
08.04.2019. 
Обележен Светски дан Рома 

Поводом обележавања Светског дана Рома – 8. априла, представници 
града Краљева  примили су делегацију Рома из Краљева, као и њихове партнере 
из градских институција. 

„Ово је прилика да упутимо честитке свим Ромима из нашег града и 
Републике Србије, да им пожелимо успех и добро здравље у будућности, али је и 
прилика да анализирамо све активности које смо имали у току претходне године, 
на бази тога направимо планове и договоре како у наредном периоду поступати и 
шта треба урадити за ту популацију, а све у интересу бољег и квалитетнијег 
живота“, рекао је члан Градског већа Милун Јовановић.  

Јовановић је додао да се говорило о четири области које су важне за 
ромску популацију, а то су: запошљавање, здравствена заштита, образовање и 
станоградња.  

„Из ових области имамо планове и могућности, предузимамо одређене 
мере и надам се да ћемо наредне године, када се будемо видели овде, на исти 
дан, имати о чему да причамо и да ћемо много тога реализовати. Град Краљево 
чини све да свим грађанима створи боље предуслове за живот, а посебно овој 
популацији која има веће потребе. Положај Рома није на завидном нивоу, али 
чинимо све да смањимо разлику између њих и других наших суграђана. Циљ нам 
је да за све створимо приближне исте услове, а у зависности од њихове жеље, 
афинитита и могућности, чак када је у питању Ромска мањина ту правимо и 
одређени уступак, како би и они могли да постигну добре резултате на свим 
пољима“, истакао је Милун. 

Зоран Петровић, представник Удружења „Руке пријатељства“ и шеф 
Канцеларије за ромска питања града Краљева, честитао је свим грађанима 
ромске националности Дан Рома и пожелео да га проведу у весељу и у слози.  

„Тренутно имамо више од 300 ученика који су у основним школама, 32 
ученика у ППП-у , 21 ученика у средњим школама и седам студената. Такође 
имамо три дипломирана академска грађанина, двоје економиста и једног 
машинског инжењера“, Петровић се тим поводом захвалио граду Краљеву, без 
чије подршке тај успех не би био могућ, па нагласио „локална самоуправа нас је 
подржавала током протеклих 20 година, чиме указујемо да је унапређење 
положаја припадника Ромске заједнице могуће уз сарадњу са локалном 
самоуправом и са представницима институција“.  

„Данас на територији Краљева живи више од 2500 припадника ромске 
популације, евидентирано кроз наше базе података има око 900 расељених са 
Косова и Метохије, мислимо да је то велики број за нашу ромску заједницу. 
Сигурно да се огромна средства дају за побољшање положаја припадника Рома 
који долазе са Косова, али се надам да ћемо кроз сарадњу и пројекте за које 
можемо да аплицирамо преко Фондова ЕУ, њихов положај побољшати, а радимо 
на побољшању и њихових стамбених услова и запошљавању“, рекао је Петровић.   
 Петровић је истакао да је „проблем ромске популације тај што живе на 
местима где нема инфраструктуре, уређених инсталационих мрежа, фекалне 
канализације, а имамо проблем са запошљавањем и проблем становања - имамо 
преко 20 породица које немају решено стамбено питање, што је на нашу 



популацију од 2500 људи много. Ми као представници грађана друштвене 
заједнице града Краљева немамо велики број просторија које не користимо како 
би могли да им помогнемо и дамо неке просторије на коришћење. Зато молимо 
град да у будућности помогне да то решимо и да ти људи добију кров над главом“. 
 Овом приликом додељена је Захвалница за изузетну храброст и 
пожртвовање припаднику Ромске популације, Скендеру Бериши, који је покушао 
да спасе човека из пожара. Такође су подељени ваучери, у износу од 1500 
динара, као награда за најбоље ученике, које је град Краљево обезбедио кроз 
пројекат суфинансирања, којима је омогућена куповина школског прибора.  


