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1. УВОД
1.1 Шта је Локални акциони план за унапређење положаја Рома?
Мере и активности које је град Краљево предвидео Акционим планом за
унапређење положаја Рома за период 2009-2015. године, делимично су допринеле
успостављању основа за отклањање последица дуготрајног неповољног друштвеног
положаја припадника ове националне мањине, али не и потпуном остваривању
постављеног стратешког циља: „Унапређење положаја Рома, нарочито у областима
образовања, здравствене заштите, запошљавања и становања, чиме ће се створити
услови за већу укљученост Рома у друштвене токове.“
Постигнути резултати су видљиви, али нису били довољни за потпуну
социјалноекономску интеграцију Рома.
У том смислу, на основу извештаја о реализацији Акционог плана за период 2009 2015. године и спроведене анализе стања, припремљен је нови Акциони план за
унапређење положаја Рома како би се наставило са мерама које би допринеле смањењу
сиромаштва и остваривању суштинске једнакости грађана ромске националности.
Локални акциони план за унапређење положаја Рома на територији града Краљева
за период 2017 – 2025. године, је једна од активности пројекта „Оснаживање Ромске
заједнице ради социоекономског развоја и заштите животне средине у граду
Краљеву“, који реализује Дански савет за избеглице у партнерству са градом Краљевом.
Продукт је рада Радне групе формиране Решењем градоначелника града
Краљева.
Као основне области у којима треба предузети мере за унапређење положаја Рома
на територији града Краљева, Акционим планом посебно су обухваћене: становање,
образовање, запошљавање, здравствена заштита, социјална заштита, култура и остала
питања од значаја за ромску заједницу.
Све мере које су садржане у овом документу развијене су у сарадњи са
представницима ромских удружења. У изради Акционог плана учествовали су и
представници града Краљева, стручних служби Градске управе, локалних и републичких
институција, јавних предузећа, образовних институција.
Локални акциони план за унапређење положаја Рома на територији града
Краљева за период 2017 – 2025. године представља плански приступ
континуираном и одрживом решавању друштвених проблема са којима се Роми
сусрећу у свакодневном животу и да се бројна и сложена питања Рома у граду
Краљеву решавају ефикасније, уз мобилизацију свих расположивих људских и
материјалних ресурса.

