва) 

МПНТР 

 

ЈЛС 

ШУ 

ПУ 

ДЗ 

ЦСР 

НСРНМ 

ОЦД 

 

4.квартал 

2024 

Идентификоване потребе за 

подршком кроз анализу за 

укључивање деце у различите 

програме  

 

Урађена анализа потреба за 

подршком  породица за 

укључивање деце у полудневни 

или четворочасовни облик  

припремног предшколског 

програма  

 

Број организованих састанака са 

свим релевантним локалним 

актерима вођених и  

координисаних од стране ЈЛС  - 

најмање 2 састанка по локалној 

самоуправи 

 

Извор: извештаји ЈЛС и ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

   

3.2.2. Унапређење компетенција 

запослених у образовању 

(укључујући педагошке 

асистенте/киње) у циљу примене   

инклузивног предшколског 

васпитања и образовања, 

успостављања ближе сарадње и 

хоризонталног учења између 

образовних установа 

МПНТР 

 

ЈЛС, ИРК 

ШУ, ЗУОВ 

ЗВКОВ 

Институти, 

универзитети 

струковна  

удружења 

 

 

 

 

4.квартал 

2024  

Број реализованих  обука  

запослених у образовању 

(укључујући педагошке 

асистенте/киње) – најмање 1 

обука годишње 

 

Број креираних стручних 

материјала, водича, збирки добре 

праксе – најмање 2  

 

 

Извор: Извештаји ИРК и ЈЛС; 

извештаји Заштитника грађана; 

извештаји укључених струковних 

удружења, евалуације 

програма/пројеката 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

   

3.2.3. Развијање програма који подстичу 

интеркултуралност, поштовање 

МПНТР 

 

ЗУОВ 

ЗВКОВ 

 Број ПУ које реализују 

програмске активности у циљу 

Извор 01- 

Општи 

ПГ 2001 

ПА 0001 
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различитости и толеранције на 

нивоу установе ПВО и васпитне 

групе  у складу са званичном 

концепцијом – Основама 

програма ПВО 

ПУ 

ОЦД 

4.квартал 

2024  

промоције  мултикултуралности,  

идентитета, културе и језика 

ромске националне мањине – 

најмање 30 ПУ 

 

Број ангажованих педагошких 

асистената и асистенткиња у ПУ 

– најмање 35 ПА 

 

% деце ромске националности 

(разврстано по полу) код којих је, 

на основу праћења, по потреби,  

пружена подршка у раном учењу 

– најмање 30% по години 

 

Извор: Извештај ПУ; 

Евалуацијски извештај о 

обухвату и континуитету 

похађања ППП-а од стране 

ромске деце (девојчица и дечака) 

– припремљен од ОЦД и МПНРТ; 

извештаји ОЦД 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Ек. класиф. 

411 

412 

42 

 

1.014,0 

   181,0 

    104,0 

 

 

 

 

454,0 

  81,0 

 104,0 

 

 

 

 

454,0 

  81,0 

104,0 

 

 

 

 

 

 

Мера 3.3: Повећати обухват ученика припадника ромске националне мањине обавезним основним образовањем спровођењем постојећих прописа о упису у основну школу и 

доследно спречавање неоправданог уписа у специјално основно образовање посебно за децу која живе у ромским насељима и условима сиромаштва.   

Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Период спровођења: 3. квартал 2022 - 4. квартал 2024.  Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере  Јединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

 (2022) 

Циљaна 

вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

3.3.1. Проценат деце ромске националности  који 

уписује ОШ (циљана вредност 2030 – 100%) 

Проценат  MICS: Србија Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019 / 

Србија – Ромска насеља Истраживање 

вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019 УНИЦЕФ и РЗС  

85,4 

(2019) 

86 87 88 
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3.3.2. Бруто стопа уписа деце ромске 

националности у 8. Разред основне школе 

(циљана вредност 2030 – 100%) 

Проценат  MICS: Србија Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019/ 

Србија – Ромска насеља Истраживање 

вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС 

64 

(2019) 

68 68 73 

3.3.3. Стопа завршавања основне школе (циљана 

вредност 2030 – 100%) 

Проценат  MICS: Србија Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019/ 

Србија – Ромска насеља Истраживање 

вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС 

64 

(2019) 

68 68 73 

3.3.4. Смањење осипања из система образовања на 

годишњем нивоу  (циљана вредност 2030 – 

3%) 

Проценат  MICS: Србија Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 2019/ 

Србија – Ромска насеља Истраживање 

вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС 

7 

(2019) 

 

6 6 5 

3.3.5. Заступљеност ученика и ученица ромске 

националности у школама за образовање 

деце са сметњама у развоју (циљана вредност 

2030 – 2,1%) 

Проценат  МПНТР 18 

(2016) 

15 13 12 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 26 - Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја, Раздео 26, 

 

Програм 2001 - Уређење, надзор и развој 

свих нивоа образовног система Програмска 

активности  0012 - Повећање доступности 

образовања и васпитавања, превенција 

осипања и дискриминације  

 

  

 

 

 

5.500,0 

 

 

 

4.500,0 

 

 

 

4.500,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

37 

Назив активности: Орган 

који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

3.3.1. Унапредити инструмент за процену 

способности и психофизичке 

спремности за полазак у школу који 

ће бити осетљив на културолошке и 

друге специфичности деце ромске 

националности 

МПНТР ЈЛС 

ОШ 

НСРНМ 

4.квартал 

2024  

Број основних школа које 

примењују инструмент за процену 

способности и психофизичке 

спремности за полазак у школу- 

– најмање 80 ОШ 

Број основних школа које су 

ангажовале стручне сараднике/це и 

преводиоце  који познају ромски 

језик и културу – најмање 80 ОШ 

 

Број основних школа које пружају 

језичку асистенцију/подршку 

приликом испитивања ромске деце 

пред полазак у школу – најмање 

100 

 

Извор: извештаји МПНТР и 

извештаји ЈЛС 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

   

3.3.2. Праћење ефеката примене 

Правилника о педагошком 

асистенту и андрагошком асистенту  

МПНТР 

 

 

ЈЛС 

ПУ 

ОШ 

Струковна 

удружења 

4.квартал 

2024 

Број педагошких асистената и 

асистенткиња  у основним, 

средњим  школама и 

предшколским установама   - 

најмање 250 ПА  

 

Професионално усавршавање и 

напредовање педагошких 

асистената и асистенткиња 

регулисано је Правилником о  

педагошком асистенту и 

андрагошком асистенту 

 

Јасно дефинисан и обезбеђен начин 

финансирања рада педагошких 

асистената и асистенткиња  

 

Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС, 

Заштитника грађана 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

ПГ 2001 

ПА 0012 

Ек. класиф.42 

 

 

5.500,0 

 

 

4.500,0 

 

 

4.500,0 

3.3.3. Обезбедити делотворне и ефикасне 

механизме за превенцију и 

МПНТР 

 

ЈЛС 

ОШ 

4.квартал 

2024 

Смањен проценат ромске деце (са 

посебним фокусом на девојчице) 

Извор 01- 

Општи 

Буџетирано у 

оквиру 
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спречавање раног напуштања 

основног образовања (родно 

осетљиве) деце ромске 

националности, као и капацитете 

образовних установа за њихово 

спровођење 

 

 

НСРНМ 

ОЦД 

Струковна 

удружења 

Имплементац

иони 

партнери 

која рано напуштају основно 

образовање – смањење за најмање 

6% 

 

Број ученика/ца ромске 

националности за које је израђен 

план превенције раног напуштања 

– најмање 100 докумената годишње 

 

% ученика/ца ромске националне 

мањине (у односу на укупан број 

ученика/ица ромске националне 

мањине)  који похађају  програме 

додатне подршке – најмање 6% 

 

Проценат ромске деце (по полу) 

која прелазе у пети разред, у 

односу на укупно уписану децу – 

најмање 65% 

 

% ученика ромске националности  

(по полу) – у односу на укупан % 

ромских ученика истог узраста који 

уписују први разред средње школе  

- најамње 55% 

 

Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС; 

Србија, Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 

2019; Србија – ромска насеља, 

Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 

2019; извештаји РЗС и ОЦД 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

активности 

3.3.2. 

3.3.4. Обезбедити укључивање деце која 

су враћена по споразуму о 

реадмисији у редовно образовање и 

васпитање у Републици Србији. 

МПНТР 

 

 

ОШ 

НСРНМ 

ОЦД 

Струковна 

удружења 

Имплементац

иони 

партнери 

4.квартал 

2024 

% нострификованих школских 

докумената деци чије породице су 

повратници из земаља чланица ЕУ 

по Споразуму о реадмисији – 

најамње 70% позитвни решених 

предмета 

 

Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС; 

извештаји ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 
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3.3.5. Унапређивање свести запослених у 

систему образовања о важности 

прикупљања података о личности , 

са посебним фокусом на податак о 

националној припадности за 

потребе праћења напретка и 

креирање образовних политика 

МПНТР НСРНМ 

Повереник за 

информације 

од јавног 

значаја и 

заштиту 

података о 

личности 

ЈЛС 

ОШ 

 

4.квартал 

2024 

Број програма за запослене у 

образовању који су реализовани 

Број учесника/ица 

Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС;  

Донаторска 

средства 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

 

Веза са АП 23 

   

3.3.6. Мапирање појаве сегрегације деце и 

ученика ромске националности у 

систему образовања и подршка 

креирању акционог плана за 

десегрегацију за најмање 2 установе 

МПНТР ШУ 

ЈЛС 

 

 

4.квартал 

2024 

Израђена интерактивна мапа 

установа у којима је више од 25% 

деце  и ученика ромске 

националности; 

Израђен оперативни план за 

десегрегацију за најмање 2 

установе  

Донаторска 

средства 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

   

 

 

 

Мера 3.4: Повећање компетенција ученика и одраслих припадника ромске националне мањине за улазак у свет рада и високо образовање применом афирмативних мера у 

средњем и високом образовању и смањење осипања из система образовања.    

Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Закон о основама система образовања и васпитања и подзаконских аката  

Измене и допуне Правилника о упису у средњу школу  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност (базна 

год) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна 

вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

3.4.1. Стопа преласка у средњу школу за 

ученике и ученице  ромске 

националности 

Проценат MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља 

положаја жена и деце 2019/Србија – ромска насеља 

Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС 

52,6 

(2019) 

54 56 58 

3.4.2. Проценат девојчица и  дечака ромске 

националности који похађа средње 

образовање 

Проценат MICS 6: Србија Истраживање вишеструких показатеља 

положаја жена и деце 2014/Србија – ромска насеља 

Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС 

28 

(27 девојчице) 

 

(2019) 

% уписа у СШ – 

30 (девојчице 29)  

% уписа у СШ  

-30 

(девојчице 30) 

% уписа у СШ  - 

32 (девојчице 32) 

3.4.3. Стопа завршавања средње школе Проценат MICS 6: Србија Истраживање вишеструких показатеља 

положаја жена и деце 2014/Србија – ромска насеља 

Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и 

деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС 

61 

(2019) 

62 62 64 
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3.4.4. Стопа преласка ученика и ученица 

ромске националности на 

високошколске институције 

Проценат МПНТР 2 

(2016) 

2 2 2,5 

3.4.5. Стопа завршавања вишег и високог 

образовања 

 

Проценат Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња 

на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за 

развој (UNDP) и Светска банка 2017 

2 

(2017) 

2 2 2,5 

3.4.6. Проценат Рома и Ромкиња који нису у 

систему образовања, обуке или 

запошљавања 

Проценат Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња 

на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за 

развој (UNDP) и Светска банка 2017 

27 

(2017) 

20 18 16 

  2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 26 - Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Раздео 26, 

 

Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа 

образовног система Програмска активности  0012 - 

Повећање доступности образовања и васпитавања, 

превенција осипања и дискриминације и 

 

 Програм 2007 - Подршка у образовању ученика и 

студената, Програмска актривност 0003 -  

Индивидуална помоћ ученицима 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 3.3. 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 3.3. 

