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 РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

 

 

 

Било би нереално, наивно и немогуће очекивати од овог документа да ће, у периоду на који се 

односи, решити све животне проблеме Рома на Звeздари. Реализацијом Акционог плана, ГО 

Звездара са социјалним партнерима, заинтересованим странама и понајвише самим Ромима 

(појединцима и њиховим породицама) настојаће да утврђеним концептом  унапређења 

њиховог положаја створи реалне, доступне и одрживе могућности, помоћ и подршку у 

постизању бољег  свеукупног живота.  

Пројектујући Акциони план у условима - с једне стране, нарастајућих социјалих потреба већине 

популације, које су као стање сиромаштва  наглашене код Рома као посебно рањивог дела 

становништва и с друге стране - рестриктивног буџета и недовољног броја професионалаца 

који би били ангажовани на реализацији, праћењу, координирању и извештавању неопходних 

активности, ГО Звездара није одустала од израде и реализације Акционог плана.  

Потреба за постојањем активног Акционог плана је оправдана због планирања активности и 

буџета у наредном периоду за област социјалне бриге за ромску популацију а није 

занемарљива ни околност да тиме испуњавамо и прописане формалне услове Европске уније 

којим поседовање овог стратешког документа отвара врата европских фондова за социјалну 

заштиту, програме и услуге намењене најугроженијем становништву. 

Због својих универзалних вредности и општег интереса  за све грађане, а посебно ромску  

заједницу, реализација  документа „Акциони план за унапређење положаја Рома на територији 

општине Звездара 2015 - 2020“, требало би да буде аутономна будући да је концепт и циљ овог 

документа искључиво и само - социјална брига и социјална одговорност општинске управе. 

 

 

 

Едип Шерифов, 

Председник Градске општине Звездара 
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1. УВОД 

Правни основ за усвајање  Акционог  плана унапређења положаја Рома на територији општине 
Звездара за период 2015 -2020“ садржан је у одредбама члана 14. Статута Градске општине 
Звездара ("Службени лист града Београда" број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13). Чланом 14. 
прописано је да Градска општина доноси програме и спроводи пројекте развоја градске 
општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу 
са актима Града као и помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са 
лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са 
осталим грађанима и подстиче активности.  

 

Овај документ је усаглашен са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2010-

2015 у оквиру стратешког циља 4. – Унапређење социјалне политике, Приоритетом 10: 

Обезбеђивање услова за социјалну укљученост свих маргинализованих и осетљивих 

друштвених група и развој социјалнх кооператива као и Стратегијом развоја социјалне заштите 

на територији општине Звездара за период 2011-2015.године и Стартешког циља 6.  

Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите свим грађанима/грађанкама а 

нарочито осетљивим групама,  као и стратешког приоритета  6. 1. Побољшање социјалног 

положаја Рома. 

„Акциони план унапређења положаја Рома на територији општине Звездара за период 2015 -

2020“ пре свега има оперативни циљ да кроз конкретне планове, активности и акције 

допринесе бољитку ромске популације у свим областима живота. Плански приступ 

континуираном и одрживом решавању друштвених проблема с којима се Роми сусрећу у 

свакодневном животу, помажу у одређивању потребних мера и активности као и мапирању 

социјалних партнера у свим активностима и областима рада. Овај документ је у потпуности  

усклађен са осталим прописима по хоризонтали (општинска стратешка документа) и вертикали 

(Националном стратегијом и Стартегијом града Београда) поштујући приоритетност мапираних 

проблема и оптималних решења за социјални амбијент на Звездари.  Поштујући ограничења 

рестриктивног буџета, циљ је да се средства за реализацију овог документа усмере на 

приоритетне потребе ромске популације, да све активности и утрошак средстава буде видљив 

као и да дефинисана социјална политика ГО Звездара у односу на ромску популацију буде 

професионална и уверљива за доносиоце одлука и олакшају приступ средствима Европске 

уније расположивим за социјално укључивање, унапређење положаја и квалитета 

свакодневног живота ромске популације на Звездари.  

Поштујући принципе партиципације корисника у пројектовању циљева и оптималних решења у 

изради овог документа, у припреми Радне групе за његово дефинисање, организоване су 

интерактивне радионице са представницима ромских насеља на Звездари (Орловско, у 

Босутској улици, у Малом Мокром Лугу и Великом Мокром Лугу) и фокус групе са 

представницима активих удружења грађана чије активности су фокусиране на непосредан рад 

са ромском популацијом и унапређење њихових егзистенцијалних проблема. Када у даљем 

тексту говоримо о ова четири ромска насеља на Звездари, заправо говоримо о деловима 

Звездаре у којима живе Роми, заједно са осталим становништвом. Поштујући принципе 

холистичког и интегралног приступа у решавању проблема Рома, у процесу израде активно су 

били укључени представници следећих институција: Дома здравља Звездара, Градског центра 

за социјални рад у Београду - Одељење Звездара, Националне службе за запошљавање, 
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Служба Београд - Звездара. Од великог значаја је активно учешће ромских удружења грађана и 

чланова Мобилног тима који функционише у оквиру актуелног ОЕБС-овог пројекта на Звездари 

под називом „Техничка подршка за инклузију Рома“. 

Како би обезбедили што свеобухватнију партиципацију заинтересованих страна у изради овог 

документа, предлог Акционог плана ће бити разматран у оквиру електронске јавне расправе са 

обухватом свих конкретних сугестија и предлога заинтересованих страна који ће допринети 

квалитету и оптималним решењима у најбољем интересу ромске популације на Звездари. 

ЈАВНА РАСПРАВА 

 

                                                                                                            

                                                     

 

 

 

Партиципативни и партнерски приступи у изради овог документа биће примењени и у процесу 

реализације, праћења и извештавања. Реално је за очекивати да овакав концепт даје основ за 

оптималан квалитет и резултате планираних активности, мера и акција на којима ће све 

заинтересоване стране и социјални партнери радити у континуитету у наредном периоду. 

Социјализација и инклузија ромске популације тражи време и обострани социјални компромис 

чија основа је да ромске породице имају права и обавезе које се тичу свих појединаца и 

породица сваког грађанског друштва. 

Напомињемо да сви појмови употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки 

и женски природни род. 

1.1. Попис коришћених скраћеница 

ЕУ – Европска унија 

ПУ – Предшколска установа 

НСРНМ- Национални савет ромске националне мањине 

РЕФ – Ромски едукативни фонд 

ФООО - Функционално основно образовање одраслих 

АТП-1 – Обука за активно тражење посла 

НСЗ – Национална служба за запошљавање 

АПЗ – Активна политика запошљавања 

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

ППП – Припремни предшколски програм 

ГЦСР – Градски центар за социјални рад 

ЈКП – Јавно комунално предузеће 

МАПЗ – Мере активне политике запошљавања 

Представни

ци ромских 

удружења 

Председник  
и заменик 
председинка 
општине,  
Начелница и 
заменик 
начелнице, 
чланови 
Већа 

Представници 

ДЗ, ЦСР, НСЗ, 

Полицијске 

управе 

Предшколске 

установе, 

школе  

Председник 

и заменик 

председник

а  СО, 

одборничке 

групе, Савет 

за 

друштвене 

делатности 

Шефови 
одељења 
општинске 
управе, 
савети и 
комисије 
ГО 
Звездара 
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АТМР – Активне мере тржишта рада 

МАО – Мотивациона активациона обука (за лица са ниским нивоом образовања) 

АП – акциони план 

УГ – удружење грађана 

ГО – Градска општина 

 

Захвалност учесницима у процесу израде овог документа 

Захваљујемо се свим учесницима у изради предлога овог документа. Вођење процеса израде 

поверено је Радној групи која је именована од стране Скупштине општине Звездара на седници 

одржаној  28. октобра 2014. године. Списак учесника дат је у прилогу овог документа. 

 

1.2. Припреме за израду документа  

Фокус група са представницима ромских насеља и ромских удружења грађана 

У процесу израде Акционог плана учествовали  су представници Одељења за 

друштвене делатности као носилац активности општинске управе, социјални партнери из 

јавног сектора (Дома здравља Звездара, Градског центра за социјални рад у Београду -

Одељење Звездара, Полицијска управа Звездара, Предшколске установе Звездара, Националне 

службе за запошљавање - Филијала Звездара) представници цивилног сектора (представници 

међународних организација и активних удружења грађана чије активности су фокусиране на 

проблеме ромске популације) и појединци - ромски представници и стручњаци за питања и 

проблеме ромске популације. 

Током интерактивне радионице - фокус групе, која је одржана 19.11.2014. године, учесници су 

мапирали кључне проблеме и решења од значаја за унапређење положаја и квалитета живота 

ромске популације на Звездари. Поштујући принципе активног партиципирања корисника као 

најзаинтересованије стране у процесу планирања, резултати ових радионица су од значаја за 

израду нацрта Акционог плана са акцентом на предвиђању мера и активности за будуће 

оснаживање појединаца и породица, њихово значајно социјално укључивање и стварања 

услова за приступ Рома и Ромкиња процесима креирања јавних и социјалних политика у 

најбољем интересу њиховог квалитетног, хуманијег и одрживог развоја и унапређења 

свакодневног живота. 

У раду фокус група, учествовали су представници 4 ромска удружења грађана, представници  4 

ромска насеља и становници тих насеља. Роми су показали заинтересованост и висок степен 

спремности да се активно укључе у све фазе реализације планираних активности у наредном 

периоду. Они су мапирали најважније проблеме и оптимална решења које Општина треба да 

креира и реализује у наредном периоду, као и одредили најважније социјалне партнере у 

реализацији планираних активности. 

На фокус групама су мапирани следећи приоритетни проблеми ромске заједнице на Звездари: 

 Незапосленост и отежано запошљавање 
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 Егзистенција без редовних прихода 

 Низак ниво образовања 

 Родна равноправност („лоша“ еманципација жена) 

 Непостојање елементарних хигијенских стамбених услова (канализације, тоалета и 

прикључка на водоводну мрежу) 

 Неизграђени прилазни путеви (Босутска) 

 Неадекватни услови за становање 

 Нерешени имовинско правни статус (власништво над објектима у којима живе) 

 Дискриминација и предрасуде (послодаваца) 

 Кршење људских права  

 Непостојање елементарне подршке спортских активности за децу и младе  

 Талентована ромска деца немају никакву подршку 

 Постављени критеријум за остваривање социјалних права требало би „праведно“ да се 

примењују 

Представници актуелних ромских удружења грађана  предложили су могућа решења која су 

утицала на израду садржаја плана активности, која су за Роме од највећег значаја: 

 Организовање описмењавања и стручне обуке за разне занате 

 Постојање сталног мобилног  тима Центра за социјални рад на терену 

 Редовно проверавање Центра за социјални рад на терену  да виде како ко живи (и они 

који немају и они који имају социјалну помоћ) 

 Сталне едукације у насељу за све теме („едукатори на точковима“) 

 Лекари из Дома здравља треба да спроведу анкету - почетни скрининг здравственог 

статуса свих становника и континуиране „здравствене услуге на точковима“ 

Кључни партнери у унапређењу квалитета живота су: 

 Комунална предузећа (Водовод и канализација, Градска чистоћа) 

 ГО Звездара 

 Национална служба за запошљавање, Служба Београд - Звездара 

 Дом здравља Звездара 

 Полиција 

 Ромска удружења грађана 

 Ромски представници 

Упитани -Ко највише може да утиче на унапређење свакодневног живота Рома на Звездари?-  

добили смо одговор да највише испитаника верује ромским представницима (41 одговор), 

затим општини Звездара (15), Центру за социјални рад (11), помоћи обичних људи/становника 

насеља (4) , закона и прописа (3) а најмање себи самима. 

На питање -Шта сами Роми треба да ураде за своју заједницу како би живели боље?- највише 

анкетираних је одговорило да је образовање деце, описмењавање и стручно оспособљавање 

одраслих најсигурнији пут као и запошљавање и континуиране едукације из свих области 

свакодневног живота. 
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Анкета спроведена у ромским насељима (Орловско, Босутска улица, део насеља Велики Мокри 

Луг и део насеља Мали Мокри Луг) 

Број анкетираних није репрезентативан за доношење обавезујућих закључака за ромску 

популацију на Звездари али довољан за намену који анкета има, да нагласи најважније 

проблеме, могућа решења и одреди заинтересоване стране - партнере у реализацији 

планираних активности према мишљењу  учесника анкете. Анкета је спроведена у периоду од 

18. до 24. новембра 2014. године. Спровели су је представници радне групе/запослени у 

општини и представници ромских насеља према инструкцији Радне групе за израду овог 

документа. 

У анкети испитаници су својим одговорима поставили следећи ранг највећих проблема Рома на 

Звездари: 

1.  економско оснаживање  

2.  равноправност  

3-4. моје и здраствено стање  члана породице  

5. просторно уређење, унапређење услова становања и заштита животне средине     

6. моје школовање и школовање моје деце  
7-9.  информисање од значаја за свакодневни живот, остваривање права из области          
         социјалне заштите  и социјализација (социјално  укључивање, превенција   
         насиља, безбедност и непоседовање личних докумената  

            
Ранг  значајних  страна на унапређење положаја Рома је следећи: 

1. Ромски представници  

2. Општина  

3. Центар за социјални рад  

4. Роми, становници насеља  

5. Закони, прописи  
 
Сви одговори добијени у процесу припреме овог документа (фокус групе и анкета) коришћени 
су за одређивање специфичних и општих циљева, као и плана активности у периоду 2015. - 
2020. године са предложеним оптималним мерама за реализацију постављених циљева. 
  

2. РЕЛЕВАНТНОСТ И ХАРМОНИЗАЦИЈА СА НАЦИОНАЛНИМ ПОЛИТИКАМА И 

ПОЛИТИКАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

„Акциони план за унапређење положаја Рома на територији општине Звездара за период 

2015 - 2020“  усклађен је са уоченим потребама и изазовима као и јавним политикама 

повезаним са социјалним укључивањем Рома на свим нивоима: локалном, града Београда, 

националним политикама као  и политикама ЕУ. 

 

2.1. Усаглашеност са међународним стратегијама и препорукама  

Акциони план усклађен је с европским политикама социјалног укључивања припадника 

ромске заједнице и то са Стратегијом Европа 2020. као и са Саопштењем Комисије Европском 

Парламенту, Савету Европе, Европском економском и социјалном одбору и Одбору регија о 

Оквиру ЕУ за националне стратегије интеграције Рома до 2020. године као и с одредбама 
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међународних докумената о људским правима и правима националних мањина чији је 

потписник и Република Србија. 

 

 

Међународни правни оквир  

 Декларација о људским правима 

 Стратегија Европе 2020 

 Међународни  пакт о економским, социјалним и културним правима 

 Међународна конвенција о укидању свих врста расне дискриминације 

 Конвенција УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) против дискриминације у 

образовању 

 Међународни споразум о цивилним и политичким правима 

 Миленијумски циљеви развоја 

 Конвенција о правима детета 

 Оквирна конвенција о заштити националних мањина 

 Декларација Декаде инклузије Рома 2005 – 2015 

 Европска социјална повеља 

 Смернице Савета Европе за приступање становању рањивих категорија становника 

 Акциони план за побољшање ситуације Рома и Синта у подручјима које покрива ОЕБС 

 Директива Савета Европске Уније за примену начела равноправног третмана лица без 

обзира на расно и етничко порекло 

 Положај Рома у земљама кандидатима: Основни документ, Руководећа начела за 

побољшање положаја Рома 

 Европска стратегија запошљавања са пратећим документима: Интегрисане смернице 

о реформама тржишта рада у земљама чланицама, Букурештанска декларација, 

Препоруке Европског савета и Међународне организације рада 

 Водећа начела о расељеним лицима УН и Савета Европе 

 Јединствени Споразум о реадмисији између Европске уније и Републике Србије и 

билатерални споразуми 

 Међународни пакт о грађанским и политичким правима 

 Повеља о основним правима у ЕУ 

 Декларација Свеске здравствене организације о одговорности државних органа сваке 

земље 

 Миленијумски циљеви развоја 

 Резолуција „Здравље за све“ Светске здравствене организације 

 Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена 

 Пекиншка декларација и Палтформа за акцију 

 Декларација о једнакости између жена и мушкараца као фундаментални критеријум 
демократије 

 Декларација о елиминисању злостављања жена 

 Оквирна конвенција о заштити мањина 

 Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода 

 Принципи и смернице Савета Европе, ОЕБС- а и ЕУ за побољшање ситуације Рома 
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2.2. Усаглашеност са националним стратегијама и прописима 

Влада Републике Србије донела је Националну стратегију за унапређивање положаја Рома 

у Републици Србији. Симетрично овом документу, АП  ће у пројекцији социјалне политике  и 

праксе ГО Звездара према ромској заједници, поштовати следеће принципе:  

• поштовање, заштита и испуњавање законских права Рома 

• пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота 

• поштовање, признавање и промоција различитости 

• једнаке могућности засноване на једнаким правима 

• родну равноправност 

• спречавање и борба против свих облика дискриминације 

• спровођење мера афирмативне акције. 