1.3 Учесници у процесу израде документа
Вођење процеса израде Акционог плана за унапређење положаја Рома у граду
Краљеву за период 2017-2020. године, поверен је Радној групи коју је именовао
градоначелник града Краљева, Решењем број I-992/2016, дана 21. марта 2016. године.
Радну групу су чинили представници/це: локалне самоуправе као носиоци процеса и
формалног доносиоца овог документа, представници стручних служби Градске управе,
представници јавних предузећа и установа, републичких институција, ромских удружења
грађана као и ромски педагошки асистент.
Улога и задатак Радне групе био је да у складу са Стратегијом развоја града
Краљева за период 2015-2020. године и Стратегијом за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, припреми нацрт
Акционог плана за унапређење положаја Рома у граду Краљеву и исти достави Градском
већу ради разматрања, спровођењa процедура јавног увида и усвајања од стране
надлежног органа.
Радну групе за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у
граду Краљеву за период 2017-2020. године, чинили су:
- Гордана Стојковић, члан Градског већа задужена за примарну здравствену
заштиту и сарадњу са градовима и општинама у земљи и иностранству,
- Вукосав Коњикушић, помоћник градоначелника,
- Светлана Дражовић, директорка Центра за социјални рад Краљево,
- Мирјана Крчевинац, директорка Дома здравља Краљево,
- Милан Миладиновић, представник Полицијске управе Краљево,
- Драгана Бикић, директорка ЈП „Градско стамбено“ Краљево,
- Марица Мијаиловић, директорка Дирекције за планирање и изградњу
„Краљево“,
- Звонко Ковачевић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности Градске управе,
- Биљана Ђуровић, начелник Одељења за друштвене делатности Градске
управе,
- Слободан Станишић, повереник Комесаријата за избеглице,
- Снежана Прелић, директорка Националне службе за запошљавање Краљево,
- Ненад Славковић, начелник школске управе,
- Габријела Чмерић, директорка Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“
Краљево,
- Дарко Маџаревић, представник Данског савета за избеглице,
- Зоран Петровић, ромски педагошки асистент.
Kaкo се у току процеса израде овог документа указала потреба за његово
усклађивање са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији за период од 2016 – 2025. године у погледу временског оквира на који се план
односи, а имајући у виду чињеницу да је у међувремену дошло и до укидања и промене
функција појединих чланова Радне групе, градоначелник града Краљева је 12. јануара
2017. године донео ново Решење о образовању радне групе за израду Акционог плана
за унапређење положаја Рома на територији града Краљева за период 2017 – 2025.
године, број 02-2/2017 – I. Овим Решењем, због промене функција, замењени су чланови
тима Вукосав Коњикушић, Марица Мијајловић и Слободан Станишић а именовани су
Горан Радичевић, повереник Комесаријата за избеглице и миграције и Александар
Несторовић, директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“.
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били
представници различитих институција, невладиних организација и група, укључујући и
групе потенцијалних корисника који су повремено учествовали у консултативном процесу
као учесници фокус група.
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УЧЕСНИЦИ ФОКУС ГРУПЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Име и презиме
Институција/Организација
Наташа Вуковић
ОШ „IV краљевачки батаљон“
Весна Богићевић
ОШ „Браћа Вилотијевић“
Драгана Ђуровић
ОШ „Димитрије Туцовић“
Одељење за друштвене делатности Градске
Биљана Ђуровић
управе града Краљева
Соња Марјановић
Центар за социјални рад
Марија Чоловић
Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“
Наташа Грбовић
ОШ „Јово Курсула“
Марјана Минић
Специјална школа „Иво Лола Рибар“
Педагошки асистент, РНВО „Руке
Зоран Петровић
Пријатељства“
УЧЕСНИЦИ ФОКУС ГРУПЕ ЗА ЗДРАВСТВО
Име и презиме
Институција/Организација
Одељење за општу управу Градске управе
Душица Тијанић
града Краљева
Соња Марјановић
Центар за социјални рад
Јелена Медаровић
НВО „Praxis“
Др Драган Каљевић
Општа болница „Студеница“ Краљево
Дом здравља Краљево, поливалентна
Ана Поповић
патронажа
Одељење за друштвене делатности Градске
Биљана Ђуровић
управе града Краљева
Педагошки асистент, РНВО „Руке
Зоран Петровић
Пријатељства“
УЧЕСНИЦИ ФОКУС ГРУПЕ ЗА СТАНОВАЊЕ
Име и презиме
Институција/Организација
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
Звонко Ковачевић
стамбено – комуналне делатности Градске
управе града Краљева
Драгана Бикић
ЈП „Градско стамбено“
Соња Марјановић
Центар за социјални рад
Драгојла Вујовић
Црвени крст Краљево
Јелена Медаровић
НВО „Praxis“
Педагошки асистент, РНВО „Руке
Зоран Петровић
Пријатељства“

УЧЕСНИЦИ ФОКУС ГРУПЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДРУГА ПРАВНА ПИТАЊА
Р.Б.
Име и презиме
Институција/Организација
Национална служба за запошљавање,
1.
Александра Божовић
филијала Краљево
Национална служба за запошљавање,
2.
Велиборка Ерац
филијала Краљево
3.
Драга Вучетић
Полицијска управа Краљево
4.
Ксенија Гочанин
Заштитник грађана града Краљева
5.
Соња Марјановић
Центар за социјални рад
6.
Одељење за општу управу Градске управе
Душица Тијанић
града Краљева
7.
Марија Дражовић
НВО „Praxis“
Педагошки асистент, РНВО „Руке
8.
Зоран Петровић
Пријатељства“

Стручно административну подршку Радној групи пружила је Служба за управљање
пројектима и локални економски развој Градске управе града Краљева.
Кроз пројекат „Оснаживање Ромске заједнице ради социоекономског развоја
и заштите животне средине у граду Краљеву“ обезбеђена је подршка за израду овог
документа кроз ангажовање стручног консултанта.