 

 

120.000,0 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 3.3. 

 

 

 

240.000,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењ

у 

активности

“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

3.4.1. Дефинисати начине праћења 

ефеката афирмативних мера у 

образовању ромске популације кроз 

измене и допуне Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(ЗОСОВ)  

МПНТР 

 

КТСУРР 

ЈЛС 

СШ 

НСРНМ 

 

 

 

4.квартал 

2024 

Усвојене измене и допуне Закона о 

основама система образовања и 

васпитања и подзаконских аката  

 

Измене и допуне Правилника о 

упису у средњу школу и дефинисање 

механизма за праћење ефеката 

афирмативних мера  

 

Извор: извештаји МПНТР 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

   

3.4.2. Обезбедити делотворне и ефикасне 

механизме за превенцију и 

спречавање напуштања средњег 

образовања кроз унапређење 

програма стипендирања 

(националних и локалних) и 

менторства ученика/ца  ромске 

националности у школама за  

средњошколско образовање 

  

МПНТР 

 

СШ 

ЈЛС 

Имплемент

ациони 

партнери 

РЗС 

 

 

 

 

4. квартал 

2022-4. 

квартал 

2024 

Проценат ученика/ца ромске 

националности који завршавају 

средње образовање: 

Најмање 55% у односу на број 

ученика/ца ромске националности  

који уписују средњу школу 

најмање 30% девојчица ромског 

порекла завршава средњу школу  у 

односу на укупан број ученика 

ромске националности 

 

Обезбеђена средства  за 

стипендирање: 

1114 стипендија за школску 2021/22 

Најмање 1100 за школску 2022/23 

Број ученика/ца ромске 

националности који добијају 

менторску подршку – најмање 100 

ученика/ца ромске националности 

 

Извор: извештаји МПНТР; Србија, 

Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 

2019; Србија – Ромска насеља, 

Истраживање вишеструких 

показатеља положаја жена и деце 

2019, УНИЦЕФ и РЗС 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

ПГ 2007 

ПА 0003 

Ек. 

класиф.47 

 

 

 

0,0 

 

 

 

120.000,0 

 

 

 

240.000,0 
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3.4.3. Оптимизовати  мреже основних и 

средњих школа које организују 

програм основног и средњег 

образовања одраслих како би били 

доступни Ромима и Ромкињама у 

местима у којима живе 

МПНТР 

 

 

 

ЈЛС 

 

 

4. квартал 

2022-4. 

квартал 

2024 

Број обука организованих за 

запослене у образовању за програме 

образовања одраслих – најмање 1 

обука годишње  

 

Извор: извештаји МПНТР и 

извештаји ЈЛС 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

   

3.4.4. Унапредити стручне капацитете 

наставног кадра за програме 

основног и средњег образовања 

одраслих путем стандардизованих и 

квалитетних обука  

 

МПНТР 

 

ЈЛС 

ШООО 

 

 

4. квартал 

2022-4. 

квартал 

2024 

Број просветних радника/ца, 

родитеља, ученика/ца који учествују 

у едукацији о правима деце и 

ученика ромске  националности, 

тешкоћама и баријерама које 

отежавају редовно похађање наставе, 

учење и напредовање – најмање 1000 

особа; 

 

Број средњих школа које учествују у 

програмима едукације – најамње 20 

СШ 

 

Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС, ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

   

3.4.5. Осигурати спремност средњих 

школа кроз оснаживање стручних 

капацитета за адекватне  одговоре 

на образовне потребе деце  ромске 

националности путем информисања 

и едукација наставника/ца, 

родитеља деце ромске и неромске 

националнсти, као и ученика/ца, о 

културолошким специфичностима 

деце ромске националности, 

тешкоћама  које отежавају њихово 

редовно похађање наставе, учење и 

напредовање 

МПНТР 

 

ЈЛС 

СШ 

НС РНМ 

ОЦД 

 

 

4. квартал 

2022-4. 

квартал 

2024,  

Број просветних радника/ца, 

родитеља, ученика/ца који учествују 

у едукацији о правима деце и 

ученика ромске  националности, 

тешкоћама и баријерама које 

отежавају редовно похађање наставе, 

учење и напредовање – најмање 1000 

особа; 

 

Број средњих школа које учествују у 

програмима едукације – најамње 20 

СШ 

 

Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС, ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 

   

3.4.6. Иницијатива ка КТСУРР са 

предлогом за усвајање примене 

афирмативних мера за упис 

студената ромске националности на 

Криминалистичко полицијски 

универзитет и Војну академију 

НСРНМ КТСУРР 

Повереник 

за заштиту 

равноправн

ости 

4 квартал 

2022 

Поднета иницијатива  Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.3.2. 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 4:  

ПОВЕЋАН ПРИСТУП РОМА И РОМКИЊА КВАЛИТЕТНОМ И ОДРЖИВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ.  

 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља Јединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

4.1. Стопе запослености Рома и Ромкиња  

 

Проценат За полазну вредност: Регионално истраживање о 

положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, 

Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и 

Светска банка 2017 

Вредности дате према методологији и статистици 

ЕуроСтат-а, РЗС 

21 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,5 

 

4.2. Стопа (заступљеност)  запослених Рома и 

Ромкиња у јавном сектору 
3
 

Проценат За полазну вредност: Регионално истраживање о 

положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, 

Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и 

Светска банка, 2017 

 

 

МФ –јединствени информациони систем 

  

< 0,1 

(2017) 

  Најмање 0,2 

 

 

Мера 4.1. Увођење и примена афирмативних мера за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору.  

 

Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Правилник о систематизацији послова у НСЗ 

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна 

вредност  

(2024) 

 
3 Под јавним сектором подразумевају се: (1) директни и индиректни буџетски корисници Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе, (2) Народна банка Србије, (3) јавне агенције 

основане у складу са законом који уређује јавне агенције, укључујући све регулаторне и надзорне институције, комисије, заводе, фондове, савете и друге субјекте чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина, односно локална самоуправа или су под контролом државе, (4) сви органи и организације који су основани законом или чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина, односно локална самоуправа, као и тела чији су оснивачи ти органи и организације, (5) јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална 

самоуправа, као и субјекти чији је оснивач јавно предузеће, (6) правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа има директну или индиректну контролу 

над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања; 
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4.1.1. Број институција које су спровеле 

афирмативне мере за запошљавање 

Рома и Ромкиња  

 

Број МЉМПДД 

 

Биће утврђено 

2023 

  30 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских 

права и слобода, Програмска активност 0005 – Стварање услова за 

политику једнаких могућности  

и 

Национална служба за запошљавање, Програм 0810 – Подршка спровођењу 

послова из надлежности НСЗ, Програмска активност 0001 - 

Администрација и управљање и   

Програм 0803 - Активна политика запошљавања, програмска активност 

0007 - Програми и мере за прфесионалну рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са инвалидитетом из дотација буџета Републике Србије 

 

 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 1.1. 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

4.1.1. Спровођење анализе у погледу 

запослености (удео и 

регистрована запосленост)  

припадника и припадница 

ромске националне заједнице у 

јавном сектору на свим нивоима  

МЉППД Сва 

министарства 

ЈЛС 

СКГО 

ГИЗ 

Регионални 

савет за сарадњу 

ЕУ 

4. квартал 

2023  

У базу података за праћење 

мера социјалне инклузије Рома 

и Ромкиња уврштен овај 

индикатор  

 

Спроведена анкета о броју 

запослених 

 

 

 

Извор 01- Општи 

приходи и примања 

буџета  - Буџет РС 

Донаторска 

средства ГИЗ 

Регионални савет за 

сарадњу 

ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

4.1.2. Успостављање методологије и 

спровођење континуираног 

праћења и објављивање 

података о стопи запослености 

Рома и Ромкиња као и стопе 

запослености Рома и Ромкиња у 

МЉППД Сва 

министарства 

ЈЛС 

СКГО 

ГИЗ 

Регионални 

савет за сарадњу 

4.квартал 

2023.  

Успостављена методологија 

Праћење се врши на годишњем 

нивоу 

Извор 01- Општи 

приходи и примања 

буџета  - Буџет РС 

Донаторска 

средства ГИЗ 

Регионални савет за 

сарадњу, ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   



 
 

 

45 

јавном сектору: удео и 

регистрована запосленост 

ЕУ 

 

4.1.3. Одређивање механизма 

медијатора из  запослених 

кадрова НСЗ (саветника/це за 

тешко запошљива лица са 

фокусом на Роме и Ромкиње) у 

запошљавању 

НСЗ Донатори 

МЉМПДД 

МРЗБСП 

 

4.квартал 

2024 

Број медијатора укључених у 

рад филијала НСЗ за пружање 

подршке  за тешко запошљива 

лица са фокусом на Роме и 

Ромкиње – 32 (у свакој 

филијали по 1) 

Финансијски план 

НСЗ  

Донаторска 

средства ЕУ  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

4.2.1. 

   

4.1.4. Спровођење програма за 

запошљавање Рома и Ромкиња у 

јавном сектору, са фокусом на 

јединице локалне самоуправе  и 

установа чији су оснивачи ЈЛС  

МЉМПДД Сва 

министарства 

ЈЛС 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2024 

Најмање 100 запослених високо 

образованих Рома и Ромкиња  

Извор 01- Општи 

приходи и примања 

буџета  - Буџет РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

 

 

Мера 4.2. Креирање нових и доследна примена постојећих програма запошљавања Рома и Ромкиња  

Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

4.2.1. Модификоване постојеће и/или 

креиране нове мере активне политике 

запошљавања  

Број Извештаји НСЗ и МРЗБСП 0 

(2021) 

1 2 3 

4.2.2. Роми и Ромкиње укључени у мере 

активне политике запошљавања у 

односу на укупан број незапослених 

Рома и Ромкиња 

 

Проценат Извештаји НСЗ и МРЗБСП 20 

(2021) 

  25 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

Национална служба за 

запошљавање, Програм 0810 – 

Подршка спровођењу послова 

 

 

16.500,0 

 

 

16.500,0 

 

 

16.500,0 
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из надлежности НСЗ, 

Програмска активност 0001 - 

Администрација и управљање и   

Програм 0803- Активна 

политика запошљавања, 

програмска активност 0007 -

Програми и мере за 

професионалну рехабилитацију 

и подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом из 

дотација буџета Републике 

Србије и 

Раздео 33 - Министарство за 

људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, Програм 

1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и 

слобода, Програмска активност 

0005 – Стварање услова за 

политику једнаких могућности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењ

у 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмск

им 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

4.2.1. Укључивање незапослених 

Рома у меру Функционално 

основно образовање одраслих 

НСЗ Школе 4. квартал 

2024 

Број Рома новоуписаних и  Функционално 

основно образовање одраслих-најмање 50 

годишње 

Финансијски 

план НСЗ  

-------------  

Буџет РС 

 

ПА 0001 

 

 

 

 

ПА 0006 

 

 

ПА 0007 

 

 

НСЗ -

трансферн

 

Збирно 

исказани 

износи: 

2.258.585,0 

 

6.000.000,0 

 

 

550.000,0 

 

 

 

 

 

Збирно 

исказани 

износи: 

2.258.585,

0 

6.000.000,

0 

 

550.000,0 

 

 

 

 

 

Збирно 

исказани 

износи: 

2.258.585

,0 

 

6.000.000

,0 

550.000,0 
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а 

средства, 

а  

МРЗБСП: 

ПГ 0803  

ПА 0005  

 

У оквиру  

550.000,0 

 

 

*Приказана 

средства 

односе се 

на укупна 

средства 

обезбеђена 

за све мере 

и 

активности 

професиона

лне 

рехабилита

ције које 

спроводи 

НСЗ 

 

 

16.500,0 

 

 

 

 

 

У оквиру 

550.000,0 

*Приказа

на 

средства 

односе се 

на укупна 

средства 

обезбеђен

а за све 

мере и 

активност

и 

професио

налне 

рехабили

тације 

које 

спроводи 

НСЗ 

 

16.500,0 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру 

550.000,0 

 

 

*Приказа

на 

средства 

односе се 

на 

укупна 

средства 

обезбеђе

на за све 

мере и 

активнос

ти 

професио

налне 

рехабили

тације 

које 

спроводи 

НСЗ 

 

16.500,0 

 

4.2.2. Укључивање вишеструко 

рањивих Рома у пакет мера: 

процена запошљивости, 

индивидуални план 

запошљавања и укључивање у 

конкретне мере АПЗ према 

потреби лица 

НСЗ МРЗБСП, 

ГИЗ, ОЦД 

1. квартал 

2023 

Број вишеструко рањивих Рома и Ромкиња 

новоукључених у пакет мера –најмање  100 

годишње  

Финансијски 

план НСЗ 

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.3. Укључивање Рома и Ромкиња у 

обуке за активно тражење посла  

НСЗ МРЗБСП, 

ГИЗ, ОЦД 

1. квартал 

2023 

Број Рома и Ромкиња обухваћених обукама: 

-за активно тражење посла  (најмање 100М и 

50Ж годишње новоукључених) и 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 
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Донаторска 

средства ЕУ  

4.2.4. Укључивање незапослених 

Рома у мотивационо-

активационе обуке 

НСЗ ОЦД 

ЈЛС 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Број незапослених Рома и Ромкиња 

укључених у мотивационо-активационе 

обуке – 300 годишње (200М и 100 Ж) 

 

Обухват лица која су укључена у мере у 

односу на укупан број лица ромске 

националне заједнице на евиденцији НСЗ; у 

складу са Споразумом о учинку 

 

Финансијски 

план НСЗ  

Донаторска 

средства 

ЕУ/ГИЗ  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.5. Досезање и информисање Рома 

о мерама и услугама НСЗ 

НСЗ ОЦД 

ЈЛС/Канце

ларије за 

младе 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Број лица  ромске националности која су 

новопријављена у евиденцију НСЗ 

захваљујући Караванима запошљавања – 

најмање 32 годишње 

 

Број каравана запошљавања који су одржани 

у близини/унутар ромских насеља а путем 

којих су информисана лица ромске 

националности о услугама и могућностима за 

пријављивање на евиденцију НСЗ - најмање 

10 годишње 

Финансијски 

план НСЗ  

Донаторска 

средства 

ГИЗ/УНДП 

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.6. Подстицање предузетништва уз 

додатну подршку- обуке за 

покретање посла, додела 

финансијских средстава за 

започињање посла и менторинг 

– посебан фокус на подстицање 

Ромкиња предузетница  

 

НСЗ 

 

МРЗБСП 

ГИЗ/УНДП 

ОЦД 

РАС 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Број лица ромске националности 

новоукључених у обуке за започињање 

посла: најмање 50 М и 30Ж 

 

Број предузећа основаних од стране 

мушкараца и од стране жена која су добила 

подршку у виду финансијских средстава за 

започињање посла и менторинга - најмање 25 

М и 25 Ж на годишњем нивоу 

Финансијски 

план НСЗ 

 

Донаторска 

средства 

УНДП /ГИЗ 

 

Програм 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.7. Подстицање социјалног  

предузетништва (развој задруга, 

и осталих субјеката социјалног  

предузетништва) 

МЉМПДД МРЗБСП 

ГИЗ/УНДП 

НСЗ 

4. квартал 

2024 

Број основаних субјеката социјалног 

предузетништва од стране Рома и Ромкиња – 

најмање 10 годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

ГИЗ/УНДП  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 1.1.1 
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4.2.8. Укључивање Рома и Ромкиња у 

стручне праксе у приватном и 

јавном сектору 

  

  

НСЗ МРЗБСП 

ГИЗ/УНДП 

РЕФ 

 

4 квартал 

2024. 

Број Рома и Ромкиња укључених у стручне 

праксе у приватном сектору и у јавном 

сектору  

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

ГИЗ/УНДП  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.9. Повећати учешће Рома и 

Ромкиња у програме и стручне 

обуке за стицање практичних 

знања код послодаваца у 

приватном сектору 

НСЗ МРЗБСП 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2024. 

Број укључених Рома и Ромкиња у програме 

и стручне обуке за стицање практичних 

знања код послодаваца у приватном сектору 

Финансијски 

план НСЗ 

 

Донаторска 

средства ГИЗ  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.10. Одржавање онлајн обука за 

активно тражење посла на 

ромском језику 

НСЗ МРЗБСП 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2024. 

Број лица ромске националности која су 

завршила обуку (10М и 10Ж годишње)  

Финансијски 

план НСЗ 

 

Донаторска 

средства ГИЗ  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.11. Онлајн обука за развој 

предузетништва на ромском 

језику 

НСЗ МРЗБСП 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2024. 

Број лица ромске националности која су 

завршила обуку (10М и 10Ж годишње)  

Финансијски 

план НСЗ 

 

Донаторска 

средства ГИЗ  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

4.2.12. Одржавање сајмова 

запошљавања – класичних и 

виртуелних 

НСЗ МРЗБСП 

ГИЗ 

 

4. квартал 

2024. 

Број лица ромске националности која су 

учествовала на сајмовима запошљавања 

(најмање 100, од чега 40% жене) 

Финансијски 

план НСЗ 

 

Донаторска 

средства ГИЗ  

 

Буџетиран

о у оквиру 

активност

и 4.2.1. 

   

 

 

 

Мера 4.3. Потпуна и одржива институционализација локалних механизама за инклузију Рома  

Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  



 
 

 

50 

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност  

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

4.3.1. Усвојена потребна акта за потпуну и 

одрживу институционализацију 

локалних механизама (здравствене 

медијаторке, координатори за 

ромска питања, педагошки 

асистенти, мобилни тимови за 

социјално укључивање Рома и 

Ромкиња) 

Да/Не Извештај о спровођењу Стратегије и НАП 

Министарства за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог 

2021: Не / / 2024. Да 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, Програм 1001 – Унапређење и заштита 

људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 

0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности 

 

Буџетирано 

у оквиру 

мере 1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

4.3.1. Промовисати значај препознавања 

Рома и Ромкиња као посебне 

циљне групе у локалним планским 

документима у области 

запошљавања на нивоу ЈЛС, и 

обезбеђивање делотворног праћења 

и извештавања о укључивању Рома 

МЉМПДД 

 

НСЗ 

МРЗБСП 

ЈЛС 

Донатори 

4. квартал 

2024 

Број обухваћених ЈЛС- најмање 

90 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

ГИЗ /УНДП 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

4.3.2. Спровођење анализе потреба у 

циљу унапређења функционисања 

МЉМПДД 

 

КТСУРР 

Донатори 

1. квартал 

2023 

Урађена анализа и израђене 

препоруке за унапређење 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

Буџетирано у 

оквиру 

   



 
 

 

51 

механизма координатора за ромска 

питања 

 примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

ГИЗ /УНДП 

 

активности 

1.1.1 

 

4.3.3. Спровести усвојени одрживи модел 

институционализације 

координатора за ромска питања на 

основу претходно урађене анализе 

који ће укључивати:  

- Одговарајући облик запошљавања 

и адекватне накнаде за њихов рад 

- Одговарајуће описе радног места 

 

МЉМПДД 

 

МФ 

КТСУРР 

Донатори 

ЕУ, ГИЗ 

/УНДП 

 

4 . квартал 

2024 

Усвојен одрживи модел 

институционализације 

координатора за ромска питања 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

ГИЗ /УНДП 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

4.3.4. Покретање иницијативе за 

обезбеђивање додатних 

финансијских средства како би се 

постепено повећао број 

координатора за ромска питања на 

основу анализе потреба за њима 

МЉМПДД КТСУРР  

МФ 

Донатори 

ЕУ, ГИЗ 

/УНДП 

 

4 . квартал 

2024 

Обезбеђена су додатна 

финансијска средства 

 

Број ЈЛС са систематизованом 

позицијом координатора за 

ромска питања 

Број запослених координатора за 

ромска питања  

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

ГИЗ /УНДП 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

 

 

Мера 4.4. Борба против циганизма, као облика расизма и дискриминације у запошљавању  

Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

4.4.1. Број обука за запослене у 

јавном сектору 

Број Извештаји: МЉМПДД, Повереника за заштиту 

равноправности, МРЗБСП, НСЗ 

0 

(2021) 

 10 10 

 

4.4.2. Број обука за сензибилизацију 

послодаваца 

Број Извештаји: МЉМПДД, Повереника за заштиту 

равноправности,  МРЗБСП, НСЗ 

0 

(2021) 

 10 10 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог, Програм 1001 – 

Унапређење и заштита људских и мањинских права 

и слобода, Програмска активност 0005 – Стварање 

услова за политику једнаких могућности 

 

 

Буџетирано 

у оквиру 

мере 1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

4.4.1. Спровођење јавне кампање за 

спречавање и борбу против 

циганизма као облика расизма у 

запошљавању 

МЉМПДД 

 

МРЗБСП 

ГИЗ 

ОЦД 

ПК 

НСЗ 

ЈЛС 

4. квартал 

2024 

Спроведена 1 кампања сваке 

године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ГИЗ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

4.4.2. Установљавање и додела 

награде за ”инклузивног 

послодавца” на националном и 

локалном нивоу 

МЉМПДД 

 

МРЗБСП 

ГИЗ 

ОЦД 

ПК 

ЈЛС 

НСЗ 

4. квартал 

2023 

Организована додела награде  

сваке године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

 

 

Мера 4.5. Легализација рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Информативно едукатива 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  
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Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

4.5.1 . Усвојена потребна акта за потпуну и 

одрживу легализацију рада Рома и 

Ромкиња у неформалној сфери, 

посебно сакупљача 

 

Да/Не Анализа о потребним и недостајућим актима за 

формализацију и легализацију рада Рома и 

Ромкиња у неформалној сфери, посебно 

сакупљача (МЉМПДД) 

Не  / / / 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

Раздео 33 - Министарство за људска 

и мањинска права и друштвени 

дијалог, Програм 1001 – Унапређење 

и заштита људских и мањинских 

права и слобода, Програмска 

активност 0005 – Стварање услова за 

политику једнаких могућности 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 

1.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

4.5.1. Покретање друштвеног дијалога 

са заинтересованим странама на 

тему формализације и 

легализације рада Рома и 

Ромкиња у неформалној сфери, 

посебно сакупљача. 