 

Акциони план је у директној корелацији са законодавним оквиром који регулише права 

националних мањина, штити људска права, промовише равноправност полова и прописује 

забрану дискриминације као и на друге законе који уређују односе у образовању, здравству, 

социјалној заштити, просторном уређењу, култури и политичкој партиципацији. 

Потписививањем „Декаде инклузије Рома 2005 -2015 у Софији 2. фебруара 2005. године 

започела је иницијатива Декаде инклузије Рома. 

Усклађен је и са националним плановима, програмима и стратегијама, и то:  

 Устав Републике Србије 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о основној школи 

 Закон о средњој школи 

 Закон о високом образовању 

 Закон о друштвеној бризи о деци 

 Закон о заштити права и слобода националних мањина 

 Закон о заштити националних мањина 

 Стратегија за смањење сиромаштва 

 Национални план акције за децу Владе Републике Србије 

 Закон о становању 

 Закон о просторном планирању Републике Србије 

 Закон о планирању и изградњи 

 Национална стратегија запошљавања за период 2011 - 2020 

 Стратегија развоја малих и средњих предузећа 

 Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији 

 Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији 

 Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица 

 Закон о матичним књигама 

 Закон о социјалној заштити 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

 Породични закон 

 Закон о финансијској подршци породици са децом 

 Закон о здравственој заштити 

 Закон о здравственом осигурању 

 Закон о локалној самоуправи 
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 Закон о забрани дискриминације 

 Национална стратегија одрживог развоја 

 Национална стратегија за унапређење положаја жена и унапређење равноправности 

полова 

 Национални миленијумски циљеви 

 Закон о јавном информисању 

 Закон о облигационим односима 

 Стратегија за превенцију дискриминације 

 Национални акциони план запошљавања за 2015. годину 

 Закон о равноправности полова 

 

2.3. Попис значајних докумената и извора података 

Коришћени документи: 

 Стратегија општег развоја општине Звездара 2011 - 2015 

 Стратегија развоја социјалне заштите на територији општине Звездара 2011 - 2015 

 Извештај о раду Одељења за друштвене делатности ГО Звездара за 2012. и 2013. годину 

 Анализа резултата анкете и фокус групе 

 

Корисне wеб стране: 

 www.bpri-odihr.org/documents.html 

 www.logincee.org/library  

 www.romadecade.org/publications 

 www.nsz.gov.rs 

 www.minrzs.gov.rs 

 http://europeandcis.undp.org/publications/#roma 

 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-6 

 http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma_reference-texts 

 http://www.uljppnm.vlada.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5 

Канцеларија за људска и мањинска права – прописи, стратегије и извештаји 

 http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/nacionalne-manjine2/propisi-i-strategije 

 http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/propisi 

 http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/publikacije/pdf/Prvi-nacionalni-izvestaj-o-

socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf 

 http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/publikacije/pdf/Uloga-lokalnih-samouprava-Prvi-

nacionalni-izvestaj.pdf 

 http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/47-sr/ljudska-prava/195-tim-za-

socijalno-ukljucivanje-i-smanjenje-siromastva 

 

Извештај заштитиника грађана за 2013. годину: 

 http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/2011-12-25-10-17-15/3237--2013- 

 

Извештај заштитиника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома 

са препорукама:  

http://www.bpri-odihr.org/documents.html
https://mail.undp.org/owa/redir.aspx?C=WU1D-RtkJ0SdoR-fTQInEaRKW71r2c8IMuMZ1XZBU4chQhVZC9q3l26RNUwX9ymRiMDHab0vCOA.&URL=http%3a%2f%2fwww.logincee.org%2flibrary
http://www.romadecade.org/publications
http://www.nsz.gov.rs/
http://europeandcis.undp.org/publications/#roma
http://www.uljppnm.vlada.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/nacionalne-manjine2/propisi-i-strategije
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/propisi
http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/publikacije/pdf/Prvi-nacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf
http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/publikacije/pdf/Prvi-nacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf
http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/publikacije/pdf/Uloga-lokalnih-samouprava-Prvi-nacionalni-izvestaj.pdf
http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/publikacije/pdf/Uloga-lokalnih-samouprava-Prvi-nacionalni-izvestaj.pdf
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/47-sr/ljudska-prava/195-tim-za-socijalno-ukljucivanje-i-smanjenje-siromastva
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/47-sr/ljudska-prava/195-tim-za-socijalno-ukljucivanje-i-smanjenje-siromastva
http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/2011-12-25-10-17-15/3237--2013-
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 http://www.ombudsman.rs/attachments/3115_IZVESTAJ%20ZG%20O%20SPROVODJENJU%2

0STRATEGIJE.pdf 

 

Базе података и статистички подаци: 

 http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/Home_DI.aspx 

 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

 

Међународне препоруке: 

 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-

report_en.pdf 

 http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/konvencije/63-upr-univerzalni-

periodicni-pregled/89-upr-univerzalni-periodicni-pregled 

 

Истраживања: 

 http://www.unicef.org/serbia/Serbia_2014_National_and_Roma_Settlements_Srp_2014091

0.pdf 

 http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/04/Polozaj-ranjivih-grupa-na-trzistu-

rada-FREN.pdf 

 

 

3. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА НА ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА  

3.1. Проблемска анализа доступних података о свакодневном животу Рома на Звездари 

Према званичном попису становништва из 2011. године на територији општине 

Звездара евидентирано је укупно 1644 Рома, од тог броја 847 су мушкарци и 797 жене. У току 

2013. године спроведен је интерни попис Рома на територији ГО Звездаре за потребе рада 

Координационог центра. Том приликом пописано је 1437 грађана, односно  472 породица. 

Послови у области социјалне бриге и заштите обављају се кроз подстицање развојa различитих 

облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су 

у суштински неједнаком положају са осталим грађанима, пружање помоћи организацијама 

инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју Звездаре. У циљу 

унапређења социјалне заштите фокусиране на ромску популацију ГО Звездара је 2013. године 

основала Координациони одбор за укључивање Рома (број решења 020-2-140, од 19.07.2013.). 

Први општински Координациони центар за укључивање Рома формиран је Решењем 

Председника ГО Звездара (број решења 020-2-185, од 12.12.2008.). Рад Координационог центра 

је важан због поштовања принципа континуираног приступа у решавању проблема ромске 

популације као и директне партиципације заинтересованих страна у проналажењу оптималног 

модела социјалне бриге. 

ГО Звездара финансира пројекте помоћи ромској популацији на годишњем нивоу кроз посебну 

буџетску линију: 472. 

Буџетска средства по годинама: 

2009. - 735.000 динара 

http://www.ombudsman.rs/attachments/3115_IZVESTAJ%20ZG%20O%20SPROVODJENJU%20STRATEGIJE.pdf
http://www.ombudsman.rs/attachments/3115_IZVESTAJ%20ZG%20O%20SPROVODJENJU%20STRATEGIJE.pdf
http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/Home_DI.aspx
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/konvencije/63-upr-univerzalni-periodicni-pregled/89-upr-univerzalni-periodicni-pregled
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ljudska-prava/konvencije/63-upr-univerzalni-periodicni-pregled/89-upr-univerzalni-periodicni-pregled
http://www.unicef.org/serbia/Serbia_2014_National_and_Roma_Settlements_Srp_20140910.pdf
http://www.unicef.org/serbia/Serbia_2014_National_and_Roma_Settlements_Srp_20140910.pdf
http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/04/Polozaj-ranjivih-grupa-na-trzistu-rada-FREN.pdf
http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/04/Polozaj-ranjivih-grupa-na-trzistu-rada-FREN.pdf
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2010. - 525.000 динара 

2011. - 1.410.000 динара 

2012. - 1.000.000 динара 

2013. - 1.000.000 динара 

2014. - 450.000 динара (умањена средства због привременог финансирања). 

 

Поред ових износа, на иницијативу и чланова Координационог центра, издвајана су и средства 

са других буџетских линија - пројекти мањег обима и обухвата, услуге по уговору из области 

социјалне заштите (педагошки асистент), накнаде из буџета за помоћ појединцима, 

породицама и установама за подршку ромској популацији. 

Задатак Координационог центра је и праћење укључивања представника ромске 

националности (укључујући ту и информисање и мотивисање) у активности у оквиру пројеката 

који се реализују у заједници са циљем усвајања знања и подизања свести о важности 

образовања, васпитања, неге и бриге о деци, здравим стиловима живота, здравственој 

заштити, као и праћење ефеката реализованих активности. 

Координациони центар је фокусиран на интересе  комплетне ромске популације са територије 

ГО Звездара лоциране  у 4 ромска насеља (Орловско, Босутска , део насеља Велики Мокри Луг 

и део насеља Мали Мокри Луг). Од формирања Координационог центра до данас асфалтиран 

је и осветљен значајан број улица у сва 4 ромска насеља, а добри резултати су постигнути и  у 

побољшавању квалитета снадбевања електричном енергијом.  

Становање, комунална инфраструктура, реализовани и планирани пројекти на Звездари 

 Урађени су и усвојени регулациони планови који урбанистички уређују и покривају сва 
четири насеља (Орловско насеље – план Миријева, Босутска – план Миријева, Велики 
Мокри Луг – план В.М.Луга и Мали Мокри Луг – план М.М. Луга) где живе Роми. 

 Асфалтиране су све планиране улице и прилази 

 Канализација углавном није урађена за објекте где нису постојали регулисани 
имовинско-правни односи и у случајевима где није технички примљена на одржавање 
од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“ због постојања проблема 
неиспуњености важећих техничких стандарда 

 У току је изградња три зграде за социјално становање у Орловском насељу за расељене 
Роме из новобеоградских неформалних ромских насеља, радове изводи Град Београд, 
као део пројекта УН и ОЕБС. У припреми је програм социјализације и инклузије 
појединаца и породица које ће живети у овим социјалним становима. 

 Економско оснаживање ромске популације  - оснивање задруге сакупљача секундарних 
сирована кроз SWIFT пројекат – изграђен привремени објекат са машинама за 
рециклажу (планирано 50 директно запослених и 150 индиректно - коопераната 
задруге). Због финансијске неодрживости ове социјалне кооперативе, овај рециклажни 
центар је 2014. године преузела Градска управа у своју надлежност. 

 Планским документима ГО Звездара предвиђена су 4 објекта за друштвене активности 
Рома у сва 4 ромска насеља (Орловско, Босутска, Велики и Мали Мокри Луг). 
Реализована  су два и то у Орловском насељу и Босутска, постављени су уређени 
мобилни објекти са наменом реализације друштвених делатности, скупова, 
презентација и сл. Ови објекти су од посебног значаја за процес социјализације, 
едукације и образовања ромске популације. 
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 ГО Звездара донела је урбанистичко и имовинско правна решења  која су омогућила 
спровођење Конкурса за идејно решење Центра ромске културе у Орловском насељу 
(конкурс је спроведен и одабрано је идејно решење). 

 Побољшање услова живота особа ромске популације расељених  из насеља испод 
моста Газела  и са Косова и Метохије који су смештени су у мобилним стамбеним 
јединицама  које је обезбедила Градска управа Београда а ГО Звездара избетонирала 
подлоге, асфалтирала прилазе и изградила функционалне настрешнице – вредност 
радова је 3.000.000 динара. 
 

ГО Звездара планира изградњу нове саобраћајнице којом би било повезано Орловско насеље 
са улицом Витезова Карађорђеве звезде, као и изградња и опремање 2 спортска терена и 
изградња и опремање са мобилијаром 3 дечија игралишта. 
Посебно су значајни процеси покренуте легализације објеката, трајно усвајање праксе планске 
станоградње, поштовања имовинско-правне регулације у правном промету непокретности као 
основа за легално становање ромске популације. 
  
Пројекат ОЕБС-а  „Техничка подршка за инклузију Рома“  

Пројекат је у директној корелацији са процесом израде овог документа, посебно  општих и 

специфичних циљева Локалног акционог плана. Подршка ОЕБС-а, који је препознао општину 

Звездара као социјално одговорну самоуправу са добрим ресурсима за унапређење положаја 

своје ромске заједнице, орочена је до јуна 2015. године. У оквиру пројекта „Техничка подршка 

за инклузију Рома“, општини је додељено возило за рад мобилног тима како би се обезбедили 

бољи услови за рад на терену. Општи циљ овог пројекта је унапређење  услова свакодневног 

живота Рома и њихових породица као и постизање њихове квалитетне и одрживе интеграције  

у друштво. 

Пројекат Техничка подршка за инклузију Рома, вредан 4,8 милиона евра, који финансира 

Европска унија и спроводи Мисија ОЕБС у Србији, подржава спровођење Стратегије за 

унапређивање положаја Рома у Републици Србији. Најважнији партнери пројекта су 

Канцеларија за људска и мањинска права, Министарство здравља, Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Министарство грађевине и урбанизма, НВО Праxис, Фонд за образовање Рома, Канцеларија за 

европске интеграције Владе Републике Србије и Тим за социјалну инклузију и смањење 

сиромаштва.   

Пројекат подржава унапређење положаја Рома кроз шест компоненти (компоненте 4 и 6 ће се 

спроводити широм Србије, док ће 1, 2, 3 и 5 бити спроведене у 20 пилот општина у Србији међу 

којима и на Звездари.  

1. Приступ основним правима  

У сарадњи са ОЦД Праксис, пројекат обезбеђује подршку Ромима да добију лична документа, 

постану корисници здравствених, образовних и услуга социјалне заштите, као и да имају 

побољшан приступ правима. Уз то, кроз пројекат се пружа правна помоћ у 20 пилот општина.  

2. Формирање мобилних тимова  
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Пројекат се залаже за унапређење сарадње и размене информација између службеника у 

локалним институцијама који се баве социјалном инклузијом Рома у 20 пилот општина. 

Мобилне тимове чине општински координатори за ромска питања, педагошки асистенти, 

здравствене медијаторке, као и представници Центара за социјални рад и Националне службе 

за запошљавање, који ће учествовати у тренинзима и менторском програму за развој локалних 

акционих планова. У циљу обезбеђења одрживог квалитета услуга у систему здравствене 

заштите, пројекат ће обезбедити и подршку Министарству здравља у систематизацији 

позиција здравствених медијаторки.  

3. Јачање капацитета организација цивилног друштва  

Кроз подршку и обуку ромских, као и организација цивилног друштва које се баве 

интеграцијом Рома, пројекат подржава њихово активно учешће у процесу развоја и 

спровођења Локалних акционих планова за Роме.  

4. Превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања  

У сарадњи са Ромским образовним фондом, пројекат пружа подршку Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја у успостављању и спровођењу програма чији је циљ да се спречи 

напуштање школовања у средњим школама широм Србије. Обезбеђене су месечне стипендије 

за ромске ученике, као и менторска и вршњачка подршка.  