1.4 Методолошки приступ у изради документа
Основни кораци у изради Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома
на територији града Краљева за период 2017 – 2025. године, су представљени на
следећој шеми:

Да би се креирао успешан Локални акциони план неопходно је извршити свеобухватну
анализу стања, која ће јасно показати стварну слику о стању и потребама ромске
популације у граду Краљеву. У циљу свеобухватне анализе, коришћени су званични
подаци различитих институција (Републички завод за статистику, Центар за социјални
рад, Национална служба за запошљавање, Дом здравља, образовне установе и сл.). У
току изреде овог документа, кроз ангажовање ромских координатора урађена и анализа
стања на терену, која је омогућила сагледавање јасније ситуације када је реч о Ромима
на територији града Краљева. Такође, као основа за израду документа послужила је и
анализа постигнутих резултата претходног Акционог плана за период 2009 – 2015. године.
Анализирајући доступне и релевантне податке и документацију, чланови Радне
групе уочили су потребу да се у циљу квалитетније израде овог документа организују
фокус групе из кључних тематских области. На предлог чланова Радне групе
организоване су четири фокус групе састављене од представника/ца чланова радне групе
који су секторски задужени за поједине области као и представника релевантних
институција, установа и организација.
Паралелно са прикупљањем података организовани су и састанци фокус група на
којима су учесници мапирали најважније проблеме и оптимална решења која град треба
да креира и реализује у наредном периоду а уједно су одређени и најважнији социјални
партнери у реализацији планираних активности.
Сви подаци добијени у процесу припреме овог документа (анализа доступних
података и документације, фокус групе и анализа стања на терену) коришћени су за

одређивање циљева акционог плана као и за дефинисање плана активности за период
2017 - 2025. године са предложеним мерама за реализацију постављених циљева.
У циљу веће транспарентности и партиципације шире јавности, нацрт документа је
представљен грађанима путем јавног увида као и на јавној расправи, након чега је
припремљен коначни нацрт документа и достављен надлежним органима града Краљева
(Градском већу и Скупштини града) на усвајање.
2. РЕЛЕВАНТНОСТ И УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНИМ ПОЛИТИКАМА И
ПОЛИТИКАМА ЕУ
Акциони план за унапређење положаја Рома на територији града Краљева за период
2017-2025. године усклађен је са јавним политикама повезаним са социјалним
укључивањем Рома и Ромкиња на свим нивоима – локалним, националним као и ЕУ.
2.1 Усаглашеност са ЕУ стратегијама и препорукама
Мере дефинисане овим акционим планом усклађене су са препорукама које су
Републици Србији пружили механизми Уједињених нација за заштиту људских права –
пактови и Конвенције који чине основни корпус међународног права и Уговорна тела која
прате спровођење ових докумената, као и универзални периодични преглед Савета УН за
људска права и рад специјалних процедура истог савета. Како би пратила примене
препорука механизама УН за људска права, Влада је донела одлуку о конституисању
Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права. 1
Универзална декларација о људским правима (1948) обавезује државе да поштују,
штите и испуњавају људска права. Овом декларацијом утврђено је да сваки припадник
друштва између осталог има право и на социјалну сигурност, право да остварује
економска, социјална и културна права, као и право на животни стандард.
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966) 2
гарантује свима право на адекватан животни стандард као и право на рад, социјално
осигурање,образовање и сл.
Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (1965) 3 је
вишеструко важна за креирање афирмативних мера, остваривање људских права без
било какве расне, националне или етничке дискриминације. Значајни су такође и
Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (1979) 4 и Факултативни
протокол који је 1999. године донет уз овај документ, јер се њима обезбеђује
спровођење мера које гарантују суштинску равноправност жене у свим областима живота.
Конвенција о правима детета 5 (1989) и Факултативни протокол о продаји
деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета
(2000) штите најбољи интерес детета и веома су важан основ за образовање деце и
младих, али и права која им гарантују пуну социјалну заштиту и сигурност. Од посебне
важности су и Конвенција Међународне организације рада број 182 о најгорим
облицима дечјег рада (1999), Препорука Међународне организације рада број 190 о
забрани и хитној акцији за укидање најгорег облика дечјег рада (1999) и
Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и
сексуалног злостављања (2007).
11
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2
Закон о ратификацији међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, „Службени лист СФРЈ“,
број 7/71
3
„Службени лист СФРЈ“, број 31/67
4
„Службени лист СФРЈ“ – Међународни уговори, број 11/81
5
„Службени лист СФРЈ“ – Међународни уговори, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 4/96 и
2/97)