МЉМПДД КТСУРР 

ГИЗ/ЕУ/ 

Регионални 

савет за сарадњу 

МЗЖС 

ПК 

ЈЛС 

ОЦД 

4. квартал 

2024  

Број одржаних догађаја 

(округли столови, 

конференције, радни 

састанци...) – најмање 2 

на националном нивоу у 

2024. години 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

ГИЗ/ЕУ/Реги

онални савет 

за сарадњу 

 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 
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4.5.2. Спровођење Анализе о потребним 

и недостајућим актима за 

формализацију и легализацију 

рада Рома и Ромкиња у 

неформалној сфери, посебно 

сакупљача. 

МЉМПДД КТСУРР 

ГИ КТСУРР 

ГИЗ/ЕУ/Региона

лни савет за 

сарадњу 

МЗЖС 

ПК 

ЈЛС 

ОЦД З 

4. квартал 

2023 

Спроведена Анализа Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

ГИЗ/ЕУ/Реги

онални савет 

за сарадњу 

 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1 

 

   

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5:  

УНАПРЕЂЕНО ЗДРАВЉЕ РОМА И РОМКИЊА УЗ ЈЕДНАК ПРИСТУП КВАЛИТЕТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА И ОМОГУЋЕНО ПУНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЗДРАВЉЕ 

БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАРОЧИТО У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА, У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

5.1. Покривеност Рома и Ромкиња 

универзалним здравственим осигурањем  

 

Процена 

т 

РФЗО, Министарство здравља 93,4 

(2021) 

  94     

 

 

Мера 5.1.  Ширење и развијање јавно-здравствених програма 

 

Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

базна година 

2021 

Циљaна 

вредност 

2022 

Циљaна вредност  

2023 

Циљaна вредност 

2024 

 

5.1.1. Број јавно-здравствених програма 

који таргетирају Роме и Ромкиње 

Број  Министарство здравља 

ИЗЈЗ 

3 3 4 4 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

 2022 2023 2024 
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Приходи из буџета  

 

 

 

 Министарство здравља – Раздео 27, Програм 1801 – 

Уређење и надзор у области здравства, програмска 

активност 0001 – Уређење здравственог система и 

 

 

 

4.584,0 

 

 

5.860,0 

 

 

6.580,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

5.1.1. Спровођење процена локалних потреба и 

капацитета у погледу расположивости 

јавно-здравствених програма   

 

МЗ 

 

ЈЛС 

СКГО 

ИЗЈЗ/ЗЈЗ 

Донатори 

 

4. квартал 

2024. 

Број спроведених процена- 1 до 

краја 2024. године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

   

5.1.2. Развијање и спровођење локалних јавно-

здравствених програма који укључују  

здравствена питања Рома израђених 

према потребама у оквиру Планова јавног 

здравља на нивоу ЈЛС 

МЗ 

 

РФЗО 

ЈЛС 

СКГО 

ИЗЈЗ/ЗЈЗ 

Донатори 

 

 

4. квартал 

2024. 

Број спроведених 

јавноздравствених програма на 

локалном нивоу- 2 до краја 2024. 

године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

   

5.1.3. Развијање и спровођење програма којима 

се обезбеђује приступ благовременој 

пренаталној и постнаталној нези   

МЗ 

 

РФЗО 

ЈЛС 

СКГО 

ИЗЈЗ/ЗЈЗ 

Донатори 

 

 

4. квартал 

2024. 

 

Број реализованих програма- по 1 

годишње у 2023. и 2024. години 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

Буџетирано у 

оквиру акт. 

5.1.8. 
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5.1.4. Организовати вакцинацију деце ромске 

националности према календару 

вакцинације РС 

 

МЗ 

 

МЗ 

Дом здравља 

Здравствене 

медијаторке 

Донатори 

 

4. квартал 

2024. 

 

Удео деце ромске националности 

обухваћено обавезном 

имунизацијом, у односу на општу 

популацију деце истог узраста 

(%)- 80% до краја 2024. 

 

Извор: извештаји Министарства 

здравља (Институт за јавно 

здравље Србије „др Милан 

Јовановић Батут“) 

 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

 

 

МЗ: 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.  Организовати кампање намењене већем 

обухвату обавезном имунизацијом деце 

ромске националности у ромским 

подстандардним насељима 

МЗ Дом здравља 

Здравствене 

медијаторке 

ЈЛС 

ОЦД 

Донатори 

 

4. квартал 

2024. 

 

Број кампања које се односе на 

обавезну имунизацију- 1 

годишње 

 

Број одобрених пројеката и износ 

финансијских средстава, за 

пројекте који су усмерени ка 

већем обухвату обавезном 

имунизацијом- 3 пројекта 

годишње 

 

Извор: извештаји Министарства 

здравља  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ  

 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. Ажурирање процене стања ухрањености 

ромске деце редовним нутритивним 

мерењима на терену и у служби за 

здравствену заштиту деце ДЗ 

 

МЗ 

 

 

Дом здравља 

– Служба за 

здравствену 

заштиту деце 

и Патронажа 

Здравствене 

медијаторке 

ЈЛС 

Донатори 

 

 

4. квартал 

2024. 

 

Проценат потхрањене ромске 

деце, у односу на узраст- 5% до 

краја 2024. године 

Проценат деце која заостају у 

расту, у односу на узраст- 13% до 

краја 2024. године 

 

Извор: извештаји Министарства 

здравља; Србија Истраживање 

вишеструких показатеља 

положаја жена и деце– Ромска 

насеља Истраживање 

вишеструких показатеља 

положаја жена и деце 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

 

   

5.1.7. Информативна кампања Министарства 

здравља, о превентивним мерама 

здравствене заштите, према 

припадницима ромске националне 

мањине  

МЗ МЉМПДД 

ОЦД 

Донатори 

 

4. квартал 

2024. 

 

Број одржаних информативних 

кампања- 1 годишње 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 
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Донаторска 

средства ЕУ, 

УН  

 

5.1.8. Анализа потребе за изменама 

подзаконских аката о обухвату Рома и 

Ромкиња (реадмисија, бескућници, 

нерешена лична документа) здравственом 

заштитом 

МЗ МЉМПДД 

ОЦД 

Донатори 

 

3. квартал 

2022 

Урађена анализа потребе за 

изменама прописа и 

подзаконских аката- 1 анализа до 

краја 2023. године  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН  

 

ПГ 1801 

ПА0001 

Ек. класиф. 

 

411 

412 

 

 

 

 

 

3.947,0 

637,0 

 

 

 

 

 

5.045,0 

 

 

815,0 

 

 

 

 

5.665,0 

 

915,0 

5.1.9. Измена подзаконских аката о обухвату 

Рома и Ромкиња (реадмисија, 

бескућници, нерешена лична документа) 

здравственом заштитом 

МЗ МЉМПДД 

ОЦД 

Донатори 

 

4. квартал 

2024 

Број измењених/усвојених 

регулаторних аката- 1 до краја 

2024. године 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

 

   

 

 

Мера 5.2. Развијање и спровођење информативно-едукативних програма намењених Ромима и Ромкињама, већинском становништву и ангажованим у здравственом систему. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

5.2.1. Број информативно едукативних 

програма намењених Ромима и 

Ромкињама 

Број Министарство здравља 0 0 1 1 

5.2.2. Број информативно едукативних 

програма намењених већинском 

становништву 

Број Министарство здравља 0 0 0 1 
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5.2.3. Број информативно едукативних 

програма намењених ангажованим 

у здравственом систему 

Број Министарство здравља 0 0 1 1 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство здравља – Раздео 27,  

Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства, програмска активност 0001 – 

Уређење здравственог система и 

 

Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита, Програмска активност 0010 – 

Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији 

 

 и 

Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001- 

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Програмска активност 

0001-  Утврђивање законских оквира и и праћење развоја образовања 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 5.1. 

 

 

22.600,0  

 

 

 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 5.1. 

 

 

36.800,0 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 3.2. 

 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 5.1. 

 

 

35.900,0 

 

 

 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 3.2. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

5.2.1. Организовање јавно-

здравствених кампања којима се 

обезбеђује да се у све опште 

информативне и едукативне 

програме за целокупно друштво 

и за посебне групе, укључи и 

решава питање положаја Рома  

  

 

МЗ 

 

ДЗ 

Здравствене 

медијаторке 

4. квартал 

2024  

Број организованих  јавно-

здравствених кампања- 1 кампања 

годишње  

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 
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5.2.2. Организовање превентивних 

прегледа за Ромкиње и Роме у 

свим старосним добима ( бебе, 

младе, старије) 

 

МЗ ДЗ 

Здравствене 

медијаторке 

ОЦД 

4. квартал 

2024  

Број Ромкиња и Рома обухваћених 

превентивним прегледима – 2000 

Ромкиња и Рома обухваћених 

превентивним прегледима годишње 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.2.3. Припрема и реализација 

конкурса у области јавног 

здравља за ОЦД  

МЗ ОЦД 4. квартал 

2024  

Број конкурса за ОЦД- 1 годишње 

 

Број ОЦД који су добили средства за 

спровођење пројеката- 15 ОЦД 

годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

 

ПГ 1802 

ПА 0010 

Ек. класиф. 

42 

48 

 

 

 

 

 

 

12.600,0 

10.000,0 

 

 

 

 

 

 

20.700,0 

16.100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.700,0 

17.200,0 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Организовање здравствено-

информативно-едукативних 

радионица у насељима у 

безбедном окружењу (здрави 

стилови живота, болести 

зависности, хронична обољења 

као и радионице о вакцинацији, 

укључујући  вакцинацију против 

КОВИД 19.) 

МЗ ДЗ 

Здравствене 

медијаторке 

 

4. квартал 

2024  

Број спроведених радионица- 20 

радионица годишње 

Број Ромкиња и Рома обухваћених 

радионицама- 6.000 Ромкиња и Рома 

обухваћених радионицама годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.2.5. Развијање и спровођење 

информативно-теренских 

програма за стара лица ромске 

националности о 

расположивости здравствених 

програма 

МЗ ДЗ 

Здравствене 

медијаторке 

 

4. квартал 

2024  

Број старијих Ромкиња и Рома 

обухваћених информативним 

теренским програмима- 200 годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.2.6. Проширивање мреже 

медијаторки као немедицинског 

особља/здравствених сарадника 

МЗ ДЗ 

 

4. квартал 

2024  

Број ангажованих здравствених 

медијаторки- 100 ангажованих 

здравствених медијаторки до краја 

2024. године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 
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на ЈЛС у којима нису 

ангажоване 

Број ЈЛС у којима су ангажоване 

здравствене медијаторке- 65 ЈЛС у 

којима су ангажоване здравствене 

медијаторке до краја 2024. године 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН  

 

5.2.7. Обезбедити могућност за 

завршавање средње школе за 

ангажоване здравствене 

медијаторке 

МПНТР МЗ 4. квартал 

2024  

Број здравствених медијаторки које су 

завршиле средње образовање- 70 до 

краја 2024. године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

3.2.3. 