 

5. Унапређење услова становања  

Пројекат ће пружити подршку Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у 

успостављању информационог система који ће омогућити праћење и унапређење 

услова становања у ромским насељима. У сарадњи са републичким властима, општинама и 

ромском заједницом биће развијена приступачна стамбена решења. Израдом урбанистичких 

планова и друге техничке документације у изабраним насељима у 20 пилот општина, биће 

промовисана легализација ромских насеља. Процена стања стамбених услова и 

инфраструктурне опремљености у насељима и направљени планови послужиће као основа за 

унапређење насеља и објеката, које ће финансирати Европска унија средствима из  ИПА 2013.    

6. Одрживо запошљавање  

У циљу стварања нових могућности за запошљавање Рома, предузећима која имају потенцијал 

за запошљавање Рома, као и ромским предузетницима ће бити обезбеђена подршка у виду 

опреме, менторства  и обуке.  

 3.2. АНАЛИЗА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА 

 3.2.1. Укљученост у образовање и информисање 

 У области образовања, Општина посебну пажњу поклања мотивацији ромских 

породица да школују своју децу. У том смислу, на основу података из пописа становништва у 

ромским насељима, у сарадњи са Координационим центром за укључивање Рома, кроз посете 

породицама и разговоре са родитељима, Општина улаже напоре да сва деца похађају 
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обавезни предшколски програм а касније упишу и редовно похађају основну школу. У 2013. 

години у основним школама било је  483 ученика ромске националности. Највећи број ученика 

ромске националности похађа „Деспот Стефан Лазаревић“ – 180 (13,75%), „Владислав Петковић 

Дис“ – 55 (9,79%) и „Стеван Синђелић“ – 61 (8,96%). Ове три школе су укључене у пројекат 

Образовање за све и имају педагошке асистенте. Три педагошка асистента финансира 

Министарство просвете и науке, а једног је до новембра 2013. години финансирала Општина 

(други педагошки асистент у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“). Због повећања броја ромских 

ученика, у наредном периоду би требало захтевати укључивање педагошког асистента у рад 

ОШ „Десанка Максимовић“ (46 ученика, 5,96%). У сарадњи са основним школама, Одељење за 

друштвене делатности ГО Звездара организује подршку континуираном образовању ученика 

ромске националности. Школама је сугерисано да организују професионалну оријентацију за 

свако дете, обезбеде реализацију додатне припремне наставе усклађене са потребама, помоћ 

у избору средње школе и попуњавању образаца. Педагошки асистенти у школама су пратили 

реализацију наведених активности. 11 ученика се након редовног уписа уписало у жељене 

школе (по првој жељи), а за афирмативну меру се пријавио још 21 ученик,  2 ученика су уписана 

по првој жељи а 8 по другој. 

И ове године, захваљујући донацијама издавачких кућа обезбеђено је преко 880 бесплатних 

уџбеника за ученике из ромских и других социјално угрожених породица. 

 

3.2.2. Економско оснаживање - обука, запошљавање и самозапошљавање 

У складу са стратешким документима из области запошљавања (Национална стратегија 

запошљавања за период од 2011-2020. године, Национални акциони план запошљавања за 

2015. годину и др), као и годишњим програмима рада Националне службе за запошљавање 

(НСЗ), активности НСЗ усмерене су на остваривање циљева и приоритета политике 

запошљавања, међу којима је и подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже 

запошљивих лица и подршка регионалној и локалној политици запошљавања, спровођењем 

програма и мера активне политике запошљавања (АПЗ): посредовање у запошљавању лица 

која траже запослење, професионална оријентација и саветовање о планирању каријере, 

субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (Роми између 

осталих категорија); подршка самозапошљавању; додатно образовање и обука; подстицаји за 

запошљавање корисника новчане накнаде; јавни радови; мере активне политике 

запошљавања за особе са инвалидитетом; суфинансирање програма или мера активне 

политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима средствима из 

републичког буџета (по захтеву јединице локалне самоуправе); нова мера у 2015. години: 

интеграцијa корисника новчане социјалне помоћи на тржиште рада; спровођење пакета услуга 

за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у мере активне политике 

запошљавања (међу којима је и пакет услуга за лица без квалификација и неквалификоване; 

учешће у реализацији стратегија и пратећих акционих планова; учешће у реализацији пројеката 

(међу којима је и Пројекат ИПА 2012 „Овде смо заједно – европска подршка за инклузију Рома 

2013-2015“, Пројекат ИПА 2012 „Повећање ефикасности политике запошљавања према 

угроженим групама 2014-2016“ и др). 

На евиденцији НСЗ-Службе Звездара у октобру месецу 2014. године пријављено је 162 
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лица ромске националности старости од 15 до 65 година, од чега 64 жене1. Укупно је 53 лица 

без школе, од чега 21 жена; 67 лица са завршеном основном школом, од чега 29 жена; 3 лица 

са II ССС, од чега 1 жена; 27 лица са III ССС, од чега 7 жена; 9 лица са IV ССС, од чега 5 жена; 1 

лице са V ССС; 1 лице са VI-2 ССС; 1 лице са VII-1 ССС женског пола. Највише је незапослених у 

старосној категорији од 30-34 године старости, укупно 32, од чега 15 жена. У периоду од 

јануара до октобра 2014. године са евиденције Службе Звездара запослено је укупно 23 лица 

ромске националности, од чега 7 жена. Највише је запослених са I ССС, укупно 15, од чега 5 

жена.  

Будући да је значајан број евидентираних Рома без завршене основне школе, 

предвиђено је укључивање у програм функционалног основног образовања одраслих. 

Незапослена лица без школе или са незавршеном основном школом се приликом 

пријављивања приориретно упућују на упис школе за основно образовање одраслих, на основу 

споразума о реализацији функционалног основног образовања одраслих, које НСЗ потписује 

сваке године. Са овим пројектом ће се наставити и наредних година.  

Константан је напор НСЗ на повећању мотивације и активације Рома за укључивање у 

наведене активне мере тржишта рада (АМТР). Приметан је релативно низак степен 

расположивости за укључивање у различите програме и мере, и то у већој мери код жена 

ромске популације, углавном из разлога бриге о деци и породици, а код мушкараца услед 

ниског степена образовања, рада у сивој економији, опадања мотивације услед дугорочне 

незапослености и суочавања са предрасудама на тржишту рада. У циљу повећања мотивације 

и активације Рома за учешће на тржишту рада, мотивационе тренинге у овој години закључно 

са месецом октобром завршило је 17 лица са општине Звездара, од чега 15 жена, а 

мотивационо-активациони тренинг за лица са ниским нивоом квалификација је завршило 23 

лица, од чега 8 жена. Што се програма самозапошљавања тиче, у оквиру јавног позива за 

самозапошљавање лица ромске националности од августа ове године одобрено је 15 

субвенција за самозапошљавање, од чега једном  кандидату са општине Звездара. 

У периоду обухваћеном овим Акционим планом (2015 - 2020), НСЗ ће наставити са 

активностима на подстицању запошљавања Рома и повећању учешћа ромске популације у 

програмима АМТР, као једне од категорија теже запошљивих лица кроз програм субвенција за 

запошљавање, као и са унапређивањем и даљим развијањем модела интегрисаних услуга 

(повезивањем, успостављањем и развијањем сарадње са релевантним установама и 

институцијама, унапређивањем интегрисаних услуга на локалном нивоу); укључивањем Рома 

без квалификација и неквалификованих Рома у програме додатног образовања и обуке и друге 

мере активне политике запошљавања; укључивањем корисника новчане социјалне помоћи у 

нове субвенције за запошљавање; организовањем мотивационих тренинга у циљу активације 

Рома, посебно корисника новчане социјалне помоћи; подстицањем предузетништва и 

запошљавање Рома (повећање броја Рома који активно траже посао, повећање броја Рома 

укључених програме и мере активне политике запошљавања, реализација едукативних 

семинара и обука о предузетништву за незапослене Роме); подстицај запошљавању жена из 

посебно осетљивих категорија; подстицај женском предузетништву (спровођење обука за 

предузетништво и додељивање субвенција за самозапошљавање); учешће у финансирању 

програма и мера АПЗ предвиђеним локалним акционим плановима запошљавања средствима 

                                                           
1
 Изјашњавање о националној припадности приликом пријављивања на евиденцију НСЗ није обавезно, 

па се претпоставља да је број незапослених евидентираних Рома већи него што подаци показују; такође, 
део ромске популације изражава припадност другим националностима, на пр. Срби и др. 



18 
 

из буџета Републике Србије). 

 

Реализација Локалног акционог плана за запошљавање ГО Звездара у 2014. години 

Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Звездара за 2014. годину 

(у даљем тексту: ЛАПЗ) утврђени су приоритети и мере за унапређење запослености и 

смањење незапослености на територији Градске општине Звездара који су дефинисани 

Националним акционим планом запошљавања за 2014. годину. У складу са националним 

приоритетима, ромска популација припада категорији приоритетних категорија у овом 

документу, посебно жена и младих, којима је потребна додатна помоћ и подршка у 

запошљавању и подизању личних капацитета за свет рада - образовање и стручно 

оспособљавање одраслих лица и посебно професионална оријентација и подршка у учењу 

деце и младих.  

Социјално предузетништво 

Успостављање и развијање праксе социјалног предузетништва/кооператива је од 

дугорочног значаја за самозапошљавање и запошљавање Рома на Звездари, поштујући њихове 

жеље, могућности и интересовања. Започета пракса у претходном периоду реализоваће се и у 

наредном периоду (2015 - 2020.)  кроз стручну подршку удружењима грађана која се обрате за 

стручну помоћ и подршку у реализацији идеја у овој  области. 

Социјално предузетништво се афирмише као друштвено пожељно у свим окружењима, без 

обзира на привредни потенцијал. Оно је од јавног инетреса, не само економски већ и 

друштвено/социјално пожељно. 

                  

Јавни радови 

У наредном периоду  планирани су јавни радови у области непосредне социјалне бриге 

и одржавања и заштите животне средине и природе. Општина је претходних година 

учествовала на јавном конкурсу Националне службе за запошљавање са укупно 10  јавних 

радова као партнер удружењима грађана. Планирано је да општина у наредном периоду 

мотивише представнике ромских удружења грађана за пројектовање активности у области 

радних радова и радног ангажовања Рома.  

 

3.2.3. Здравствена заштита 

Проблематика ромске популације сагледана кроз рад патронажне службе 

 На територији београдске општине Звездара гравитира око 2000 Рома и то претежно у 

насељима Миријево, Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг, док је мањи део популације 

усмерен ка градском језгру. У складу са методологијом и планом рада поливалентне 

патронажне службе, здравствену заштиту ромске популације на терену обезбеђују патронажне 

сестре Дома здравља Звездара које у сарадњи са медијаторима, Центром за социјални рад и 

службама за здравствену заштиту грађана у дому здравља (педијатрија, општа медицина, 

развојно саветовалиште) без разлике на услове рада у датим срединама континуирано и/или 

кампањски спроводе различите, пре свега превентивне активности: 
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- едукација ромског становништва у форми разговора, предавања и радионица 
- подстицање на редовне здравствене контроле код лекара у дому здравља  
- контрола и позивање на редовну вакцинацију одојчади и мале деце 
- мере хигијене, спречавање и сузбијање заразних болести и сл. 

 

При томе, низак степен образовања, незапосленост и сталне миграције ромске 

популације у великој мери отежавају целокупан рад патронажних сестара. Дубоко укорењено 

традиционално понашање и начин живота (рано ступање у брачну заједницу, рано рађање и 

велики број деце) као и самолечење традиционалном медицином и лоша економска ситуација 

у породицама, захтева непрекидан методичан рад како патронажне службе, тако и свих 

осталих служби примарног нивоа здравствене заштите. У циљу остварења што квалитеније 

заштите ромске популације и сензибилизације шире заједнице на специфичну проблематику 

маргинализованих група становништва, патронажна служба поред спровођења редовних 

програмских и планских задатака учествује у реализацији и других активности. Тако је током 

јула 2013. године у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у Орловском насељу у Миријеву снимљен кратак 

филм о раду поливалентне патронажне сестре са породицама и мајкама са малом децом, у 

којем су учествовали и медијатори Дома здравља Звездара. 

Основне карактеристике здравствене заштите женске ромске популације    

На основу вишегодишњег искуства гинеколога Дома здравља Звездара заснованом на 

њиховом свакодневном рутинском раду са популацијом ромских жена констатовано је 

следеће: 

- жене ромске полулације имају мање карцинома у односу на осталу популацију 
- кондилома скоро да уопште нема 
- абортуси су присутни у минималном броју 
- трудноће су по правилу ране, већ негде од 14. године 
- едукованије су него раније, нарочито се интересују за контрацепцију 
- много су редовније на систематским гинеколошким прегледима 
- ниво личне хигијене последњих година је све бољи 

 
Здравствена заштита ромске деце 

 На основу обраћања родитеља са малом децом и децом школског узраста 

педијатријској служби Дома здравља Звездара, у приближно 25% ромске популације старости 

од 0 - 18 година уочено је да се понаша као и сва остала популација ове узрасне категорије: 

- редовно спроводе имунизацију према „календару вакцинације“ 
- обављају превентивне, систематске и контролне прегледе према програму 
- воде рачуна о препорученом хигијенско-дијететском режиму  
- прихватају препоруке и савете здравствених радника 

 
Међутим, већина ромске деце и њихових родитеља и даље се понаша у складу са својим 

навикама, веровањима, обичајима и традиционалним обрасцима:   
- лекару се јављају без потребне документације 
- нередовно се одазивају на контролне прегледе 
- не придржавају се ординиране терапије и датих савета 
- непримерено се понашају у чекаоници и ординацији 
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На основу података специјалистичког сектора Дома здравља Звездара, као и резултата 

стручног рада „Избор терапије акутног супутративног запаљења ува код ромске деце“ (аутор: 
прим. др Весна Стојановић Камберовић) најчешћи здравствени проблеми због којих се ромска 
деца јављају на преглед су компликована и запуштена запаљења носа, грла и уха. Родитељи 
децу обично не доводе одмах са појавом првих благих симптома испољених у виду кијавице и 
цурења из носа, већ доста касно кад су наступиле већ озбиљније тегобе и узнапредовала гнојна 
запаљења ушију, при чему се најчешће не придржавају прописане терапије, што у условима 
неадекватне личне и кућне хигијене обично има за последицу разна оштећења слуха, почев од 
лакше наглувости до потпуног губитка слуха деце, која уз често неоткривен трећи крајник и 
неправилно дисање због тога имају потешкоће у праћењу наставе у школи и даљем 
целокупном физичком и психичком развоју.     
Кампањска имунизација ромске деце  

Према допису Градског завода за јавно здравље Београд у марту месецу 2007. године 

спроведена је кампањска имунизација ромске деце на Звездари. На основу евидентираних 

података у периоду од 19.03. до 23.03.2007. године на територији општине Звездара пре 

извођења кампање регистровано је укупно 45 ромске деце узраста 0 до 14 година, тако да је 

укупан број деце (новооткривена и она регистрована пре кампање) за имунизацију износио 92. 

Током кампање вакцинисано је укупно 91 дете, што значи да је остварен обухват од 99%. 

Овакав успех вакцинације, између осталог, резултат је постигнуте добре сарадње наше 

педијатријске службе са партнерима из локалне заједнице - председником ГО Звездара и 

координатором за ромска питања Општине, који су предузели све неопходне припремне мере 

и активности да најпре сензибилишу заједницу на актуелни проблем, а затим да родитеље и 

децу мотивишу и лично их према планираној динамици довезу до припремљених пунктова у 

Миријеву, Малом и Великом Мокром Лугу, чиме је значајно олакшана и омогућена успешна 

реализација кампање.  

Орално здравље ромске популације  

На основу једног нашег истраживања “Упоредна анализа ризика на каријес у ромске и 

неромске деце Звездаре” (аутор: прим. др Љ. Ердоглија и сарадници) могуће је донекле 

сагледати стање оралног здравља ромске популације на територији београдске општине 

Звездара. Циљ испитивања био је да се спроведе упоредна анализа ризика на дентални 

каријес у ромске и неромске деце Звездаре, ради планирања наших даљих здравствено-

промотивних и превентивних активности, усмерених ка свеобухватној заштити и унапређењу 

оралног здравља деце и младих. Компарабилне узорке испитиваних популација, с обзиром на 

полну дистрибуцију, обим и узраст испитиване деце, анализирали смо уз помоћ 

модификованог дијагностичког упитника. Према добијеним резултатима у ромској популацији 

високоризичних на каријес било је 78%, средњеризичних је регистровано 12%, док је деце са 

ниском каријеспријемчивошћу запажено само 10%. Напротив, у неромској популацији ризик на 

каријес је био како мањи, тако и равномерније дистрибуиран, с обзиром да је са високим 

ризком било 45%, са средњим 36%, а са ниским 19% деце. Може се закључити да уочене 

разлике сасвим несумњиво одговарају добро познатом упливу негенетских социоекономских и 

социокултурних фактора, односно разликама двеју популација у погледу неједнаке 

распрострањености штетних обичаја, лоших навика, као и неприкладних животних стилова и 

модела понашања, који могу бити од утицаја на орално здравље.  
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Здравствена заштита одраслих Рома  

 У поређењу са осталом популацијом одраслих грађана Звездаре, ромска популација се 

ређе јавља на прегледе код лекара опште медицине и нередовније долази на заказане 

контролне прегледе. У односу на морбидитет не показује неке битније разлике, нити према 

присутним факторима ризика, ни у погледу обољевања. Међутим, генерално посматрано, 

поред регистрованих здравствених проблема са повишеним вредностима крвног притиска, 

шећера и масноћа у крви, стиче се утисак да у односу на осталу популацију локалне заједнице, 

одрасли и старији роми много чешће обољевају од хроничних опструктивних болести плућа и 

астме. 

 

3.2.4. Социјална заштита и социјализација - социјално укључивање, превенција насиља и 

безбедност 

У систему социјалне заштите који дефинише Закон о социјалној заштити, Стратегија 

развоја социјалне заштите на Звездари 2011 - 2015., већина становника ромске заједнице на 

Звездари остварују различита права према Закону о социјалној заштити  и Одлуци о правима у 

социјалној заштити града Београда. Најчешће једнократну и сталну новчану помоћ. 

Важно је напоменути да су Роми добро информисани о облицима и начину остваривању 

социјалних права, тзв. материјалним правима. Нешто слабије су упознати са одредбама 

породично-правне заштите, бриге о деци, старијима, особама са инвалидитетом, родној 

равноправности, одговорном родитељству, минималним стандардима становања и комуналне 

дисциплине, праву на рад и на ову област живота у заједници ће планиране активности бити 

посебно фокусиране. Ово су уједно и области које су у директној корелацији са квалитетном и 

одрживом социјализацијом ромске популације. 

Званичне евиденције у институцијама социјалне и здравстене заштите не препознају кориснике 
према националној припадности, тако да званична статистика и извештаји о раду ГО Звездара, 
Градског центра за социјални рад у Београду- Одељење Звездара не располажу статистиком 
која се односи на припаднике ромске заједнице. У опису стања због тога је једино могуће 
приступити квалитативној анализи и проценама. 
Периодична подела одеће, обуће и школског прибора дала је добре резултате а ромска 
популација је показала интерес  за оваквим видом подршке коју организују Општина, Црвени 
крст Звездаре и удружења грађана. 
Од мера породично-правне заштите најчешћа су упозорења родитељима на пропусте у 
родитељском надзору а који се односе на нередовно похађање наставе, лош успех у школи, 
брига за испуњавање школских обавеза. У просеку од укупног броја поднетих прекршајних 
пријава против родитеља, 90% се односи на Роме. 

У току школске 2013/2014. године су покренута 32 прекршајна поступка, а било је укупно 42 
пријаве школа (школе су обуставиле поступак у 8 случајева - стигле преводнице или су добили 
поуздану информацију да се дете преселило у иностранство, за 1 дете је стигла медицинска 
документација о одлагању уписа у школу и за 1 се чека одговор надлежних институција за 
податке о личности).   

У току школске 2014/2015. године је стигло 14 пријава, од тога је покренуто 7 Захтева за 
покретање прекршајног поступка, а за 7 предмета се чекају подаци о личности од Полицијске 
управе Београд. Наведени подаци се односе на сву децу која нису редовно похађала наставу, 
јер у формулару пријаве не постоји податак о националности.  
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3.2.5. Просторно уређење, унапређење услова становања и заштита животне средине  

 

Становање ромске популације је један од узрока и последица друштвеног положаја 

Рома не само на Звездари и Београду, већ и у већини држава у региону. Да би се остварила 

социјална кохезија није довољно да се оствари само право на стан. Уз то право потребно је 

остварити и друга социјална права као што су: право на образовање, запосленост, здравствену 

заштиту и социјалну заштиту. Усвајање правила грађанског друштва, културе становања и 

социјално одговорног живота захтева време, дуг процес едукација и промене свести ромске 

популације како би њихова инклузија и социјална кохезија била могућа, квалитетна и одржива. 

Један од објективних ризика који утичу на успешност реализације социјалног становања су 

културни и традиционални обрасци корисника који су обухваћени социјалним становањем. 

Корисницима социјалног становања поред стамбене јединице истовремено треба обезбедити 

друштвену бригу која обухвата поменути низ едукација са циљем њихове успешније 

социјализације и адаптације у нови стамбени амбијент, а у смислу припадања за разлику од 

изолације, укључивања за разлику од искључивања, партиципација за разлику од 

неучествовања, признавање за разлику од одбацивања, легитимност за разлику од 

нелегитимности. 

Низак стандард становање ромске популације је један од узрока и последица друштвеног 

положаја Рома у већини држава не само на Звездари, Београду, Србији и региону.   

Услови становања Рома су релативно лоши и углавном се ради о зиданим кућама мале 

квадратуре, недовршене градње у смислу лоше изолације, са неадекватном столаријом, 

кровним покривачем и сл.  

На општини Звездара има 20.000 нелегалних објеката,  присутна је неквалитетна градња, као и 

несређени имовинско-правни односи. Код Рома у ободним деловима Звездаре су ови 

проблеми нарочито изражени. Најактивнији  у подношењу  захтева за легализацију су Роми у 

Босутској (66 захтева) и Малом Мокром Лугу (у Босанској 41 захтев), док у Орловском насељу 

има само 18 захтева (људи чија се адреса води на тим адресама). 

Добар основ за урбанизацију и сређивање стања су већ донети регулациони планови насеља 

Миријево, Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг.  У сва четири ромска насеља није решен 

проблем канализације- или не постоји прикључак или је лоше решен и даље је нелегална, 

односно није прихваћена на одржавање од стране ЈКП „Водовод и канализација“, те приликом 

изливања или кварова је остављено становницима на бригу. 

Унапређење услова становања Рома на територији општине Звездара подразумева: 

- препарцелација земљишта у складу са плановима и укњижба парцела на праве 

власнике земљишта и објеката,  

- изградња или легализација изведене инфраструктуре и формирање саобраћајница у 

складу са урбанистичким плановима,  

- помоћ додељивањем и уградњом пакета  грађевинског материјала, 

- градња нових кућа или доградња тоалета на објектима у којима Роми живе, 

- унапређењем комуналне инфраструктуре, посебно изградња легалне канализационе и 

водоводне инфраструктуре, саобраћајница, електричне мреже и расвете, 

- сређивање клизишта у Босутској улици, 

- изградња социјалних станова за интерно расељене и социјално угрожене Роме. 
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Приоритети ромског становништва су: комунална инфраструктура, правна регулација 
имовине/имовинско правни послови, легализација стамбених објеката и  унапређење њихове 
функционалности. 
 

3.2.6. Култура и неговање ромске културе и традиције 

За континуирано и видљивије неговање ромске културе од посебног значаја је 

изградња Центра ромске културе у Орловском насељу чиме ће се током целе године створити 

услови за окупљање Рома, поштовалаца њихове културе и одржавање значајних програма и 

манифестација. 

У претходном периоду у партнерству са општином Роми су обележавали важне датуме из своје 

историје и културе што је од значаја за неговање традиције и културног идентитета Рома. 

Обележавање 8. априла - Светског дана Рома (подржала је општина финансирањем и 
организацијом турнира у малом фудбалу и шаху) и реализацијом радионица да код деце 
основношколске узрасти развијају поштовање националне, културне, језичке и верске 
равноправности, толеранције и уважавање различитости. 
Меморијални турнир „Душан Јовановић“ који поред сећања на трагично настрадалог дечака 

има за циљ оснаживање осећања заједништва и солидарности. 

Значајан ресурс за континуирану сарадњу општине у претходном  периоду у области појачане 

друштвене бриге за Роме, израду и реализацију АП-а су ромска удружења грађана на Звездари. 

Поред знања и искуства, њихови представници су драгоцени сарадници који најбоље познају 

проблеме, особине, начин размишљања, мотивације и активације ромске популације. То су 

следећа удружења грађана: Отворено срце, Ромско срце, Женско срце, Мали принц, Влашки 

Роми, Слобода, Ромски центар за права детета, Англунипе (Напред) и Рома комунити центар. 

 

3.2.7. Слободно време - спорт и развијање личних интересовања, вештина 

Слободно време као зона социјализације и развијање личних интересовања и вештина 

је област од општег значаја за целокупну популацију и све генерације. Када је реч о Ромима, 

слободно време није препознато као проблем имајући у виду проблеме и стил живота ових 

појединаца и њихових породица. Примењујући принципе - једнаке шансе за све, концепт 

свеживотног учења и др. које промовишу међународни документи који су фокусирани за 

превазилажење дискриминације, стварања услова да сваком треба обезбедити помоћ и 

подршку у самосталном животу и личном развоју. 

Посебно је важно развити програме подршке деци и младима у бављењу спортом, 

професионално и рекреативно, препознавати талентовану и амбициозну децу и младе која 

испољавају смисао за музику, литерарно и ликовно изражавање и др., осмишљавати слободно 

време које има компоненту и социјализације, промовисања друштвено дозвољеног понашања, 

здравих стилова живота, развијање раличитих интересовања и могућности за Роме. 

 

3.2.8. Родна равноправност 

Ромкиње су  изложене дискриминацији у многим областима свакодневног живота.  

Дискриминација жена данас је препозната као политички неприхватљива, економски 

неисплатива и закононски санкционисана. Равноправност полова постаје један одосновних 

елемената у реформским процесима. Неравноправност Ромкиња је у директној корелацији са 



24 
 

њиховом вишеструком социјалном искљученошћу које оне никако и никада неће моћи саме да 

превазиђу. 

Ситуација је много компликованија у погледу живота и права Ромкиња које су често жртве 

двоструке дискриминације, и као жене и као Ромкиње. Степен самосталности и права на лични 

избор жена у ромској породици је ограничен у многим аспектима живота: у образовању, 

запошљавању, међуперсоналним односима и планирању породице. Положај Ромкиња одликује 

се свим карактеристикама типично подређеног положаја жена. То проистиче из општег 

положаја жена у патријархалним друштвеним срединама, каква је ромска заједница. С друге 

стране, ромска заједница има неке дистинктивне црте које произилазе из особености ове 

етничке културе, као и из тога што је то маргинализована социјална група. Жене из 

маргинализованих социјалних група ступају у процес биолошке репродукције врло рано и 

активне су током читавог периода плодности. Једна од најугроженијих категорија у оквиру 

ромске заједнице су жене, затим старе жене које су у 80% случајева неписмене, потом младе 

мајке, самохране мајке и деца. Последице оваквог стања вишеструке су: занемаривање 

сопственог здравља, неадекватно лечење, често  коришћење туђих здравствених књижица, 

порођаји  у кући где не постоје услови а ни стручна помоћ, повећани ризици за смртност. 

Разни друштвено-културни и психолошки фактори могу произвести додатне тешкоће и 

дестимулирати Ромкиње да обраћају пажњу на сопствено здравље. И поред тога што су 

подређене својим мужевима, очевима и браћи, Ромкиње објективно јесу стуб својих породица. 

Због њих самих а касније и због упућености на  бригу за своје потомство и домаћинство, велики 

фокус планираних активности јесте на помоћ и подршку Ромкињама у успостављању 

равноправног породичног и друштвеног положаја, економског оснаживања и др. а за ромску 

заједницу промена свести је од значаја за заједнички развој и бољитак. 

 

4. ЦИЉЕВИ АП-а 

4.1. Општи циљеви 

Општи циљеви дефинисан су у односу на кључна подручја живота у којима је важно 

осигурати укључивање припадника ромске заједнице у решавању њихових проблема: 

1. Смањити сиромаштво ромске популације кроз легално запошљавање најмање 

једног радно способног члана породице 

2. Повећати укљученост и успешан завршетак предшколског, основног, средњег и 

високог образовања припадника ромске заједнице, посебно се фокусирати на 

функционално описмењавање одраслих 

3. Повећати запошљавање ромске заједнице на тржишту рада и њихово веће 

запошљавање 

4. Побољшати квалитет становања припадника ромске заједнице, комуналну и 

еколошку уређеност насеља 

5. Унапредити њихово здравље кроз доступност и обухват здравствених и социјалних 

услуга 

6. Утврдити модел менторске подршке породицама у решавању већине проблема и 

процесу социјализације 

7. Сузбијање дискриминације усмерене на појединце и ромску заједницу, решавање 

статусних питања и осигуравање припадницима ромске заједнице равноправног 

суделовања у друштвеном, културном и јавном животу уз очување властите културе 
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8. Усвајање проактивнх стилова живота, родне равноправности и заштите од насиља 

Ромкиња 

 

4.2. Специфични циљеви 

1. Повећати партнерство ромских и неромских удружења грађана у решавању 

свакодневних проблема Рома на Звездари 

2. Утврдити групе помоћи и  самопомоћи 

3. Повећати сензибилисаност и услове за родну равноправност 

4. Створити боље и реалне услове за укљученост деце у предшколско васпитање као и 

лични развој припадника свих генерација 

5. Повећати усвајање принципа грађанског друштва, грађанске свести и личне и 

социјалне одговорности као елемената функционалне социјализације 

6.     Промена свести о личним потребама, могућностима и праву на родну 
равноправност  Ромкиња 

7.     Заштита Ромкиња од насиља и родне дискриминације 
 

5. РЕАЛИЗАЦИЈА АП-а 

Поштујући околности рестриктивног буџета Радна група је предложила буџет за 

реализацију овог документа у 2015. години у износу од 2.000.000 динара.  Усмеравање ових 

средстава, у складу са принципима приоритетног располагања средствима, биће усмерена на 

оснаживање појединаца и породица, о чему ће одлучивати постојећа тела Скупштине општине 

задужена за развој друштвених делатности и друштвене бриге за појединце који се не налазе у 

равноправном положају са осталим становништвом. Средства ће бити додељена  у складу са 

законском процедуром суфинансирања активности удружења грађана а које реализује 

надлежна комисија ГО Звездара  за избор пројеката и програма.  

5.1. План праћења реализације Акционог плана и евалуације остварених постигнућа 

Тим за праћење и извештавање реализације АП-а, задужен је за праћење реализације 

и извештавање о постигнутим резултатима у свакој наведеној области за сваку буџетску годину 

као и завршни извештај по истеку периода за који се документ усваја. Извештај ће разматрати: 

Савет за интегралну социјалну политику на територији општине Звездара, чланови Већа ГО 

Звездара, Савет за друштвене делатности и одборници СО Звездара. 

Тим за извештавање и праћење реализације АП-а је координационо тело које је спона са свим 

релевантним социјалним партнерима и заинтересованим актерима у споровођењу планираних 

мера/активности/акција. Тим је задужен за прикупљање и обједињавање података потребних 

за праћење и извештавање наведених мера/активности/акција по областима и припремати 

годишње извештаје. 

Обзиром на недостатак у усклађеност података који су били потребни за припрему Акционог 

плана у свим областима, Тим  за праћење и извештавање реализације АП треба, у партнерству 

са свим актерима у свим фазама рада посебно ће посветити пажњу прикупљању и анализи 

података. То је потребно учинити у првом полугодишту после усвајања Акционог плана, како би 

индикаторе и резултате било могуће евидентирати, пратити и поредити.  