   

 

 

Мера 5.3. Решавање радно правног статуса медијаторки, као и повећање броја запослених Рома и Ромкиња у здравственом систему. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Регулаторна  

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

5.3.1. Број запослених здравствених 

медијаторки са потпуно 

регулисаним радно-правним 

статусом 

Број Министарство здравља 0 

(2021) 

 

/ / До 85 

5.3.2. Број здравствених медијаторки у 

ЈЛС  

Број Министарство здравља 75 медијаторки у 

59 ЈЛС 

(2021) 

  100 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

Министарство здравља – Раздео 27, Програм 1802 – Превентивна 

здравствена заштита, Програмска активност 0010 – Унапређење 

доступности здравствене заштите ромској популацији 

 

Буџетирано у 

оквиру мере 5.2. 

Буџетирано у оквиру мере 

5.2. 

Буџетирано у оквиру мере 5.2. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

0,0 0,0 0,0 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане вредности Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

5.3.1. Спровођење анализе потреба у циљу 

унапређења приступа услугама 

здравствених медијаторки од стране 

корисника, и  анализе потреба 

здравствених медијаторки како би 

се осигурао бољи квалитет услуга 

које пружају здравствене 

медијаторке 

 

 

МЗ 

 

КТСУРР 

Имплементаци

они партнери 

1. квартал 

2023 

Урађена анализа и израђене 

препоруке за унапређење 

 

Извор: подаци Министарства 

здравља; извештај 

имплементационих партнера 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.3.2. Спровести усвојени одрживи модел 

институционализације здравствених 

медијаторки на основу претходно 

урађене анализе који ће 

укључивати:  

- Одговарајући облик запошљавања 

и адекватне накнаде за њихов рад 

- Одговарајуће описе радног места 

- Институцију компатибилну са 

њиховом улогом 

МЗ 

 

МФ 

МПНТР 

МРЗС 

КТСУРР 

Имплементаци

они партнери 

 

4 . квартал 

2024 

Усвојен одрживи модел 

институционализације 

здравствених медијаторки 

 

Модел институционализације 

здравствених медијаторки се 

примењује у пракси 

 

Веза са АП за поглавље 23, тачка 

3.6.2.40, 3.6.2.41. и 3.6.2.42. 

 

 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.3.3. Покретање иницијативе за 

обезбеђивање додатних 

финансијских средства како би се 

постепено повећао број 

здравствених медијаторки на основу 

анализе потреба за њима 

МЗ 

 

 

КТСУРР 

МФ 

 

До краја 

2024. г. 

Обезбеђена су додатна 

финансијска средства 

 

Број здравствених медијаторки 

повећан на 100 до краја 2024. 

године 

 

Извор: извештаји Министарства 

здравља; извештај КТСУРР 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.3.4. Обезбедити логистичку подршку за 

рад здравствених медијаторки 

МЗ 

 

Имплементаци

они партнери 

 

2.квартал 

2024. 

Логистичка подршка за све 

ангажоване здравствене 

медијаторке је обезбеђена  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

 

Буџетирано у 

оквиру 
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(лаптопови, мобилни телефони и 

плаћени путни трошкови) 

Извор: извештаји Министарства 

здравља 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

 

активности 

5.2.3. 

 

 

 

 

 

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

5.3.5. Унапређење софтвера  којим се 

омогућава  размена података  који 

се односе на Роме и Ромкиње 

између базе Министарства здравља  

и осталих релевантних сектора у 

складу са Законом о заштити 

података о личности како би се 

остварила већа инклузија Рома и 

Ромкиња кроз услуге социјалне 

заштите 

МЗ 

 

КТСУРР 

МРЗС 

Здравствене 

медијаторке 

Имплементаци

они партнери 

 

 

 

 

4.квартал 

2024. 

Размена података је омогућена и 

одвија се несметано 

 

 

Извор: Јединствена база података 

за праћење напретка у 

реализацији АП и Стратегије 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

 

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

   

5.3.6. Развијање и спровођење програма 

јачања капацитета прилагођеног 

локалним потребама за здравствене 

медијаторке и медицинско особље  

МЗ МЉМПДД 

ДЗ 

ОЦД 

4 квартал 

2024  

Број здравствених медијаторки и 

медицинског особља 

обухваћених програмима јачања 

капацитета- 150 здравствених 

медијаторки и медицинског 

особља обухваћених програмима 

јачања капацитета до краја 2024. 

године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

 

Донаторска 

средства ЕУ, 

УН 

   

5.3.7. Запошљавање припадника/ца 

ромске националне мањине у 

структурама Министарства здравља 

МЗ МЉМПДД 

НСЗ 

ОЦД 

4 квартал 

2022-4 

квартал 

2024 

Број запослених Рома у 

структурама Министарства 

здравља-2  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.3.8. Укључити представникe/цe Рома и 

Ромкиња у рад локалних савета за 

здравље (здравствену медијаторку, а 

ако је немају онда координатора/ку 

за ромска питања, педагошког 

асистента/кињу и/или 

МЗ 

 

КТСУРР 

ЈЛС 

4. квартал 

2024 

% ЈЛС које имају 

представника/цу ромске 

заједнице у локалним Саветима 

за здравље у односу на укупан 

број ЈЛС у РС (%)- 50% до краја 

2024. године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 
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активисту/кињу организације 

цивилног друштва) 

 

Извор: подаци Министарства 

здравља (Институт за јавно 

здравље Батут) 

 

 

 

 

Мера 5.4. Учинити доступним услуге здравственог система и здравствене заштите Ромима и Ромкињама, без дискриминације, ради смањења неједнакости у здрављу. 

Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024.  Тип мере: Информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Јединица мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

5.4.1. Проценат Рома и Ромкиња који 

сматра да њихове здравствене 

потребе нису задовољене 

Проценат Заштитник грађана  28 

(2014) 

 

  20 

5.4.2. Обухват жена ромске 

националности у току првог 

триместра трудноће савременом 

здравственом заштитом 

Проценат MICS6, РЗС и УНИЦЕФ  84 

(2019) 

 

  90 

5.4.3. Обухват вакцинацијом деце 

ромске националности узраста 

24-35 месеци. 

Проценат MICS6, РЗС и УНИЦЕФ  63 

(2019) 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство здравља – Раздео 27, Програм 1801 – Уређење и 

надзор у области здравства, програмска активност 0001 – Уређење 

здравственог система и 

 

Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита, Програмска 

активност 0010 – Унапређење доступности здравствене заштите 

ромској популацији 

и 

Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања,  Програм 0802 – Уређење система рада и радних 

Буџетирано 

у оквиру  

мере 5.1. 

 

 

Буџетирано 

у оквиру  

мере 5.2. 

 

 

 

Буџетирано у оквиру  мере 

5.1. 

 

 

 

Буџетирано у оквиру  мере 

5.2. 

 

 

 

Буџетирано у оквиру  мере 5.1. 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру  мере 5.2. 
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односа, Програмска активност 0002 -  Администрација и 

управљање и Програм 0902 - Социјална заштита, 

Програмска активност 0005 - Обављање делатности  установа 

социјалне заштите, 

 

 

Буџетирано 

у оквиру 

мере 7.1. 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 

7.1. 

 

Буџетирано у оквиру мере 7.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

5.4.1. Идентификација и анализа 

здравственог стања и потреба 

особа из ромских насеља које 

припадају ЛГБТ популацији),  и, 

сексуалне раднице,  

интервенозни зависници и 

корисници других психоативних 

супстанци као и особа са 

инвалидитетом  

МЗ МЉМПДД  4. квартал 

2024  

Урађена анализа 

 

 

Буџет МЗ 

Глобални 

Фонд за 

борбу против 

ХИВ/АИДС 

Веза са  АП 

за поглавље 

23 3.6.2.44. 

 

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

 

 

   

5.4.2. Израдити анализу стања 

хигијенско-епидемиолошкe и 

других здравствених потреба 

Рома и Ромкиња у 

подстандардним насељима РС 

МЗ 

 

ЗЈЗ 

Здравствене 

медијаторке 

ЈЛС 

КТСУРР 

Академске 

институције 

Имплементац

иони 

партнери 

 

3. квартал 

2024. 

Реализовано истраживање и 

формулисане препоруке за 

задовољење хигијенско-

епидемиолошких и других 

здравствених потреба Рома и 

Ромкиња у подстандардним 

насељима  

 

Извор: подаци Министарства 

здравља (Институт за јавно 

здравље Батут) 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 

 

   

5.4.3. Спровести хигијенско-

епидемиолошку санацију 

(диспозиција отпадних материја, 

дератизација, дезинфекција и 

дезинсекција) подстандардних 

ромских насеља у РС 

МЗ 

 

КТСУРР 

Здравствене 

медијаторке 

ЗЈЗ 

Имплементац

иони 

партнери 

 

4. квартал 2024  % подстандардних ромских 

насеља у којима је извршена 

хигијенско-епидемиолошка 

санација у односу на укупан 

број подстандардних ромских 

насеља-20% до краја 2024. 

године 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.1.8. 
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 Извор: подаци ЈЛС; 

извештаји Завода за јавно 

здравље 

5.4.4. Повећати број обухваћених 

вакцинацијом против грипа – 

посебно старијих Рома и 

Ромкиња  ангажовањем 

здравствених медијаторки 

 

МЗ 

 

Дом здравља 

– Служба 

опште 

медицине 

Здравствене 

медијаторке 

ОЦД 

 

 4. квартал 

2024  

Број укупно вакцинисаних у 

календарској години против 

грипа- 200 укупно 

вакцинисаних у календарској 

години против грипа 

 

Број старијих од 65 година 

Рома и Ромкиња обухваћен 

вакцинацијом од грипа-150 

старијих од 65 година Рома и 

Ромкиња обухваћен 

вакцинацијом од грипа 

 

Број ДЗ у којима је повећан 

обухват Рома и Ромкиња 

(посебно 65+) вакцинацијом 

од грипа- 30 ДЗ у којима је 

повећан обухват Рома и 

Ромкиња (посебно 65+) 

вакцинацијом од грипа до 

краја 2024. године 

 

Извор: подаци Министарства 

здравља 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Програм 

1802, 

пројекат 0010 

   

5.4.5. Обезбеђивање подршке ОЦД у 

спровођењу активности које 

доприносе очувању здравља 

Рома и Ромкиња (унапређење 

хигијенско-епидемиолошких 

услова, подстицање активирања 

у локалним Саветима за 

здравље, превентивни рад у 

заједници и сл.) 