У сврху процене резултата, обухвата и ефеката мера дефинисаних у АП, уколико се обезбеде 

услови- предвиђена је спољна професионална и независна евалуација користећи 
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партиципативне методе, квалитативну и квантитативну анализу уз активну укљученост 

представника ромске заједнице, Тима за праћење и извештавање, Националног савета за 

националне мањине, социјалних партнера и др. на захтев независног евалуатора. 

 

Годишњи извештаји  Тима за праћење и извештавање представљају полазне основе за 

креирање нових активности на општини и  посебно формулисање  приоритетних пројектних 

задатака за следећи јавни позив за финансирање пројеката цивилног сектора или аплицирање 

општине за средства из других извора. 

По усвајању годишњих извештаја о реализацији Акционог плана, Радна група ће реализовати 

годишњу јавну презентацију постигнутих резултата за ширу јавност како би активности и 

резултати на унапређењу положаја ромске популације на територији општине Звездара били 

видљиви и доступни свим заинтересованим  странама и широј јавности. 

 

5.1. МЕРА План праћења  реализације Акционог плана и евалуације   

Активности 

Носилац  
активности и 
одговорност
и 

индикатори 
резултата 
(извори и  
вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансира
ња 

Предвиђе
н рок за 
реализациј
у 

Прикупити  и 
анализирати 
податке који 
недостају у 
Акционом плану 

ГО Звездара Број 
корисних 
података, 
база 
евиденција, 
резултата 
истраживања
, примарно 
искуство 
социјалних 
партнера 

ГЦСР у 
Београду-
Одељење 
Звездара 
Дом здравља 
Звездара 
удружења 
грађана 
Основне и 
средње школе 
са Звездаре 
ПУ Звездара 

ГО Звездара 
ГЦСР у 
Београду-
Одељење 
Звездара 
Дом 
здравља 
Звездара 
Други 
извори 
финансира
ња 

2015-2020 

Организвати 
тренинг чланова 
Радне групе о 
праћењу и 
евалуацији 

ГО Звездара -број 
тематских 
едукација 

Завод за 
социјалану 
заштиту РС, 
ГЦСР у 
Београду-
Одељење 
Звездара 

ГО Звездара 
и други 
извори 
финансира
ња 

2015-2020 

Пратити сваке 
године 
имплементацију 
активности 
(појединачни 
мониторинг) АП, 
успешност 
(резултати који 
одговарају 
планираним 

ГО Звездара -годишње 
анализе и 
извештаји о 
реализовани
м 
активностима 
-
квалитативна 
и 
квалитативна 

ГЦСР у 
Београду-
Одељење 
Звездара 
Дом здравља 
Звездара 
удружења 
грађана 
Основне и 
средње школе 

ГО Звездара 
и други 
извори 
финансира
ња 

2015-2020 
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циљевима) анализа 
постигнутих 
резултата 

са Звездаре 
ПУ Звездара 

Поредити 
симетрију 
циљева/индикат
ора са 
постигнућима/ре
зултатима 
Оцена 
успешности 
 

ГО Звездара -годишње 
анализе и 
извештаји 

ГЦСР у 
Београду-
Одељење 
Звездара 
Дом здравља 
Звездара 
удружења 
грађана 
Основне и 
средње школе 
са Звездаре 
ПУ Звездара 

ГО Звездара 
и други 
извори 
финансира
ња 

2015-2020 

 

5.2. Медија план - план комуникације и видљивости 

 

Служба за информисање општине располаже знањем и професионализмом који је чини 

значајним партнером у представљању јавности свих активности, догађаја и елемената овог АП-

а према роковима који ће периодично бити достављани од стране Тима за праћење и 

извештавање. Ресурси ове службе у смислу добре и професионалне сарадње са свим 

значајним медијима на територији целог града биће у функцији благовременог и квалитетног 

обавештавања и корисника и шире јавности у свим фазама реализације овог документа. То се 

односи на извештавање, праћење, спровођење кампања, подизања нивоа свести грађана чиме 

ће све активности и резултати бити видљиви и доступни заинтересованим странама и шире 

јавности. 
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6. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА 

6.1.- Образовање и информисање 
 
ОПШТИ ЦИЉ: повећати укљученост и успешан завршетак предшколског,основног, средњошколског и факултетског образовања припадника 
ромске националне мањине, интензивирати функционално описмењавање одраслих Рома. 

Специфични циљеви:  

1. Повећати припремљеност ромске деце за школу кроз отклањање препрека (подршка родитеља, језичка баријера, сиромаштво –
недостатак одеће, обуће, ужине) за упис ромске деце у вртић и повећати број ромске деце укључене у предшколске програме 
предшколског у минималном трајању једне године. 

2. Обезбедити доступне скраћене програме учења српског језика и писма и основног функционисања грађанског друштва у корелацији 
са функционалном социјализацијом Рома. 

3. Смањити разлику између броја уписане ромске деце и младих и броја и оних који су завршили основну и средњу школу/       
Смањити осипањеи одустајање (дроп аут) ромске деце од образовања, са нагласком на девојчице 

4. Обезбедити подршку у процесу учења са циљем постизања боље просечне оцене ромске деце и младих у току и на завршетку  
школовања. 

5. Подстицати већи обухват и завршност  високог образовања ромских ученика оба пола. 
6. Осигурати бесплатно образовање одраслих Рома оба пола кроз програме- друга и трећа шанса, стручно оспособљавање за прво 

занимање 

7. Обезбедити функционално информисање о грађанским правима и обавезама, надлежностима институција, садржајима који су од 

користи за квалитет свакодневног живота појединаца и породица припадника ромске популације. 

8. Обезбедити подршку у учењу са циљем постизања боље просечне оцене. 
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6.1.1. МЕРА Обезбедити већи обухват ромске деце програмима предшколских програма у трајању од најмање једне године 

Активности 

Носилац активности и 

одговорности 

индикатори резултата 

(извори и  вредност за 

праћење) 

Партнери  Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 

Информисање родитеља о 

обавези укључивања деце 

путем кампања 

ГО Звездара 

 

Број деце укључене у ППП у 

односу на број 

регистроване деце овог 

узраста, и у односу на број 

деце укључене раније  

Мобилни тим за инклузију 

Рома, Центар за социјални 

рад, ПУ Звездара, 

здравствене медијаторке, 

педагошки асистенти, 

медији, ромске НВО 

 ГО Звездара 2015 - 2020 

      

6.1.2. МЕРА Обезбедити већи обухват ромске деце узраста 3 - 5,5 година у  Предшколским установама на општини Звездара   

Активности 

Носилац активности и 

одговорности 

индикатори резултата 

(извори и  вредност за 

праћење) 

Партнери  Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 

Организовање кампање за 

укључивање деце 

(медијска кампања) 

ГО Звездара 

ПУ Звездара 

ПУ Београд 

 

Број јавних наступа 

Број одржаних трибина 

Број родитеља који су 

присуствовали трибинама 

 

Број ромске  деце укључене 

у ПУ у односу на претходне 

године 

Мобилни тим за инклузију 

Рома  

Ромске НВО 

Медији 

Национални савет ромске 

националне мањине 

(НСРНМ) 

ГО Зездара 

ПУ Звездара 

Донаторска 

средства) 

2015 - 2020 

Мотивација родитеља – 

трибине и лични позиви, 

Ромске НВО 

 

Број ромске  деце укључене 

у ПУ у односу на претходне 

Мобилни тим за инклузију 

Рома 

/ 2015 - 2020 
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посете године  

Број посета ромским 

породицама 

ГО Звездара, Центар за 

социјални рад Звездара  

 

 

 

6.1.3. МЕРА 
Обезбедити доступне скраћене програме учења српског језика и писма и основног функционисања грађанског 

друштва у корелацији са функционалном социјализацијом Рома 

Активности 
Носилац активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери  Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Организовање трибина за 
родитеље у школама и 
вртићима, у циљу 
информисања о правима и 
обавезама  

ГО Звездара  
 

Број Рома/киња који 
учествију у  трибинама 
Праћење редовности деце 
у школама 
Смањење доп аут, посебно 
ромских девојчица 
Број запослених родитеља 
 

Мобилни тим за инклузију 
Рома, 
Центар за социјални рад 
Школе 
Вртићи, Ромске НВО 
НСРНМ 

ГО Звездара 
НСРНМ, 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 

6.1.4. МЕРА Помоћ и подршка ромској деци и младима током школовања  

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Организовање допунске 
наставе, поред редовне 
допунске наставе у 
школама за све предмете 

Школе 
Го Звездара 
Педагошки асистенти 
 
 

Број ромске деце која 
присуствују  допунској 
настави -  водити рачуна о 
броју дечака и девојчица 
Школска постигнућа деце у 

Ромске НВО - Мрежа 
волонтера 
 

 

Донатори 
Градска 
управа 

2015 - 2020 
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осносу на претходни 
период, уз праћење родне 
статистике 

Установити редовне 
програме за припрему 
ученика за полагање 
матурског испита после 
осмог разреда, који 
почиње у јануару сваке  
године 

ГО Звездара 
Ромске НВО и Мрежа 
волонтера 

Број дечака и девојчица 
који похађају ове програме 
Број дечака и девојчица 
који су уписали средње 
/четворогодишње школе  

Град Београд (ШУ Београд, 
Секретаријат за 
образовање) 
Министарство просвете 

Донатори ГО 
Звездара 

2015 - 2020 

Установити бесплатне 
програме – информатика, 
глума, спортске 
активности, креативне 
радионице (сликање, 
вајање, новинарство) и 
организовање јавних 
презентација/наступа 
дечијих радова 

ГО Звездара 
Школе са ГО Звездара 
Национални савет ромске 
националне мањине 
  
 

Број деце оба пола која 
похађају ове радионице 
Број јавних 
презентација/наступа 
Школска постигнућа ове 
деце 

Ромске НВО и Мрежа 
волонтера 

Донатори 
ГО Звездара 

2015-2020 

Обезбеђивање одеће, 
обуће, уџбеника и 
прибора за несеметано 
похађање наставе 

Црвени крст 
ГО Звездара 
Центар за социјални рад 
(ЦСР) 

Број деце оба пола која су 
добила ову врсту подршке 

Ромске НВО 
НСРНМ 

ГО Звездара 
Донатори 

2015-2020 

Укључивање ромских 
дечака и девојчица у ђачке 
парлменте у основним 
школама 

Школе 
ГО Звездара 
Педагошки асистенти  

Број деце оба пола која су 
укуључена у ово тело и 
ниво њихове активности 

Ромске НВО 
 

ГО Звездара 
Донатори 

2015-2020 
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6.1.5. МЕРА Повећати број младих Рома/киња укључених у средњошколско и факултетско образовање 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Установити редовне 
програме  за припрему за 
ученика за полагање 
пријеминих испита за 
средње школе и 
факултете 

ГО Звездара 
Основне школе 
Средње школе 
 

-Број деце оба пола  који 
похађају ове програме 
-Број деце оба пола која су 
уписала средње 
трогодишње школе 
-Број деце оба пола која су 
уписала средње 
четворогодишње школе 

Ромске НВО - Мрежа 
волонтера 
 

Донатори 
Градска управа 

2015 - 2020 

Пружање подршке 
програму стипендирања 
средњошколаца и 
студената  
 

НСРНМ 
Школе (средње и 
основне) 

-Број деце оба пола која су 
добила стипендију 
-Број деце оба пола која су 
завршила средњу школу 

Министарство просвете  
НСРНМ, удружења 
грађана 

Донатори – РЕФ 
Министарство 
просвете 
НСРНМ 

2015-2020 

Укључивање ромских 
ученика и ученица у 
школске парламенте 

Школе, ГО Звездара Број деце оба пола која су 
укључена у ово тело и 
ниво њихове активности 

Ромске НВО пројекти 2015-2020 

 

6.1.6. МЕРА Подстицати већи обухват и завршност  високог образовања ромских ученика оба пола 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Праћење студената који су 
добили стипендије (све) 

Ментори 
НСРНМ 
ГО Звездара 

-евидентирани успех 
студената са родном 
статистиком 

Ромске НВО НСРНМ и други 
извори 
 

2015-2020 
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Активирање студената у  
НВО-има или у 
волонтерском сервису 
како би дали допринос у 
области образовања 
ромске деце  

Ментори 
НВО 
ГО Звездара 

-број студената ромске 
националности који се 
прикључио иницијативи са 
родном статистиком 
-евиденција проблема 
током студирања за оба 
пола 
-број студената који су 
завршили студије са 
родном статистиком 

НСРНМ 
 

НСРНМ 
 

2015-2020 

 

6.1.7. МЕРА 
Осигурати бесплатно образовање одраслих Рома оба пола-друга и трећа шанса, стручно 
оспособљавање за прво занимање 

 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

Рок и индикатори резултата 
(извори и почетна вредност 
за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Формирање програма 
бесплатних обука за прво 
занимање на НУ 

Агенција за запошљавање 
Центар за социјални рад 
Го Звездара 

Број бесплатних програма 
на НУ 
Број Рома/киња који су 
похађали и завршили неки 
од програма 
Број Рома/киња који су се 
запослили захваљујући 
завршеном програму 

Министарство за рад и 
запошљавање  
Ромске НВО 
НСРНМ 

Републички 
буџет 
Донатори 

2015 - 2020 

Организовање трибина у 
циљу информисања 
одраслих Рома о 
могућностима за 
оспособљавање за прво 
занимање 

ГО Звездара 
Центар за социјални рад,  

 

Број организованих 
трибина 
Број Рома/киња који су 
учествовали у трибинама 

 

Мобилни тим за инклузију 
Рома ,Ромске НВО 
Медијаторке 
Асистенти 
НСРНМ 

Буџет ГО 
Звездара 

2015 - 2020 
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6.1.8. МЕРА 
Обезбедити функцинално информисање о грађанским правима и обавезама,надлежностима институција, 
садржајима који су од користи за квалитет свакодневног живота појединаца и породица припадника ромске 
популације 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Организовање 
информативнх кампања на 
ову тему 

ГО Звездара, 
 

-Број организованих 
трибина 
-Број Рома/киња који су 
присуствовали трибинама 

Мобилни тим за инклузију 
Рома,  
Центар за социјални рад 
Дом здравља (амбуланте) 
Школе, ПУ, Ромске НВО 
НСРНМ 

ГО Звездара 
Донатори 

2015-2020 

Израда инфо материјала и 
дистрибуција 

ГО Звездара 
 

-Број подељених 
материјала 
-број призужби независним 
институцијама 

Центар за социјални рад 
Дом здравља (амбуланте) 
Школе,ПУ,Ромске НВО 
НСРНМ 

ГО Звездара, 
други извори 

2015-2020 

 

 

6.2.- Економско оснаживање - обука, запошљавање и самозапошљавање  

Општи циљ: Повећати конкурентност Рома и Ромкиња на тржишту рада и њихово веће запошљавање. 
 