 

МЗ 

 

Институти  

за јавно 

здравље 

Заводи за 

јавно 

здравље 

ЈЛС 

Имплементац

иони 

партнери 

ОЦД 

 

4. квартал 2024 Број oдобрених пројеката и 

износ финансијских 

средстава, за пројекте који су 

усмерени ка очувању здравља 

Рома и Ромкиња- 20 годишње 

 

Број Рома и Ромкиња који 

учествују у пројектима као 

корисници- 6.000 годишње 

 

Извор: подаци Министарства 

здравља; извештаји ОЦД 

подржаних кроз пројекте 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.4.6. Повећање броја редовних 

превентивних гинеколошких 

прегледа за труднице  

 

МЗ 

 

 

Дом здравља   

Здравствене 

медијаторке 

4. квартал 2024 Број трудница из ромске 

заједнице обухваћен радом 

службе за здравствену 

заштиту жена у дому 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 
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здравља- 400 трудница 

годишње 

 

Број ДЗ који организује 

редовне гинеколошке 

прегледе- 150 ДЗ 

 

Извор: извештаји 

Министарства здравља 

буџета  - 

Буџет РС или  

5.4.7.  Повећање броја редовних 

посета патронажне службе 

трудницама у ромским 

насељима  

МЗ 

 

 

Дом здравља 

– Служба за 

поливалентн

у патронажу 

Здравствене 

медијаторке 

4.квартал 2024 Број  трудница из ромске 

заједнице обухваћен радом 

службе за поливалентну 

патронажу- 400 трудница 

годишње 

 

Број ДЗ у којима су труднице 

ромске националности 

обухваћене радом службе за 

поливалентну патронажу- 150 

ДЗ 

 

Извор: извештаји  

Министарства здравља 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС или  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.4.8. Повећање броја посета 

патронажне службе мајкама у 

ромским насељима  

 

МЗ Дом здравља 

– Служба за 

поливалентн

у патронажу 

Здравствене 

медијаторке 

4.квартал 2024 Број Ромкиња (мајки) 

обухваћених патронажним 

посетама- 400 годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС или  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.4.9. Повећање учешћа трудница 

ромске националности  у 

школама родитељства 

 

МЗ 

 

Дом здравља 

– Служба за 

поливалентн

у патронажу 

Здравствене 

медијаторке 

Имплементац

иони 

партнери 

4.квартал 2024 Број ДЗ који организују 

радионице за труднице у које 

су укључене Ромкиње- 50 ДЗ 
који организују 

радионице за труднице у које 

су укључене Ромкиње 

 

 

Извор: извештаји 

Министарства здравља и 

ОЦД 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС или  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.4.10. Обезбедити додатне оброке за 

труднице које живе у 

сиромаштву 

МРЗБСП 

 

MЗ 

ЈЛС 

Црвени крст 

4.квартал 2024 Број трудница из ромске 

заједнице које су добиле 

додатне оброке у односу на 

укупан број трудница у 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

7.1.1. 
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Имплементац

иони 

партнери 

 

ромским насељима (%)- 10% 

годишње 

 

% ромских насеља у којима 

се обезбеђују додатни 

оброци, у односу на укупан 

број ромских насеља (%)- 

30% до краја 2024. године 

 

Извор: извештаји 

Министарства здрављаи ОЦД 

буџета  - 

Буџет РС 

Донаторска 

средства 

ЕУ/УН 

 

 

 

5.4.11. Обезбедити здравствене услуге 

повратницима према Споразуму 

о реадмисији на локалном нивоу  

МЗ ДЗ 

Здравствене 

медијаторке 

 

4. квартал 2024  Број повратника којима су 

обезбеђене здравствене 

услуге на локалном нивоу- 20 
повратника којима су 

обезбеђене здравствене 

услуге на локалном нивоу  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС или  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

5.4.12. Анализа утицаја пандемије 

COVID-19 на здравље ромске 

популације 

МЗ ИЗЈЗ Србије 

ОЦД 

4. квартал 2024 

 

Усвојена анализа Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС 

Донаторска 

средства 

ЕУ/УН 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

5.2.3. 

 

   

 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 6:  

ПОБОЉШАНИ УСЛОВИ СТАНОВАЊА ЗА СТАНОВНИШТВО РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Показатељи на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
Јединица мере Извор провере 

Почетна вредност 

(Базна година) 

 

Циљна вредност у 

2022 

Циљна вредност у 

2023. 

Циљна вредност у 

2024. 

6.1. Број просторно регулисаних 

подстандардних насеља у којима живе 

Роми и Ромкиње 
Број 

ЈЛС 

МГСИ 
24 

Најмање 5 у 

години 
Најмање 5 у години Најмање 5 у години 
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6.2. Број стамбено збринутих Рома и 

Ромкиња до законом прописаног 

одговарајућег нивоа (чл 79. и 90. ЗоСОЗ)  
Број  

ЈЛС 

МГСИ 

Биће утврђено 

2022. године 
/ / Биће утврђено  

 

Мера 6.1. Озакоњење објеката који задовољавају основне услове животног стандарда 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Период спровођења: 3 квартал 2022-4. квартал 2024 Тип мере: Подстицајна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере Извор провере 
Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

Број породица припадника ромске 

националне заједнице  са  потпуно решеним 

стамбеним питањем у смислу озакоњења и 

приступа комуналној инфраструктури. 

Број МГСИ 

ЈЛС Биће утврђено до 

краја 2024. године 
/ / / 

Број озакоњених објеката у којима живе 

Роми и Ромкиње  

Број МГСИ 

ЈЛС 
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(2017) 
Најмање 6 у години Најмање 6 Најмање 6 у години 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У 2022. У 2023. У 2024. 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

Раздео 22 – Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Програм 1101 – 

Уређење и надзор у области планирања и 

изградње, Програмска активност 0001 – Подршка 

изради просторних и урбанистичких планова  

0,0 

 

5.000,0 

 

5.000,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

   375.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив активности: Орган 

који 

Oргани 

партнери у 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 
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спроводи 

активнос

т 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Веза са 

програмски

м буџетом 

 

2022. 2023. 2024. 

6.1.1. Спровођење анализе потреба за просторним 

уређењем и унапређењем подстандардних 

ромских насеља 

МГСИ ЈЛС 

ОЦД 

Стручне 

организације 

Донатори-

ЕУ/ГИЗ 

4 квартал 

2023 

Спроведена анализа-1 Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства 

ЕУ/ГИЗ у € 

ПГ 1101 

ПА 1001 

Ек. 

Класиф. 46 

 

 

 

0,0 

 

 

 

5.000,0 

 

 

 

5.000,0 

 

 

 

375.000 

6.1.2. Организовање урбанистичких конкурса за 

квалитетнија решења у погледу просторног 

уређења и унапређења подстандардних 

ромских насеља 

МГСИ ЈЛС 

Донатори-

ЕУ/ГИЗ 

4 квартал 

2024 

Број ЈЛС које су 

добиле подршку путем 

конкурса- најмање 40 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства 

ЕУ/ГИЗ 

Буџетирано 

у оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

6.1.3. Стварање услова за олакшано решавање 

имовинско правних односа кроз 

експропријацију, урбану комасацију и друге 

инструменте управљања земљиштем 

МГСИ ЈЛС 

Стручне 

организације 

Донатори-

ЕУ/ГИЗ 

4 квартал 

2024 

Број поднетих захтева 

на нивоу ЈЛС за 

решавање имовинско 

правних односа-

најмање 1500 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

/ГИЗ 

Буџетирано 

у оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

6.1.4. Израда планова за просторно регулисање 

подстандардних ромских насеља 

МГСИ ЈЛС 

Стручне 

организације 

Донатори-

ЕУ/ГИЗ 

4 квартал 

2024 

Број израђених 

планова за просторно 

планирање 

подстандардних 

ромских насеља – 

најмање 40 годишње 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства 

ЕУ/ГИЗ 

Буџетирано 

у оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

6.1.5. Подршка ЈЛС у изради техничке 

документације за стамбене објекте у 

подстандардним ромским насељима за 

потребе њихове санације у габаритима и/или 

озакоњења  

МГСИ ЈЛС 

Донатори-ЕУ 

4 квартал 

2024 

Број објеката за које је 

израђена техничка 

документација- 

најмање 1.500 

годишње 

 

Извор 01- 

Општи приходи 

и примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

 

Буџетирано 

у оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

Најмање 

750 евра по 

објекту, 
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процена 

МГСИ, 

односно 

1.125.000 

евра 

годишње 

 

Мера 6.2. Опремање подстандардних ромских насеља комуналном инфраструктуром 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Период спровођења: 3 квартал 2022-4 квартал 2024 

 

Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему , 

укључујући и јавне инвестиције 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере Извор провере 

Почетна вредност (базна 

година 2019) 

 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна 

вредност  (2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

6.2.1. Број подстандардних ромских насеља у којима 

је изграђена комплетна комунална инфраструктура и 

објекти су прикључени на исту до 2030. године, 

кумулативна вредност 

Број 

ЈЛС 

МГСИ 

(ГИС за ПРН) 

9  Најмање 3 у години 
Најмање 3 у 

години 
Укупно 18 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У 2022. У 2023. У 2024. 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

Раздео 22 – Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Програм 1101 – 

Уређење и надзор у области планирања и изградње, 

Програмска активност 0001 – Подршка изради 

просторних и урбанистичких планова 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

 0,0 0,0 0,0 

 

Назив активности: Орган / који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и 

циљне вредностти 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

6.2.1. Суфинансирање израде 

техничке документације за 

потребе изградње/унапређења 

инфраструктуре у 

подстандардним ромским 

насељима 

МГСИ ЈЛС 4 квартал 2024 Број ЈЛС које су 

добиле 

финансијску 

подршку – 

најмање 10 

годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 
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Донаторска 

средства ЕУ 

6.2.2. Суфинансирање изградње 

недостајуће инфраструктуре у 

подстандардним ромским 

насељима 

МГСИ ЈЛС 4 квартал 2024 Број 

подстандардних 

ромских насеља за 

које  је 

финансирана 

изградње 

недостајуће 

инфраструктуре у 

а – најмање 15 

годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

 

 

 

Мера 6.3. Унапређење подстандардних објеката како би задовољавали основне услове животног стандарда 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Период спровођења: 3 квартал 2022-4 квартал 2024 

 

Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, 

укључујући и јавне инвестиције 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере Извор провере 

Почетна вредност (базна 

година 2019) 

 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна 

вредност  (2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

6.3.1. Приступ пијаћој води – проценат домаћинстава Проценат  MICS6, РЗС  98 

 
  

100 

6.3.2. Основна санитација – проценат домаћинстава Проценат  MICS6, РЗС  86 

 

 

 

  

88 

6.3.3. % становништва који живи у домаћинствима   

          која користе побољшане санитарне просторије    

          које се не деле са другима 

Проценат  MICS6, РЗС  86 

 

 

 

  

88 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У 2022. У 2023. У 2024. 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

Раздео 22 – Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Програм 1101 – 

Уређење и надзор у области планирања и изградње, 

Програмска активност 0001 – Подршка изради 

просторних и урбанистичких планова  

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

 

 

 

 



 
 

 

72 

 и 

Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог, Програм 1001 – 

Унапређење и заштита људских и мањинских права 

и слобода, Програмска активност 0005 – Стварање 

услова за политику једнаких могућности 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 
    

 

Назив активности: Орган / који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и 

циљне 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2022. 2023. 2024. 

          

6.3.1. Подршка/суфинансирање 

доградње/унапређења 

санитарних просторија у 

стамбеним објектима у 

подстандардним ромским 

насељима које користе 

домаћинства са ниским 

приходима (из чл. 91. ЗоСОЗ) 

МГСИ ЈЛС 4 квартал 2024 Број ЈЛС које 

су добиле 

финансијску 

подршку – 10 

годишње  

 

Број објеката у 

којима је 

извршена 

доградња/унап

ређење 

санитарних 

просторија-

најмање 1500 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

6.3.2. Суфинансирање ЈЛС за 

обезбеђивање комуналних 

прикључака за стамбене објекте 

у подстандардним ромским 

насељима које користе 

домаћинства са ниским 

приходима (из члaна 91. ЗоСОЗ) 

МГСИ МЉМПДД 

ЈЛС 

Донатори 

4 квартал 2024 Број ЈЛС које 

су добиле 

финансијску 

подршку – 10 

годишње  

 

Број објеката 

за које су 

обезбеђени 

комунални 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства 

ЕУ/ГИЗ/УН 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 
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прикључци-

најмање 1500 

6.3.3. Обезбеђивање чисте пијаће 

воде у  ромским насељима  

МЉМПДД МГСИ 

ЈЛС 

Донатори 

4 квартал 2024 Број ромских 

насеља у 

којима је 

обезбеђена 

чиста пијаћа 

вода- 20 

годишње 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

1.1.1. 

 

   

 

 

Мера 6.4. Решавање стамбених потреба бескућника, интерно-расељених лица, повратника као и особа ромске националности које морају бити расељене 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 3 квартал 2022-4 квартал 2024 

 

Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и 

јавне инвестиције 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица мере Извор провере 

Почетна вредност (базна 

година) 

 

Циљaна 

вредност 

(2022) 

Циљaна 

вредност  (2023) 

Циљaна 

вредност 

(2024) 

6.4.1. Број ЈЛС у којима су спроведени програми и пројекти 

за решавање стамбеног питања: 

− бескућника,  

− интерно расељених лица, 

− повратника 

− особа ромске националности који морају бити 

расељени 

Број МГСИ 

КИРС 

ЈЛС 

 

Биће утврђено 

до краја 2024. године 

/ / / 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комесаријат за избеглице и миграције - Раздео 51, 

Програм1001 - Унапређење и заштита људских и 

мањинских права и слобода, Програмска активност 

0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење 

система управљања миграцијама, 

 и 

Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, Програм 1101 – Уређење и надзор у 

области планирања и изградње, Програмска активност 

0001 – Подршка изради просторних и урбанистичких 

планова  

17.600,0 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

17.600,0 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 

 

17.600,0 

 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 6.1. 
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Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Назив активности: Орган / који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за завршетак 

активности 

Показатељи и 

циљане 

вредности 

Извор 

финансирања4 

Веза са 

програмским 

буџетом5 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2022 2023 2024 

6.4.1. Обезбеђивање стамбених 

решења за Роме и Ромкиње интерно 

расељена лица и повратнике по 

Споразуму о реадмисији 

КИРС ЈЛС 

ОЦД 

Донатори: ГИЗ  

4 квартал 2024 Број 

обезбеђених 

стамбених 

решења 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ГИЗ 

ПГ 1001 

ПА 0013 

Ек. Класиф.  

42 

46 

 

 

 

600,0 

17.000,0 

 

 

 

600,0 

17.000,0 

 

 

 

600,0 

17.000,0 

6.4.2. Обезбеђивање стамбених 

решења за интерно расељена лица 

која бораве у формалним и 

неформалним колективним 

центрима 

КИРС ЈЛС 

ОЦД 

Донатори 

4 квартал 2024 Број 

обезбеђених 

стамбених 

решења 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.4.1. 

   

6.4.3. Израда приручника према 

Смерницама о заштити 

од/приликом принудних исељења 

услед развоја у складу са законом о 

становању и одржавању зграда 

МГСИ ЈЛС 

МГСИ 

КИРС 

МРЗБСП 

4 квартал 2023 Израђен 

приручник 

Приручник 

садржи и 

упутства која 

се односе на 

циљне групе 

ове мере 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

6.4.4. Информисање и едукација ЈЛС   

о примени смерница  о заштити 

од/приликом принудних исељења 

МГСИ ЈЛС 

МГСИ 

МРЗБСП 

4 квартал 2024 Број ЈЛС 

обухваћених 

едукацијом – 

30 у 2024  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 

   

 
4 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. 
5 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства 
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услед развоја у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда 

буџета  - Буџет 

РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

 

6.4.5. Ажурирање и управљање ГИС 

базом која се односи на 

подстандардна ромска насеља 

МГСИ ЈЛС 

КИРС 

МРЗБСП 

4 квартал 2024 База се 

редовно 

ажурира 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - Буџет 

РС  

 

Буџетирано у 

оквиру 

активности 

6.1.1. 

 

   

 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 7.  

УНАПРЕЂЕН ПРИСТУП УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ДОСТУПНОСТ И ДЕЛОТВОРНОСТ НОВЧАНИХ ДАВАЊА РАДИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА И ПОВЕЋАЊА 

СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ РОМА И РОМКИЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ. 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

7.1. Податак о броју лица која су као припадници 

ромске националне мањине (М/Ж) уписани у 

Mатичну књигу рођених  

Број Извештаји МДУЛС 

Регистар матичних књига 

Биће утврђено 

2022 

/ / / 

7.2. Проценат домаћинства у подстандардним  

ромским насељима која користе неко од 

новчаних социјалних давања 

 

 Проценат MICS6, РЗС 84 

(2019) 

 

 

/ / 80 
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Мера 7.1. Јачање улоге и капацитета јавног сектора за развој и примену социјалних политика, права и услуга које одговарају на потребе појединца и породица; 

Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024 Тип мере: Регулаторна  

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Измене Закона о социјалној заштити; 

Измена Правилника о ближим условима и стандардима за пружање  услуга социјалне заштите  

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

7.1.1. Донети потребни законски, подзаконски 

и други акти ( планска документа) која су 

важна за смањење сиромаштва и 

повећање социјалне укључености Рома и 

Ромкиња на националном нивоу. 

Да/Не Усвојени законски, 

подзаконски и друга акта 

Не 

(2021) 

/ / Да 

7.1.2. Број ЈЛС у чијим локалним планским 

документима постоје посебне мере и 

програми социјалне заштите намењене 

Ромима и Ромкињама. 

Број ЈЛС, база података и 

мерама социјалне 

инклузије Рома и 

Ромкиња,СКГО 

Биће утврђена 

2022 

/ / Све ЈСЛ које имају планска 

документа 

7.1.3. Број ЈЛС које пружају локалне услуге 

социјалне заштите које укључују Роме и 

Ромкиње, повратнике по споразуму о 

реадмисији  

Број ЈЛС, база података и 

мерама социјалне 

инклузије Рома и 

Ромкиња,СКГО 

Биће утврђена 

2022 

/ / Све ЈЛС које имају ромску 

националну мањину 

7.1.4. Број акредитованих програма обука у 

бази Републичког завода за социјалну 

заштиту који се односе на јачање 

компетенција за рад са припадницима 

ромске националности . 

Број Републички завод за 

социјалну заштиту 

Биће утврђена 

2022 

/ / Најмање 2  више од почетне 

вредности 

7.1.5. Број реализованих програма обуке и 

других стручних скупова који се односе 

на јачање компетенција за рад са 

припадницима ромске националне 

заједнице 

Број Републички завод за 

социјалну заштиту, 

Комора социјалне заштите 

Биће утврђена 

2022 

/ / Најмање 20  више од почетне 

вредности 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања,  Програм 0802 – Уређење система 

рада и радних односа, Програмска активност 0002 -  

Администрација и управљање и Програм 0902 - Социјална 

заштита, 

Програмска активност 0005 - Обављање делатности  

установа социјалне заштите, 

 

 

 

 

4.988,7 

 

 

 

 

 

 

4.988,7 

 

 

 

 

 

 

4.988,7 
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Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог, Програм 1001 – Унапређење и 

заштита људских и мањинских права и слобода, 

Програмска активност 0005 – Стварање услова за 

политику једнаких могућности 

 и  

 

Министарство за бригу о породици и демографију - 

Раздео 34, Програм 0903 – Породично правна заштита 

грађана, Програмска активност 0008 – Подршка смањењу 

негативне миграције младих 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 95.179 95.179 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери 

у спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

7.1.1. Учешће представника  

МЉМПДД, НСРНМ и  ромских 

ОЦД  у  Радну групу за израду 

Стратегије социјалне заштите 

ради остваривања циљева ове 

Стратегије 

МРЗБСП Министарства 

ОЦД 

Национални 

савет Ромске 

националне 

мањине 

МЉМПДД 

4. квартал 

2023 

Формирана Радна група  

Израђен Нацрт 

стратегије социјалне 

заштите  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

  

 

 

271,3 

 

 

289,2 

 

 

271,3 

 

 

289,2 

 

 

271,3 

 

 

289,2 

7.1.2. Унапређење методологије 

прикупљања података који су 

разврстани  према националној 

припадности о остваривању права 

и услуга у области социјалне 

заштите 

 

МРЗБСП        РЗСЗ 

      ПЗСЗ  

       ЦСР 

 

 

4. квартал 

2024. 

Број реализованих 

обука/састанака  за 

запослене у ЦСР- 20 

Број стручних радника 

ЦСР  обухваћених 

обуком -141 

Проценат Ромске 

популације  

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Донаторска 

средства у € 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

271,3 

 

 

345,6 

 

 

0,0 

 

271,3 

 

 

345,6 

 

 

9.554 

 

271,3 

 

 

345,6 

 

 

9.554 
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7.1.3. Расписивање тематског конкурса 

за развој недостајућих програма 

обуке које одговарају потребама 

појединца и породица ромске 

популације  

МРЗБСП РЗСЗ  4 квартал   

2024.  

Број реализованих 

стручних сесија Одбора 

за акредитацију- 10   

Број акредитованих 

програма обуке- 2  

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Донаторска 

средства у € 

 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

 

 

271,3 

 

 

 

997,6 

 

0,0 

 

 

271,3 

 

 

 

997,6 

 

8.750 

 

 

271,3 

 

 

 

997,6 

 

8.750 

7.1.4. Спровођење акредитованих 

програма обуке које одговарају 

потребама појединца и породица 

ромске популације 

МРЗБСП РЗСЗ 

ПЗСЗ 

ОЦД 

4 квартал               

2024.  

Број спроведених 

акредитованих програма 

-10 

 

Број стручних радника 

обухваћених програмима 

обуке –1 програм  250 

учесника  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

 

Донаторска 

средствa у € 

 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

 

 

 

 

 

271,3 

 

 

 

997,6 

 

 

0,0 

 

 

271,3 

 

 

 

997,6 

 

 

42.583 

 

 

271,3 

 

 

 

997,6 

 

 

42.583 

7.1.5. Организовање конференција и 

других стручних скупова у циљу 

сензибилизације локалне 

заједнице  за проблеме са којима 

се суочава ромска популација  

МЉМПДД МРЗБСП 

ЈЛС 

УСЗ 

РЗСЗ,  

ПЗСЗ 

КСЗ,  

ОЦД 

4 квартал 

2024.  

Број одржаних 

конференција – најмање 

1 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

Програм 0902 

Прпграмска 

активност 0004 

– подршка 

удружењима и 

локалним 

заједницама 

   

7.1.6. Подстицање ЈЛС да 

унапређују/развијају  локалне 

планске документе  са мерама које 

имају за циљ смањење броја 

малолетничких и принудних 

бракова, малолетничких 

трудноћа,трговине људима, 

дечијег и принудног рада (са 

фокусом на унапређење 

међусекторске сарадње на 

националном и локалном нивоу, 

као и превентивни рад са ромским 

породицама и заједницом). 