Специфични циљеви: 

1. Повећање броја запослених припадника ромске популације, посебно младих Рома  и Ромкиња. 
2. Повећати стопу самозапошљавања Рома, посебно Ромкиња. 
3. Јачати капацитет  Националне службе за запошљавање у реализацији програма подршке намењене Ромима у запошљавању и 

промовисање добрих примера запошљавања 
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6.2.1. МЕРА Јачање компетенција радно способних Рома оба пола потребних за активно укључивање на тржиште рада 

Активности 

Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализациј
у 

Мотивисање и укључивање 
Рома у програм 
функционалног основног 
образовања одраслих 
(ФООО) 

 

НСЗ, Универзитети и школе 
за основно образовање 
одраслих, Мобилни тим за 
инклузију Рома  

Број Рома укључених у 
програм ФООО; број Рома који 
је завршио програм ФООО, са 
родном статистиком 

-број Рома који се после обуке 
пријавио на тржиште рада 
после завршеног програма 

МРЗБСП, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
ГО Звездара, ромска 
удружења 

Буџет 
Републике 
Србије  

2015-2020 

Укључивање Рома у обуке за 
активно тражење посла АТП-
1 и Клуб за тражење посла 
(за Роме са минимумом IV 
ССС) 

НСЗ, Канцеларије за младе Број Рома који су завршили 
АТП-1 обуку и обуку у Клубу за 
тражење посла; број Рома који 
активно тражи посао; број 
Рома који се запослио шест 
месеци након завршене обуке 

ГО Звездара, 
Канцеларија за младе 
Општине Звездара, 
ромска удружења 

Буџет 
Републике 
Србије 

2015-2020 

 

Укључивање Рома у 
мотивационе-активационе 
тренинге за лица са ниским 
нивоом квалификација 

НСЗ, Мобилни тим за 
инклузију Рома 

Број Рома који су завршили 
мотивационе-активационе 
тренинге за лица за ниским 
нивоом квалификација; број 
Рома који активно тражи 
посао; број Рома који се 
запослио шест месеци након 
завршене обуке 

ГО Звездара, ромска 
удружења 

Буџет 
Републике 
Србије 

2015-2020 

 

Укључивање Рома у НСЗ Број Рома укључених у ГО Звездара, Буџет 2015-2020 
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програме додатног 
образовања и обуке 

програме додатног 
образовања и обуке; број 
Рома који су завршили 
програме додатног 
образовања и обуке; број 
Рома који се запослио шест 
месеци након завршене обуке 

послодавци, ромска 
удружења, послодавци 

Републике 
Србије 

 

 

 

6.2.2. МЕРА 
Примена  прилагођених мера и програма подршке у запошљавању у складу са Националном 
стратегијом запошљавања теже запошљивих категорија незапосленог становништва 

 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Пружање подршке 
реализацији програма 
субвенција за запошљавање 
за теже запошљивих лица 

НСЗ Број захтева за субвенцијама 
запошљавање Рома; износ 
одобрених субвенција за 
запошљавање Рома; број 
запослених Рома, уз родну 
статистику 

-број запослених после 6 
месеци и 1 године 

-листа разлога напуштања 
посла 

ГО Звездара, 
послодавци, ромска 
удружења 

Буџет 
Републике 
Србије 

2015-2020 

 

Пружање подршке 
реализацији програма за 
кориснике новчане 

НСЗ, Центри за социјални 
рад,  

Број корисника новчане 
социјалне помоћи укључених у 
новокреиране субвенције за 

ГО Звездара, Мобилни 
тим за инклузију Рома 
послодавци, ромска 

Буџет 
Републике 

2015 - 2020 
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социјалне помоћи у виду 
нових субвенција за 
запошљавање 

запошљавање удружења Србије  

Реализација програма 
јавних радова 

НСЗ, ГО Звездара, ромска 
удружења 

Број одобрених јавних радова 
ГО Звездара; број укључених 
Рома; број запослених Рома 

Удружења грађана Буџет 
Републике 
Србије, буџет 
ГО Звездара; 
финансијски 
допринос 
апликаната 

2015 – 2020  

Учешће у релизацији 
програма и мера АПЗ 
предвиђеним локалним 
акционим плановима 
запошљавања 

МРЗБСП, НСЗ, Градска 
општина Звездара 

Одлуке о одобравању 
средстава јединици локалне 
самоуправе за учешће у 
финансирању програма или 
мера АПЗ предвиђених 
локалним акционим 
плановима запошљавања из 
републичког буџета; износ 
одобрених средстава 

-родна анализа одобрених 
средстава 

МРЗБСП, Градска 
општина Звездара, 
ромска удружења 

 2015 - 2020  
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6.2.3. МЕРА Сензибилизација послодаваца за запошљавање припадника ромске националне мањине 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Пружање подршке 
посредовање у 
запошљавању, са посебним 
фокусом на категорије теже 
запошљивих лица 

НСЗ Број пријава потреба за 
запошљавањем за лица 
ромске националности; број 
упућених лица ромске 
националности по пријавама 
потреба за запошљавањем; 
број запослених лица 

НСЗ, агенције за 
запошљавање, ГО 
Звездара, ромска 
удружења, послодавци 

Буџет 
Републике 
Србије 

2015-2020 

 

Информисање послодаваца 
о остваривању олакшица и 

могућностима 
запошљавања теже 
запошљивих лица 

НСЗ, ГО Звездара, 
ромска удружења 

Број обилазака послодаваца 
на тему олакшица за 
запошљавање теже 
запошљивих лица; број 
пријава потреба за 
запошљавањем за лица 
ромске националности; број 
упућених лица ромске 
националности по пријавама 
потреба за запошљавањем; 
број запослених лица 

-број заинтересованих 
послодаваца 

МРЗБСП , послодавци, 
Привредна комора Србије, 
Унија послодаваца 

Буџет 
Републике 
Србије 

2015-2020 

 

Подстицати запошљавање 
теже запошљивих лица 

коришћењем субвенција за 
запошљавање 

МРЗБСП, НСЗ, ГО 
Звездара, ромска 
удружења 

Број захтева за остваривање 
субвенција за запошљавање 
лица ромске националности; 
износ одобрених субвенција;  

-број запослених Рома после 

МРЗБСП , послодавци, 
Привредна комора Србије, 
Унија послодаваца 

Буџет 
Републике 
Србије 

2015-2020 
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6.2.4. МЕРА Подстицање самозапошљавање  

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Пружање подршке 
организовању едукација о 
значају запошљавања и 
могућностима 
самозапошљавања  

Национална служба 
запошљавања - Звездара 

-број одржаних едукација 
-број заинтересованих за 
едукације са родном 
статистиком 
-број пријављених на 
тржиште рада 
-број запослених Рома 

Мобилни тим за инклузију 
Рома, Удружења грађана 

НСЗ,Пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Пружање подршке 
остваривању програма 
стручног оспособљавање 
радно способних 
појединаца са завршеном 
основном школом  

Национална служба 
запошљавања-Звездара 

-број одржаних обука 
-број заинтересованих за 
обуке са родном 
статистикоом 
-врста обуке 
-број обучених појединаца 

ГО Звездара, Мобилни тим 
за инклузију Рома, 
акредитовани пружаоци 
обука, удружења грађана 

ГО Звездара, 
НСЗ,друг 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Менторскa подршкa у 
активирању удружења 
грађана, самосталне 
занатске/услужне радње  

Удружење грађана са 
искуством у социјалном 
предузетништву 

Број активираних правних 
субјеката, број запослених 
лица 

ГО Звездара, НСЗ, 
удружења грађана, 

Пројектне 
активности, 
НСЗ 

2015 - 2020 

 

 

6 месеци и 1 године 

-листа разлога напуштања 
посла 
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6.3.- Здравствена заштита 

ОПШТИ ЦИЉ: Обезбедити већи обухват и доступност здравствених услуга 

Специфични циљеви: 

- Побољшати информисаност и сазнања о ризичним понашањима: коришћењу алкохола и психоактивних супстанци, малолетничке 
трудноће,сексуални односи 

- Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне здравствене заштите и здравственог понашања 
- Унапредити  доступност здравствених услуга 

 

6.3.1. МЕРА 
Побољшати информисаност и сазнања о ризичним понашањима: коришћењу алкохола и психоактивних 

супстанци, малолетничке трудноће, сексуални односи 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Едукација у насељима о 
социјално ризичним 
понашањима 

ГО ЗВездара -10 одржаних едукација 
-заинтересованост младих 
за ову врсту едукације 
-обухват од најмање 100 
младих (14-18 година) 

Дом здравља 
Удружења грађана 
Медији 

ГО Звездара и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Едукација у насељима о 
ризичним понашањима за  
здравље појединца и 
породица 

ГО ЗВездара -10 одржаних едукација 
-обухват од најмање 100 
младих (14-18 година) 

Дом здравља 
Удружења грађана 
Медији 

ГО Звездара и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Поршка организовању 
акције тестирања у 
насељима  

Дом здравља - 5 акција тестирања 
- број обухваћених 
становника насеља 

ГО Звездара, Мобилни 

тим за инклузију Рома, 

 удружења грађана 

ДЗ и други 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Континуирани рад 
Мобилних здравствених 
тимова у насељима 

Дом здравља редовни месечни састанци 
и пријем попјединаца 
којима је потребан 
преглед 

ГО Звездара, удружења 
грађана 

ДЗ и други 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 
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Подела корисног 
материјала за здравствену 
заштиту 

Дом здравља -број реализованих акција 
(5 планирано годишње) 
-обухват најмање 100 
појединаца уз родну 
статистику 

ГО Звездара, удружења 
грађана 

ДЗ и други 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 

6.3.2. МЕРА Унапредити  доступност здравствених услуга 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Едукација о значају 
посредовања здравствених 
едукација и основне 
здравствене заштите 

Дом здравља -број реализованих акција 
(10 планирано годишње) 
-обухват најмање 100 
појединаца уз родну 
статистику 

Удружења грађана ДЗ и други 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Подела инфо материјала из 
различитих области 
здравствене заштите 

Дом здравља -број подељеног 
материјала (флајера, 
лифлета) 
-број лица пријављених за 
преглед 

Удружења грађана ДЗ и други 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 

           6.3.3. МЕРА 
Осигурати доступност здравствених услуга у ромским заједницама/насељима  за посебно осетљиве 

категорије(жене, децу и младе, старије и  особе с инвалидитетом) 

Активности 

Носилац  активности и 

одговорности 

индикатори резултата 

(извори и  вредност за 

праћење) 

Партнери Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 
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Рад мобилних 
здравствених тимова у 
насељима 

Дом здравља -број обављених прегледа 
-број преписаних терапија, 
датих савета 

Удружења грађана ДЗ и други 
извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 

 

6.3.4. МЕРА Унапредити  информираност ромске популације о правима и обавезама из области здравствене заштите  

Активности 

Носилац  активности и 

одговорности 

индикатори резултата 

(извори и  вредност за 

праћење) 

Партнери Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 

Израда инфо материјала 
(флајера,плаката) 

Дом здравља -број подељених материјала 
-број Рома који су остварили 
право на здравствену 
легитимацију 
-број Рома који су изабрали 
лекара 
-број обављених лекарских 
прегледа 
-све евиденције са родном 
статистиком 

ГО Звездара, Удружења 
грађана, медији 

Пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Кампање о значају 
основне здравствене 
заштите 

Дом здравља -број реализованих кампања 
-број учесника 
-број ваксицисане децембар-
број Ромкиња које имају свог 
гинеколога 
-број медијиских прилога 

ГО Звездара, Удружења 
грађана, медији 

Пројектне 
активности 

2015 - 2020 
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6.4. Социјална  заштита и социјализација (социјално укључивање, превенција насиља, безбедност) 

ОПШТИ ЦИЉ: Обезбедити већи обухват и доступност социјалних услуга и програма социјализације 

Специфични циљеви: 

- Побољшати информисаност и сазнања ромске популације о бенефитима социјализације, посебно деце и младих појединца и младих брачних 
парова/родитеља 

- Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне социјалне заштите   
- Успоставити развијене и прихватљиве програме одрживе социјализације ромске популације/ социјално прихватљивог понашања, одговорног 

родитељства и др. 

6.4.1. МЕРА 
Побољшати информисаност и сазнања ромске популације о бенефитима социјализације, посебно деце и младих 
појединца и младих брачних парова/родитеља 

Активности 
Носилац  активности 
и одговорности 

индикатори резултата (извори и 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Превиђен 
рок за 
реализацију 

Информисање родитеља 

о обавези укључивања 

деце путем кампања 

ГО Звездара 
 

Број деце укључене у ППП у 
односу на број регистроване 
деце овог узраста , и у односу 
на број деце укључене раније, 
уз родну статистику  
 

Мобилни тим за инклузију 
Рома, Центар за социјални 
рад 
ПУ Звездара 
 Здравствене медијаторке 
Педагошки асистенти  
Медији 
 Ромске НВО 

Буџет ГО 
Звездара 

2015 - 2020 

Обезбеђивање одеће, 

обуће и неопходног 

прибора 

ГО Звездара 
 

Број деце укључене у ППП у 
односу на број регистроване 
деце овог узраста , и у односу 
на број деце укључене раније 

Црвени крст Звездаре 
Ромске НВО 
Донатори 

 

Донатори 2015 - 2020 

Обезбедити бољу 

припремљеност деце за 

полазак у школу 

ПУ Звездара  
-број деце која су обукваћена 
ППП 

Васпитачи ПУ 
Педагошки асистенти у 
вртићима ако их има 

Буџет ГО 
Звездара 

2015 - 2020 
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-Постигнућа деце на тестирању 
за упис у први разред 

Ромске НВО 
Мрежа волонтера 

 

Иницијатива за 

укључивање асистената у 

ПУ где их нема 

Го Звездара 
ПУ Звездара 

Број асистената укуључених у 
ПУ на ГО Звездара и број деце 
коју су обухватили 
-број деце оба пола која су била 
укључена у предш.програм без 
педагошког асистента 
- статистика која обухвата родну 
равноправност 

-Министарство просвете  
-Школска управа Београда 
 

Буџет ГО 
Звездара 

2015 - 2020 

Едукација о значају 

партнерских и 

породичних односа и 

солидарности 

ГО Звездара/ВСЗ,  -10 едукација у насељима током 
сваке године 
- број корисника едукације 
- спровођење анкете о 
информисаности појединаца и 
утврђивање степена корисности 
реализованих едукација и 
радионица 

ГЦСР у Бгд-Одељење 
Звездара, Удружења 
грађана 

ГО Звездара, 
други извори- 
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

      

6.4.2. МЕРА Обезбедити већи обухват ромске деце узраста 3 - 5,5 година у Предшколским установама на општини Звездара   

Активности 
Носилац активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори и  
вредност за праћење) 

Партнери  Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Организовање кампање за 
укључивање деце 
(медијска кампања) 

ГО Звездара 
 

Број јавних наступа 
Број одржаних трибина 
Број родитеља који су 
учествовали у трибинама 
Број ромске  деце укључене у ПУ 
у односу на претходне године уз 
родну статистику 

ПУ Звездара 
ПУ  Београд 
Ромске НВО 
Медији 
Национални савет ромске 
националне мањине 
(НСРНМ) 

Буџет Го 
Зездара 
ПУ Звездара 
 

2015 - 2020 

Мотивација родитеља – Го Звездара  Број ромске  деце укључене у ПУ Ромске НВО / 2015 - 2020 
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трибине и лични позиви, 
посете 

у односу на претходне године уз 
родну статистику 

Центар за социјални рад 
Звездара  

 

Запошљавање родитеља НСЗ 
 

Број запослених Рома у односу 
на раније године.  
Број запослених Ромкиња у 
односу на раније године. 

ГО Звездара, Министарство 
за рад, запошљавање, 
борачку и инвалидску 
заштиту Центар за 
социјални рад,НСРНМ, 

Републички 
буџет 

2015 - 2020 

Формирање Центра за 
рани развој  

ГО Звездара, 
Удружењеграђана 
које се бави темом 
раног развоја 

Успостављен Центар за рани 
развој 
Број деце која користи услуге 
центра 

ПУ Звездара, ПУ  Београд, 
УНИЦЕФ, 
Друга удружења грађана  
 

Буџет ГО 
Зездара, 
донаторска 
средства  
 

2015 - 2020 

 

6.4.3. МЕРА Унапредити информисаност ромске популације о правима и принципима основне социјалне заштите  

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори и  
вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Превиђен 
рок за 
реализацију 

Непосредно/теренско 
информисање и едукација 
о правима и услугама из 
области социјалне и 
породично-правне 
заштите и могућност 
пријаве пребивалишта на 
адресу Центра за 
социјални рад 
 

ГО Звездара, ГЦСР у 
Београду - Одељење 
Звездара, 

-10 едукација у насељима током 
сваке године 
- број корисника едукације 
- спровођење анкете о 
информисаности појединаца и 
утврђивање степена корисности 
реализованих едукација и 
радионица 
-број нових корисника 
-број особа пријављених на 
асреду Центра за социјални рад 

ГЦСР у Београду -
Одељење Звездара, 
Волонтерски сервис 
Звездаре, Удружења 
грађана 

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Инфо пулт у насељима ГЦСР у Београду-
Одељење Звездара 

-број одржаних Инфо пултова у 
насељима 
-број информисаних 

Удружења грађана Редовне и 
пројектне 
активности 

2015 - 2020 
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активности 

Мобилни стручни тим 
ЦСР/ Центар за социјални 
рад на точковима 

ГЦСР у Београду-
Одељење Звездара 

-број мобилних органиованих 
посета насељима 
-број поднетих молби и захтева 
мобилним тимовима на терену 

ГЦСР у Београду -
Одељење Звездара, ГО 
Звзедара/Одељење за 
друштвене делатности, 
ромска удружења 
грађана 

Редовне и 
пројектне 
активности 
активности 

2015 - 2020 

Израда приступачног инфо 
материјала (за област 
социјалних права) 
доступног у насељима, 
дому здравља, општини и 
др. јавним местима 

ГО Звездара/ГЦСР у 
Београду-Одељење 
Звездара 

-Број подељених летака 
-број подељених летака са 
двојезичним информацијама 
-Реализоване анкете о степену 
информисаности појединаца 
-број информисаних 

Удружења грађана ГО Звездара, 
ГЦСР у 
Београду-
Одељење 
Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

 

6.4.4. МЕРА 
Успоставити развијене и прихватљиве програме одрживе социјализације ромске популације/ социјално 
прихватљивог понашања, одговорног родитељства и др. 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори и  
вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Рок 
реализације 

Едукација о могућностима, 
предностима и моделима 
социјалног укључивања 
појединаца и формирање 
група помоћи и 
самопомоћи 

ГО Звездара -10 едукација/радионица у 
насељима током сваке године 
- број корисника едукације 
- спровођење анкете о 

информисаности појединаца и 
утврђивање степена корисности 
реализованих едукација и 
радионица 
-формирање 2 групе помоћи и 

самопомоћи 

Удружења грађана ГО Звездара, 
други 
извори- 
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Едукација о принципима ГО Звездара -10 едукација/радионица у Удружења грађана ГО Звездара, 2015 - 2020 
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друштвено дозвољеног 
понашања 

насељима током сваке године 
- број корисника едукације 
- спровођење анкете о 

информисаности појединаца и 
утврђивање степена корисности 
реализованих едукација и 
радионица 

други 
извори- 
пројектне 
активности 

Едукација о елементима 
одговорног родитељства 

ГО Звездара -10 едукација/радионица у 
насељима током сваке године 
- број корисника едукације 
- спровођење анкете о 

информисаности појединаца и 
утврђивање степена корисности 
реализованих едукација и 
радионица 
-број заинтересованих мајки и 

очева 
-број будућих мајки и очева 

Удружења грађана ГО Звездара, 
други 
извори- 
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

 

 

6.5.- Просторно уређење, унапређење услова становања и заштита животне средине    

ОПШТИ ЦИЉ: Побољшати квалитет становања припадника ромске националне мањине, просторну  и уређеност животне средине 

Специфични циљеви: 

1. Легализација постојећих стамбених објеката кроз решавање имовинско-правних односа у постојећим ромским насељима. 
2. Побољшати квалитет становања у постојећим ромским насељима. 
3. Промена  еколошке свести Рома значају и начину бриге о стамбеном и животном простору. 
4. Унапредити ситуацију у животном окружењу и просторно уређење ромских насеља. 
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6.5.1. МЕРА Решавање питања власништва и имовинско-правних односа и окончање поступка легализације у ромским 
насељима 

Активности 
Носилац  
активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори и  
вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Истраживање о 
имовинском стању на 
парцелама и објектима у 
ромским насељима 

ГО Звездара -број парцела и правни след уговора 
који поседују Роми – садашњи 
власници-корисници парцеле (циљ: 
20 парцела) 
-(извор Одељење за имовинско-
правне послове и Одељење за 
геоинформационе системе и 
информатику ГО Звездара, 
Републички геодетски завод (РГЗ), 
грађани-корисници земљишта и 
објеката 

Удружења грађана, 
Град Београд 

ГО Звездара, други 
извори-пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Унос података у 
геоинформациони систем 

ГО Звездара -број уноса на виртуелну мапу – број 
парцела и уцртаних објеката, као и 
метаподатака везаних за њих (циљ: 
20 парцела) 
-(Служба за ГИС ГО Звездара) 

Удружења грађана ГО Звездара, други 
извори-пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Едукација и информисање 
Рома о начину укњижбе 
сопствене имовине и 
њеним предностима над 
нелегалним статусом 
објеката 

ГО Звездара -10 радионица предвиђено 
-број присутних Рома (Циљ: 100 
учесника) 
-(Мобилни тим за унапређење 
положаја Рома ) 

удружења грађана  ГО Звездара, други 
извори-пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Препарцелација и 
укњижба парцела на 
њихове власнике 

ГО Звездара, 
Градска управа 
града Београда,  

-број пројеката препарцелације (20) 
-број захтева за укњижбу према РГЗ 
(циљ: 20) 

Град Београд, ЈКП 
Града Београда, 
удружења грађана,  

ГО Звездара, други 
извори-пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Унапређење услова 
становања 

ГО Звездара -број објеката са унапређеним 
условима становања (циљ: 20) 
 

донаторске 
организације, 
удружења грађана 

ГО Звездара, други 
извори-пројектне 
активности 

2015 - 2020 
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6.5.2. МЕРА Решавање системских  инфраструктурних и комуналних проблема у ромским насељима 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Унос података у 
геоинформациони систем 

ГО Звездара -број уноса на виртуелну 
мапу – број поднетих 
/пријављених захтева (циљ: 
20 парцела) 
-(Служба за ГИС ГО Звездара) 

Удружења грађана ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Едукација и информисање 
Рома о  предностима 
системских комуналних 
решења 

ГО Звездара -10 радионица предвиђено 
-број присутних Рома (Циљ: 
100 учесника) 
-(Мобилни тим за 
унапређење положаја Рома ) 

удружења грађана  ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

      

6.5.3. МЕРА Промена  еколошке свести Рома значају и начину бриге о стамбеном и животном простору 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Едукација и информисање 
Рома о значају и 
предностима бриге  о 
стамбеном и животном 
простору 

ГО Звездара -10 радионица предвиђено 
-број присутних Рома (укупан 
годишњи обухват: 100 
учесника) 
 

Удружења грађана ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Реализација акција 
чишћења животне 
средине и озелењавања 
заједничких површина 

ГО Звездара -реализација 5 припремних 
радионица 
-реализација 2 акције у току 
године 

Удружења грађана, медији 
и социјално одговорни 
појединци 

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 
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6.5.4. МЕРА Унапредити  постојећу ситуацију у животном окружењу и просторно уређење ромских насеља 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Изградња и опремање 
игралишта за децу 

ГО Звездара -изградња и опремање 
игралишта са основним 
мобилијарима за децу 

Удружења грађана, медији 
и социјално одговорни 
појединци 

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Едукација о значају 
културе одржавања 

ГО Звездара -10 радионица предвиђено 
-број присутних Рома (укупан 
годишњи обухват: 100 
учесника) 

Удружења грађана, медији 
и социјално одговорни 
појединци 

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

 

6.6.- Решавање статустих питања, култура и неговање ромске културе и традиције 
 
ОПШТИ ЦИЉ: решавање статусних питања,промена свести о значају културног идентитета, афирмација и очување ромске културе и 
традиције,препознавање и спречавање дискриминације и стварање услова за припаднице/ке ромске популације за равноправно остваривање 
грађанских права и учешћа  у друштвеном, културном и јавном животу  
 
Специфични циљеви: 
- Стварање услова за  решавање статусних питања, приступа информацијама и правној помоћи, посебно мобилних услуга на терену 
- Очување културне и материјалне баштине Рома -материњи језик, писмо и правопис, неговање старих заната 
- Друштвена укљученост Рома/киња у  јавне активности равноправно са осталим становништвом 
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6.6.1. МЕРА Стварање услова за  решавање статусних питања, приступа информацијама и правној помоћи, посебно мобилних 
услуга на терену 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и  вредност за 
праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Евиденција постојећих 
потреба и проблема у 
решавању статусних 
питања 

ГО Звездара -број поднетих захтева 
-број позитивно решених 
захтева 
-Мобилни стручни тим ЦСР у 
насељима 

Центар за социјални рад, 
удружења грађана 

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Едукације о значају и 
значењу поседовања 
личних докумената 

ГО Звездара -10 радионица годишње 
предвиђено 
-број присутних Рома који 
активно учествују са родном 
статистиком 

Удружења грађана и 
медији  

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Израда инфо материјала о 
основним личним 
документима и начину 
остваривања 

ГО Звездара -број подељених флајера 
штампаних двојезично 
-10 радионица годишње 
предвиђено 
-број учесника са родном 
статистиком 
-број Рома који су остварили 
право и обавезу на лична 
документа са родном 
статистиком 

 

Центар за социјални рад, 
удружења грађана, медији 

ГО Звездара, 
други извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 
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6.6.2.МЕРА Очување културне и материјалне баштине Рома -материњи језик, писмо и правопис, неговање старих заната 

Активности 

Носилац  активности и 

одговорности 

индикатори резултата (извори 

и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 

Едукације о значају 
неговања традиције 

ГО Звездара -програми и интерактивне 
радионице 

удружења грађана, медији ГО Звездара, 
други 
извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Едукације/обука у стицању 
вештина старих заната 

ГО Звездара -5 програма и 10 
интерактивних радионица 

удружења грађана, медији ГО Звездара, 
други 
извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Изградња Центра за 
ромску културу 

ГО Звездара -отварање Центра 
-реализација програма из 
области културе 

удружења грађана, медији ГО Звездара, 
други 
извори-
пројектне 
активности 

2016 - 2020 

Обележавање 8. априла  
Светског дана Рома- 
радионице у школама на 
тему толеранције  

Удружења грађана -број одржаних едукација 
-Број деце која су била на 
радионици 

ГО  Звездара, педагошки 
асистенти,школе  

ГО Звездара 2015-2020 
Сваког 
8.априла 

Меморијални турнир 
„Душан Јовановић 

УГ  Влашки роми Број учесника на турниру ГО  Звездара, удружења 
грађана 

ГО Звездара 2015-2020 
Сваког 
априла 

Турнир у шаху УГ Слобода Број учесника на турниру ГО  Звездара, удружења 
грађана 

ГО Звездара 2015-2020 
Сваког 
априла 
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6.6.3.МЕРА 
Друштвена укљученост Рома у  јавне активности равноправно са осталим становништвом 
 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Едукације о значају и 
могућностима друштвене 
укључености Ромкиња 

ГО Звездара -5програма и 10 
интерактивних радионица 

удружења грађана,  ГО Звездара, 
други 
извори-
пројектне 
активности 

2015 - 2020 

 

6.6.4. МЕРА Сензибилизација јавности за проблеме ромске популације путем медија 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Отварање најзначајнијих 
тема/проблема 
појединаца и породица 
Рома 

ГО Звездара -број емитованих и прилога на 
сајту општине, штампаним 
медијима (10 планирано на 
годишњем нивоу) 

мрежа институција, 
Удружења грађана, медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Промоција добрих 
примера/успешних 
решења 

ГО Звездара -број емитованих и прилога на 
сајту општине, штампаним 
медијима 

Удружења грађана, медији Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Оснивање двојезичног 
штампаног гласила за Роме 

Удружење грађана -до краја 2015.године почетак 
редовног излажења гласила за 
Роме 

ГО Звездара, медији, 
удружења грађана 

Донаторска 
средства 

2015 - 2020 

Организовање јавних 

догађаја (изложбе, 

трибине и др) на тему 

толеранције и борбе 

против дискриминације 

ГО Звездара -број организованих 

догађаја 

-број присутних 

Удружења грађана, медији Општина и 

други извори 

финансирања 

2015 - 2020 
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6.6.5. МЕРА Менторска подршка учешћа Рома /Ромкиња у процесима доношења одлука 

Активности 

Носилац  активности и 

одговорности 

индикатори резултата 

(извори и  вредност за 

праћење) 

Партнери Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 

Едукација Рома о значају 
учешћа у процесима 
планирања активности и 
одлучивања 

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број активираних Ромкиња 
-број Рома укључених у 
процес планирања и 
одлучивања у ГО Звездара 

Удружења грађана Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Селектовање потенцијалих 
ромских ментора 

ГО ЗВездара -број одржаних едукација 
-број активираних Ромкиња 
-број селектованих ментора 

Удружења грађана Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 

 

6.6.6. МЕРА Подршка укључивању  Ромкиња у ромске организације и активности по слободном избору 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата 
(извори и почетна вредност 
за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Информисање и едукација 
Ромкиња о активностима 
ромскихудружења  

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број активираних Ромкиња 

Удружења грађана Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Информисање и едукација 
Ромкиња о постојећим 
програмима активације на 
Звездари 

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број активираних Ромкиња 

Удружења грађана Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 
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6.7.- Слободно време- спорт и развијање личних интересовања/вештина 

ОПШТИ ЦИЉ: Усвајање проактивнх стилова живота, интересовања и личних вештина  
 
Специфични циљеви: 
- Промена свести о личним потребама, могућностима и праву на лични развој и квалитетном садржају слободног времена 
- Информисање о добрим примерима позитивних личних промена као последице едукација, образовања и сл. 

 
 

6.7.1. МЕРА 
Промена свести о личним потребама, могућностима и праву на лични развој-посебно жена 
 

Активности 

Носилац  активности и 

одговорности 

индикатори резултата (извори 

и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 

финансирања 

Предвиђен 

рок за 

реализацију 

Едукација о значају 
постојања личних потреба, 
права и могућности 

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број обухваћених појединаца 
по генерацијама (деца, млади, 
одрасли,старији) 

Удружења грађана Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Едукација о значају и 
значењу постојања 
квалитетних садржаја 
слободног времена 

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број обухваћених појединаца 
по генерацијама (деца, млади, 
одрасли,старији) 

Волонтерски сервис 
Звездаре,Удружења 
грађана 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Формирање група помоћи 
и самопомоћи 

ГО Звездара -број одржаних едукација о 
значају и принципима 
солидарности, волонтирања 
-број обухваћених појединаца 
по генерацијама (деца, млади, 
одрасли,старији) 
-формирање 2 групе помоћи и 
самопомоћи 

Волонтерски сервис 
Звездаре, Удружења 
грађана 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Промоција добрих ГО Звездара -број емитованих и прилога на Удружења грађана, медији Општина и 2015 - 2020 



 

56 
 

примера/успешних 
појединаца 

сајту општине, штампаним 
медијима 

други извори 
финансирања 

 

6.7.2. МЕРА Информисање о добрим примерима позитивних личних промена као последице едукација, образовања и сл. 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Промоција добрих 
примера/успешних 
појединаца 

ГО Звездара -број емитованих и прилога на 
сајту општине, штампаним 
медијима 

Удружења грађана, 
медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Израда инфо материјала ГО Звездара -број подељених материјала 
-јавна промоција позитивних 
/афирмат. примера из живота 

Удружења грађана, 
медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

6.8.- Родна равноправност 

ОПШТИ ЦИЉ: Усвајање проактивнх стилова живота, родне равноправности и заштите од насиља Ромкиња  
 
Специфични циљеви: 
- Промена свести о личним потребама, могућностима и праву на родну равноправност Ромкиња 
- Заштита Ромкиња од насиља и родне дискриминације 
- Информисање о добрим примерима као последице промене свести о родној равноправности 

 

6.8.1. МЕРА Промена свести о личним потребама, могућностима и праву на лични избор Ромкиња 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Континуирана едукација 
Ромкиња о људским 
правима, посебно 
женским људским 

Женска ромска удружења -Број одазваних учесника/ца  
на едуакцију 

-Број медијских прилога након 

Подршка родној 
равноправности на 
ромским медијима 

Удружења 
грађана, 
медији 

2015 - 2020 
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правима, ЕУ и 
међународним 
стандардима у овој 
области, као  и 
могућностима грађанског 
ангажовања и активизма 

едукације о положају 
Ромкиња 

 

Израда базе података о 
школовању Ромкиња  по 
налогу Школске управе 

Школе на Звездари -израђене ажуриране базе по 
школама 

Удружења грађана, 
школски одбори, 
педагошки асистенти 

Пројектне 
активности 

2015 - 2020 

Израда инфо материјала о 
значају равноправности 
Ромкиња за заједницу, 
појединце и породицу 

ГО Звездара -број подељених материјала 
-јавна промоција 
позитивних/афирмативних 
примера из живота 

Удружења грађана, 
медији,школе 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 Евидентирање и праћења 
стопе редовности 
похађања наставе и 
осипања девојчица у току 
школовања  

ГО Звездара -утврђивање базе података за 
сваку школску годину 
-број деце која су напустила 
редовно школовање са 
родном статистиком 
-број деце која су се вратила у 
редовно школовање са 
родном статистиком 

Удружења грађана, 
медији,школе 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Активирање представника  
ромских НВО-а који се 
баве образовањем и 
родном равноправношћу у 
рад школских одбора, у 
медијацији и размени  
информација 

ГО Звездара/Комисија за 
родну равноправност 

-број састанака, активности и 
значајних догађаја у којима су 
учествовали представнци 
ромских удружења 
-број појединачних случајева у 
којима су посредовали у 
активацији Ромкиња 

Удружења грађана, 
медији,школе 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Активности усмерене на 
поштовање квота система 
унутар репрезентативних 
тела на локалном нивоу 

ГО Звездара/Комисија за 
родну равноправност 

-евидентиран број Ромкиња 
активних чланица радних тела 
и др. 