МРЗБСП МБПД 

ЈЛС 

УСЗ  

РЗСЗ 
ПЗСЗ 

СКГО 

ОЦД 

 

4 квартал 

2024 

Број едукативних сесија 

и радионица за 

представнике ЈЛС – 5 

Број представника ЈЛС 

обухваћени сесијама -170  

 

Израда  смерница и 

инструктаже за ЈЛС - 2 

Број представника ЈЛС 

обухваћени за примену 

модела -170  

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 
 
 
 
Донаторска 

средствa 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

 

377,5 

 

 

 

518,4 

 

 

 

 

0,0 

 

377,5 

 

 

 

518,4 

 

 

 

 

26.792 

 

377,5 

 

 

 

518,4 

 

 

 

 

26.792 
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7.1.7. Учешће у изради подзаконских 

аката за подстицање развоја 

услуга теренског рада, 

породичног сарадника и других 

услуга социјалне заштите које 

доприносе социјалној 

укључености Рома и Ромкиња 

МРЗБСП МЉППДД 

МБПД 

РЗСЗ, ПЗСЗ 

УСЗ 

ЈЛС 

СКГО 

ОЦД 

 

4 квартал 

2024 

Број донетих 

подзаконских аката –  

најмање 2, за  услуге 

теренског рада и 

породичног сарадника 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ у 

€ 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

 

 

377,5 

 

 

 

 

 

0,0 

 

377,5 

 

 

 

 

 

7.500 

 

377,5 

 

 

 

 

 

7.500 

7.1.8. Успостављање механизама за 

откривање случајева дечјих и 

присилних бракова и система за за 

праћење свих случајева који 

укључују дечје бракове између 

деце без држављанства, посебно 

ромских девојака. 

 

МБПД НСРНМ 

МЉМПДД 

МРЗБСП 

МПНТР 

МЗ 

РЗСЗ/ПЗСЗ 

Повереник за 

заштиту 

равноправности 

 

4 квартал 

2024 

Успостављен механизам 

за откривање случајева 

дечјих и присилних 

бракова и систем за за 

праћење 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

УН/ЕУ 

ПГ 0903 

ПА 0008 

0,0 0,0 0,0 

 

7.1.9.  Подстицање услуга и програма за 

превенцију дечијих и присилних 

бракова, и услуга које се односе 

на подршку деци која живе и раде 

на улици  

МБПД МЉППДД 

МБПД 

РЗСЗ, ПЗСЗ 

УСЗ 

ЈЛС 

СКГО 

ОЦД 

ЕУ 

 

4 квартал 

2024 

Број ЈЛС у којима су 

покренуте 

услуге/програми – 

најмање 1 +1 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ 

ПГ 0903 

ПА 0008 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

Мера 7.2. Повећање информисаности Рома и Ромкиња о могућностима остваривања права и услуга из области социјалне заштите и остваривање права и услуга  

Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024 Тип мере: Информативно едукативна мера  

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Измене Закона о социјалној заштити; 

 

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност 

(базна година) 

Циљaна 

вредност 

 (2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност  

(2024) 

7.2.1. Број пројеката спроведених са циљем 

информисања Рома и Ромкиња о правима 

Број ЈЛС,ЦСР, база података 

о мерама социјалне 

укључености  

Биће утврђена 

2022 

  Најмање 40 
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и услугама у систему социјалне заштите 

на националном и локалном нивоу  

7.2.2. Број реализованих истраживања на 

локалном и националном нивоу о свим 

битним питањима ромске националне 

заједнице, у вези са остваривањем права 

и услуга у области социјалне заштите , 

ради квалитетније анализе и повезивања 

стручне праксе у даљем планирању и 

унапређивању положаја ромске 

заједнице. 

 

Број МРЗБСП 

РЗСЗ 

ПЗСЗ 

Комора социјалне 

заштите  

ОЦД 

Међународне 

организације  

Биће утврђена 

2022 

  Најмање 1 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 30 - Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања,  Програм 0802 – Уређење 

система рада и радних односа, 

Програмска активност 0002 -  

Администрација и управљање и Програм 

0902 - Социјална заштита, 

Програмска активност 0005 - Обављање 

делатности  установа социјалне заштите 

 

 

 

 

 

996,1 

 

 

 

 

996,1 

 

 

 

 

996,1 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

     0,0 177.500 177.500 

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и циљане 

вредности 

Извор 

финансира

ња 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 

средства по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

7.2.1. Јачање капацитета свих релевантних 

установа и организација у ЈЛС у циљу 

информисања Рома и Ромкињама о 

правима и услугама у области социјалне 

заштите 

МРЗБСП 

 

ЈЛС 

РЗСЗ, 

ПЗСЗ 

ЦСР 

СКГО 

ОЦД 

НАЈУ 

4.  квартал 

2024 и 

континуира

но 

Број едукативних сесија 

за представнике ЈЛС – 5  

Број тематских 

конкурса  за ОЦД – 15  

Број локалних актера 

обухваћени 

информативним 

сесијама – 170 

Број корисника ромске 

популације који су 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Донаторска 

средства у 

€ 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

106,2 

 

 

 

146,4 

 

 

0,0 

 

106,2 

 

 

 

146,4 

 

 

62.500 

 

106,2 

 

 

 

146,4 

 

 

62.500 
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обухваћени 

информативним 

садржајем 

Број публикација 

двојезично  

7.2.2. Истраживање о расположивости 

програма и услуга на локалном нивоу у 

вези са остваривањем права и услуга 

Рома и Ромкиња  у области социјалне 

заштите 

МРЗБСП ЈЛС 

РЗСЗ, 

ПЗСЗ 

КИРС 

ЦСР 

СИПРУ 

ОЦД 

4.  квартал 

2024 

Спроведено најмање 

једно истраживање до 

краја 2024. године 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства 

ЕУ у € 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

 

 

271,3 

 

 

219,6 

 

 

0,0 

 

271,3 

 

 

219,6 

 

 

52.500 

 

271,3 

 

 

219,6 

 

 

52.500 

7.2.3. Информисање  корисника НСП ромске 

националности  о могућностима  које су 

доступне на НСЗ у циљу 

оспособљавања за укључивање на 

тржиште рада и њихову радну 

активацију. 

МРЗБСП НСЗ 

ЈЛС 

ЦСР 

РЗСЗ, 

ПЗСЗ 

ОЦД 

4.  квартал 

2024  

Број едукативних сесија 

представнике ЈЛС – 5  

 

Број тематских 

конкурса  за ОЦД – 15 

 

Број публикација на 

ромском језику –

најмање 1 годишње 

 

Извор 01- 

Општи 

приходи и 

примања 

буџета  - 

Буџет РС  

 

Донаторска 

средства у 

€ 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

 

106,2 

 

 

 

146,4 

 

 

0,0 

 

106,2 

 

 

 

146,4 

 

 

62.500 

 

106,2 

 

 

 

146,4 

 

 

62.500 
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Мера 7.3. Унапређење система реинтеграције и социјалног укључивања повратника, међу којима је велики број Рома и Ромкиња, по основу Споразума о реадмисији 

Институција одговорна за реализацију: Комесаријат за избеглице и миграције 

Период спровођења: 3. квартал 2022 – 4. квартал 2024 Тип мере: Институционално управљачка организациона мера  

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:  

Показатељ(и) на нивоу мере  Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност (базна 

година) 

Циљaна 

вредност 

(2022) 

Циљaна вредност  

(2023) 

Циљaна вредност 

(2024) 

7.3.1. Број ЈЛС у којима су израђени и 

спроводе се локални акциони планови за 

интеграцију повратника управљање 

миграцијама који укључују посебне мере  

мере намењене Ромима и Ромкињама 

повратницима  

Број Извештаји КИРС 

 
5 

(2021) 

  Најмање 20 

7.3.2. Број дистрибуираних информатора 

посвећених правима и обавезама 

повратника по основу Споразума о 

реадмисији  

Број Извештаји КИРС 1000 

(2020) 

  Најмање 2000 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

2022 2023 2024 

Приходи из буџета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања,  Програм 0802 – 

Уређење система рада и радних односа, Програмска 

активност 0002 -  Администрација и управљање и 

Програм 0902 - Социјална заштита, 

Програмска активност 0005 - Обављање делатности  

установа социјалне заштите и 

Комесаријат за избеглице и миграције – Раздео 

51, средствима у оквиру Програма1001 – 

Унапређење и заштита људских и мањинских права 

и слобода, Програмска активност 0013 – Подршка 

присилним мигрантима и унапређење система 

управљања миграцијама, 

 

670,3 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 

6.4. 

 

670,3 

 

 

 

 

Буџетирано у оквиру 

мере 6.4. 

 

670,3 

 

 

 

Буџетирано у оквиру мере 

6.4. 

 

Финансијска помоћ ЕУ у € 

 

 

0,0 7.979 7.979 
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности“ 

 

Рок за 

завршетак 

активности 

Показатељи и 

циљане 

вредности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмс

ким 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин 

2022 2023 2024 

7.3.1. Кординација свих актера на локалном 

нивоу, у циљу информисања повратника 

/Рома и Ромкиња о правима и услугама 

у области социјалне заштите 

МРЗБСП 

 

ЈЛС 

КИРС 

ЦСР 

РЗСЗ, 

ПЗСЗ 

ОЦД 

4.квартал 

2024  

Број 

информатора – 

2000 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

 

 

Донаторска 

средства ЕУ у € 

 

ПГ 0802 

ПА 0002 

 

 

ПГ 0902 

ПА 0005 

 

 

 

377,5 

 

 

 

292,8 

 

0,0 

 

377,5 

 

 

 

292,8 

 

7.979 

 

377,5 

 

 

 

292,8 

 

7.979 

 

7.3.2. Укључити посебне мере намењене 

Ромима и Ромкињама повратницима у  

Програм за реинтеграцију повратника 

по Споразуму  о реадмисији за период 

2022-2024. године 

КИРС МЗ, ЈЛС, 

МРЗБСП, 

МУП, НСЗ, 

МПНТР,  

4 квартал 

2022 

Усвојен 

Програм 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

 

Буџетира

но у 

оквиру 

активност

и 6.4.1. 

   

7.3.3. Обезбеђивање подршке ЈЛС у 

унапређивању/развијају  локалних 

акционих планова који укључују и 

посебне мере намењене Ромима и 

Ромкињама повратницима по 

Споразуму о реадмисији  

КИРС 

 

МРЗБСП 

ЈЛС 

СКГО  

ОЦД 

Медији 

 

4.квартал 

2024  

Број израђених 

локалних  

акционих 

планова- 20 

Извор 01- Општи 

приходи и 

примања буџета  - 

Буџет РС  

Донаторска 

средства ЕУ у е 

 

Буџетира

но у 

оквиру 

активност

и 6.4.1. 
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VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на Порталу „е-Управа” и на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, 

у року од седам радних дана од дана усвајања. 

  

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број: 90-7008/2022 

У Београду, 8. септембра 2022. године 

 

В Л А Д А 

 

 

  

ПРЕДСЕДНИК 

 

 
Ана Брнабић 

 