Удружења грађана, 
медији,школе 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 
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(Комисије, Одбори)  

Континуирана помоћ 
Општине Звездара  
ромским женским 
организацијама са 
територије града, које 
обављају активности  на 
локалном  нивоу 

ГО Звездара/Комисија за 
родну равноправност 

-број одржаних радних 
састанака, консултација 
-број активности у којима су 
учествовале Ромкиње 
-број пројеката које реализују 
ромске женске организације 
са територије Звездара 

Удружења грађана, 
медији,школе 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

 

6.8.2. МЕРА Заштита Ромкиња од насиља и родне дискриминације 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Едукација међусекторских 
тимова за заштиту жртава 
насиља за примену 
специфичних метода и 
осетљивости по питању 
заштите Ромкиња од 
насиља 

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број доносиоца одлука који 
су прошли едукацију 
-број потписаних 
међусекторских споразума о 
сарадњи 

ГЦСР-Одељење Звездара, 
ПУ Звездара,Дом 
здравља, 
удружења грађана, 
медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Реализација програма „16 
дана женског ромског 
активизма“ 

ГО Звездара/Комисија за 
родну равноправност 

-број одржаних активности  
акција 
-број обухваћених учесника 

Удружења грађана, 
медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Покретање превентивних 
програма и подршке у 
области препознавања 
,спречавања и 
превладавања насиља 

ГО Звездара -број одржаних едукација 
-број обухваћених појединаца 
по генерацијма (деца, млади, 
одрасли,старији) 
-број пријава насиља пре и 
после реализације програма 

Удружења грађана Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 
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Доступност услуга служби 
заштите од насиља 

ГО Звездара -број евидентираних и 
процесураних случајева 
насиља 
 

ГЦСР у Београду -
Одељење Звездара, ПУ 
Звездара,Дом 
здравља,удружења 
грађана 
 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Креирање програма за 
економско оснаживање 
жртава насиља 

НСЗ -број активних програма 
-број одржаних едукација 
-број Ромкиња које су прошле 
едукацију/обуку 

ГО Звездара, ГЦСР у 
Београду - Одељење 
Звездара, ПУ 
Звездара,Дом здравља, 
удружења грађана 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Формирање фондова за 
економско оснаживање 
жртава насиља 

Удружења грађана -број основаних фондова 
-број Ромкиља којима је 
пружена подршка 

Удружења грађана, 
медији 

Пројектне 
активности 

2015 - 2020 

 

6.8.3. МЕРА Информисање о добрим примерима као резултата промене свести о родној равноправности 

Активности 
Носилац  активности и 
одговорности 

индикатори резултата (извори 
и  вредност за праћење) 

Партнери Извори 
финансирања 

Предвиђен 
рок за 
реализацију 

Подршка родној 
равноправности на 
ромским медијима 

ГО Звездара -број емитованих и 
прилога на сајту општине, 
штампаним медијима на 
тему родне 
равноправности 

Удружења грађана, 
медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 

Промоција добрих 
примера/успешних 
Ромкиња 

ГО Звездара -број емитованих и 
прилога на сајту општине, 
штампаним медијима на 
тему родне 
равноправности 

Удружења грађана, 
медији 

Општина и 
други извори 
финансирања 

2015 - 2020 
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7. ПРИЛОЗИ 

Анекс  1: Партиципативно утврђивање проблема и потреба ромске популације  

РЕЗУЛТАТИ - Анкете о приоритетним потребама ромске популације на Општини Звездара у 
свакодневном функционисању 

Број анкетираних није репрезентативан за доношење обавезујућих закључака за ромску 
популацију на Звездари али довољан за намену који анкета има- да нагласи најважније 
проблеме, могућа решења и одреди заинтересоване стране/партнере у реализацији 
планираних активности према мишљењу  учесника анкете. Анкета је спроведена у периоду од 
18. до 24. новембра 2014.године. Спровели су је представници радне групе/запослени у 
општини и представници ромских насеља према инструкцији Радне групе за израду овог 
документа. 

У анкети су учествовали представници сва четири ромска насеља, њих 69. Од тог броја 31 су 
мушког пола, 34 женског док се 4 испитаника није изјаснило.  

Најбројнији су испитаници старости до 30 година (21), затим од 51 до 60 година (14 
анкетираних), 12 је старости од 31 до 40 година, 11 од 41 до 50 година и 10 је старије од 61 
године. Један испитаник није уписао годину свог рођења. 

Највећи број испитаника има завршену основну школу (33), њих 22 је завршило средњу школу, 
деветоро има непотпуну основну школу, троје је без школе а један испитаник је оспособљен за 
занат. Ни један испитаник нема више/високо или мастер образовање. 

Највећи број испитаника живи са члановима уже породице (26), са партнером или супругом 
њих 16, осморо живи само, један са сродницима а чак 18 није одговорило на питање- Са ким 
живите? 
Највећи број испитаника (25) живи у двочланом или трочланом домаћинству, њих 17 у 
домаћинству које има укупно 4 или 5 чланова, 11 у домаћинству са 6 до 7 чланова, 9 у 
једночланом домаћинству, шесторо у породицама које броје више од 8 чланова. Један 
испитаник није одговорио на постављено питање- Наведите број чланова домаћинства у ком 
живите. 
 
Од 69 испитаника 67 су староседеоци на Звездари, једно лице има статус интерно расељеног 
лица и једно се доселило. 
Замољени да наведу која лична документа поседују, 68 лица поседује личну карту, 63 
здравствену књижицу, 43 поседује радну књижицу, 31 има пасош, возачку дозволу 19. Ова 
ситуација са документима не одражава реалан статус проблема већине Рома и није индикатор 
за план акције. До сазнања о потреби решавања статусних проблема добијају се незваничне 
информације са терена а њихови  ресурси који обећавају 
 
На питање-Наведите своје приходе од којих се издржавате, уз могућност да заокруже више 
одговора, њих 13 је навело да је запослено, 11 ради „на црно“,9 прима повремену социјалну 
помоћ,  5 је навело да прима сталну социјалну помоћ и 5 прима пензију, док троје помажу деца 
или рођаци из иностранства, троје је без прихода. Чак 11 није дало никакав одговор. 
   
На питање -У каквом објекту живите? -59 је навело да живи у објекту зиданом од цигала, 5 у 
стану, остали су навели- живим у подруму,објекту од црепића и комбинацији цигли дасака. 
Двоје није одговорило на ово питање. 
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Просечна стамбена јединица испитаника износи 41,7 метара квадратних, што не одражава 
реалну стамбену ситуацију. Од 69 испитаника њих 29 живи у простору од 36 и мање квадратних 
метара,12 испитаника у простору између 36 и 50 квадрата,14 испитаника у стамбеном простору 
површине од 51 до 70 квадрата и 4 у становима/кућама чија је површина већа од 71 метара. 
 
Тоалет које користе налази се у оквиру куће/стана код 60 испитаника, 7 користи дворишни 
тоалет, 2 испитаника није одговорило. 
 
Домаћинства највећег броја испитаника (55) у зимском периоду греју се на дрва, 11 на угаљ, 10 
на електричну енергију, двоје нема никакво грејање. Добија се већи број одговора будући да 
се десетак домаћинстава греје у „комбинацији“ два енергента- дрва и угља или дрва и 
електричне енергије. 
 
Ранг највећих проблема Рома на Звездари је следећи: 
 1. економско оснаживање: немање посла, обука, запошљавање и самозапошљавање (38) 
 2. равноправност (16) 
 3-4. моје и здраствено стање  члана породице (10) 
 5.  просторно уређење, унапређење услова становања и заштита животне средине (10) 
 6.  моје школовање и школовање моје деце (3) 
 7-9. информисање од значаја за свакодневни живот (1) 

7-9. остваривање права из области социјалне заштите  и социјализација (социјално           
укључивање, превенција насиља, безбедност (1) 

      7-9. непоседовање личних докумената(1) 
    
Ранг наведених утицајних страна је следећи: 

1. Ромски представници (41) 
2. Општина (15) 
3. Центар за социјални рад (11) 
4. Роми, становници насеља (4) 
5. Закони, прописи (3) 

 
На молбу да својим речима наведу- Шта бисте прво променили у свом и животу своје 
породице, добили смо следеће одговоре. Наводимо их у интегралном облику. 

- Да ме врате на посао. 
- Да не будем Ром.  
- Да пронађем бољи посао и да завршим кућу коју сам започео да градим.  
- Сталан извор финансирања.  
- Значај школовања. 
- Боље услове живота.  
- Здравље.  
- Неки солидан посао и обданиште за дете. 
- Да сви нађемо стални посао. 
- Финансијска ситуација и здравствено стање. 
- Да имам исти живот као и сви остали.  
- Мало боља материјална ситуација.  
- Материјална сигурност (вода, канализација, купатило), да живим на месту где има бољих 
услова за живот од свог рада.  
- Ниво образовања и земљу у којој живим. 
- Државу.  
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На питање- Шта би по Вама сами Роми требало прво да ураде да би живели боље -испитаници 
су дали следеће одговоре: 

- Да више раде.  
- Да добију посао.  
- Да се едукују и подрже своје представнике.  
- Значај школовања. Да се школују. 
- Да буду здрави. Да остваре  права код одређених институција. 
- Равноправност. 
- Да се више труде за свој живот.  
- Да се укључе у борбу против сиромаштва.  
- Да активно учествују у побољшања стандарда живота. 
- Да буду јединствени, да се боре за свој положај у Србији. 
- Да буду образованији.  
- Да обрате више пажње на образовање и да буду јединствени.  
- Да буду сложни у свом ставу према држави.  
- Да се укључе у борбу против предрасуда. 
- Активно укључивање у политички систем.   
- Образовање, политичка укљученост  и боља организованост.  
- Да завршавају школе и да не ступају у брачну заједницу јако рано.  
- Образовање и јачање самосвести.  
 

На питање-  Шта је према Вашем мишљењу највећа препрека у решавању проблема у 
свакодневном животу Рома и њихових породица?добили смо следеће одговоре: 

- Дискриминација. 
- Немаштина. 
- Недовољна образованост. 
- Образовање и запошљавање.  
- Само друштво у којем живимо и економски статус.  
- Лоши услови за живот и стамбено питање.   
- Страх од других људи и понижења.  
- Новац. 
- Предрасуде према Ромима.  
- Недовољна брига државе. 

 
Анекс  2: Попис учесника у процесу израде документа 

Име Презиме Институција / Организација Функција 

Радмила Урошевић  Градска општина Звездара Помоћник шефа Одељења за 
друштвене делатности, координатор 
Радне групе 

Димитрије Петров Градска општина Звездара Члан Већа, задужен за питања 
ромске популације 

Роберт Милићевић Градска општина Звездара Члан Већа  

Златко Петрин Градска општина Звездара Шеф Канцеларије за 
имплементацију стратешког плана 
развоја општине 

Славко Јовановић Градска општина Звездара Координатор Мобилног тима 
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Владимир Ђорић Градска општина Звездара Помоћник шефа Одељења за 
комуналне делатности, заштиту 
животне средине и координацију 
инвестиционих пројеката 

Петар Антић Представник ОЕБС Представник ОЕБС-а, Мисије у 
Србији 

др Радмила Кандић Дом здравља Звездара Представник 

Дубравка Гавриловић ГЦСР у Београду - Одељење 
Звездара 

Социјални радник и руководилац  

Мила Колар ГЦСР у Београду - Одељење 
Звездара 

Психолог 

Радојица Крговић Национална служба за 
запошљавање, Служба Београд - 
Звездара 

Руководилац 

Тијана Митовски Национална служба за 
запошљавање, Служба Београд - 
Звездара 

Представник 

Мирјана 
Димитријевић 

Ментор Мобилног тима Ментор Мобилног тима, самостални 
консултант за ромска питања 

Славица Васић Удружење грађана „ Дечији 
центар Мали принц“ 

Председница ромског УГ „ Дечији 
центар Мали принц“ 

Нада Ђуричковић Ромски педагошки асистент у ОШ 
„Стеван Синђелић“ 

Ромски педагошки асистент у ОШ 
„Стеван Синђелић“ 

Бранко Митровић Ромски педагошки асистент у ОШ 
„Владислав Петковић Дис“ 

Ромски педагошки асистент у ОШ 
„Владислав Петковић Дис“ 

Милош Булатовић Градска општина Звездара Техничка подршка Радној групи 

Маја Синобад Национална служба за 
запошљавање, Служба Београд - 
Звездара 

Представник 

Јовица Ненадовић Национална служба за 
запошљавање, Служба Београд - 
Звездара 

Представник 

Светозар Васић Удружење грађана „ Дечији 
центар Мали принц“ 

Представник  

 
Анекс 3: Поруке  Рома/Ромкиња 

Поруке Радној групи која је задужена за израду Акционог плана (АП) за унапређење положаја 
ромске популације на територији Општине Звездара 2015-2020 
 
-„немам новац за превоз да одем на разговор за посао“ 
-„не чују“ нас увек  
-желимо да нам се деца не удају и не жене рано 
- надлежни треба да „виде“ неправду ко све у насељу прима социјалну помоћ 
-Унапређење Рома и школовање. 
-Смањите беду и сиротињу Рома.  
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-Положај жена! 
-Што више обратите пажњу на образовање Рома.  
-Пружите нам могућност да боље живимо. 
- Да им се објасни значај школовања.  
-Будите стрпљиви, мотивишите Роме, потрудите се да запослите младе  и одвуците их са улице.  
-И Роми су људи и треба да живе као и сви остали.  
-Треба да се асфалтирају улице и помогне најугроженијима.  
-Водите рачуна где иду паре које се добијају од разних донатора за бољи живот а не да граде 
себи виле и да купују бесна кола.  
-Треба да се мало више контролишу деца  која треба да иду у школу и да и се помогне да 
легализују објекте које су саградили.  
-Трудите се да ставите чињенично стање са терена у Акциони план.  
-Што више се борите за запошљавање и образовање. Да се реше проблеми са 
водоснабдевањем у свим становима у ромском насељу као и канализације.  
-Обухватите реално стање ромске популације. 
-Треба да обратите пажњу на здравствену заштиту Рома.  
-Да омогуће боље запошљавање Рома.  
-Важно нам је уређење ромског насеља и решавање проблема са водом.  
-Треба да се позабаве решавањем проблема Рома који директно утичу на њихов живот.  
-Важни су запошљавање социјална и здравствена заштита. 
-Да обрате пажњу на запошљавање старијих Рома који и због година јако тешко налазе посао.       
-Проблема високих рачуна за воду. 
-Да институције државе приближе грађанима. 
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