Декларација о правима припадника националних или етничких, верских или
језичких мањина (1992) омогућава остваривање права припадника националних мањина
у смислу да индивидуално или у заједници са другима, приватно и јавно, чувају свој
културни, национални, етнички, верски и језички идентитет.
Конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1951) је докумет
којим су утемељени принципи савремене демократије у Европи – владавина права и
јединствена заштита људских права и индивидуалних слобода.
Европском социјалном повељом из 1961. године утврђено је да су државе обавезне
да створе услове у којима сви имају могућност да се баве занимањима за која се
слободно определе, да остварују праведну накнаду за свој рад без дискриминације, право
на социјалну и медицинску заштиту, адекватне услове становања, као и право на заштиту
од сиромаштва и социјалног искључења.
Савет Европе је усвојио и бројне принципе, смернице, препоруке, декларације и
резолуције којима је посебну пажњу посветио уређењу права Рома и Ромкиња
(образовање, здравље, становање, рад и економско оснаживање) генералним
политикама у вези са унапређењем положаја Рома и Ромкиња, социјалној инклузији и
спречавању дискриминације. Значајне су и препоруке које су у вези са елиминисањем
расизма и дискриминацијом Рома и Ромкиња усвојио ECRI (Европска комисија против
расизма и нетолеранције), а у вези са проблемима остваривања права Рома и Ромкиња
на локалном нивоу CLRAE (Конгрес локалних и регионалних власти).
Оквир ЕУ за националне стратегије за интеграцију Рома и Ромкиња до 2020.
године има за циљ подршку државама у остваривању осетне промене у животима Рома
и Ромкиња кроз промену начина на који приступају социјалном укључивању ромске
заједнице. Оквир дефинише ЕУ циљеве интеграције Рома и Ромкиња у четири
приоритетне области: приступ образовању, запошљавању, здрављу и становању.
Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста (Европа 2020) је документ
који се односи директно на политику Европске комисије према Ромима и Ромкињама у
земљама чланицама и земљама које теже да то постану. Стратегијом се јасно указује на
међусобну везу стратешких циљева: „повећани нивои образовања повећавају
запошљивост, а повећане стопе запослености смањују сиромаштво“.
2.2 Национални правни основ
Сходно прихваћеним међународно – правним стандардима и усвојеним правним
регулативама, Република Србија је створила законски оквир којим се гарантује
равноправан положај свих националних и других мањинских заједница које у њој живе.
2.2.1 Устав Републике Србије
Уставом је Република Србија дефинисана као држава чије су основне вредности
социјална правда, грађанска демократија, људска и мањинска права. За остваривање
инклузије Рома и Ромкиња важни су чланови Устава којима се гарантује достојанство и
развој личности, подстиче уважавање разлика, признаје право грађана и грађанки на
учешће у управљању јавним пословима, право на рад, право на посебну заштиту
породице, мајке, самохраног родитеља и детета, здравствену и социјалну заштиту,
образовање.
2.2.2. Стратегије
Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији
за период од 2016. до 2025. године чији је основни циљ побољшање социјалноекономског положаја ромске националне мањине у Републици Србији, уз пуно уживање
мањинских права, елиминисање дискриминације и постизање веће социјалне
укључености Рома и Ромкиња у све сегменте друштва.
Стратегија има пет посебних циљева у кључним областима који доприносе
остваривању општег циља, а то су образовање, становање, запошљавање, здравље и
социјална заштита.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 6 дефинише да је
образовање основни „темељ живота и развоја сваког појединца, друштва и државе
заснованог на знању“, а да су циљеви којима се постиже ова мисија квалитет образовања,
обухват становништва на свим нивоима образовања, релевантности и ефикасност
образовања. Стратегија нарочито указује на низак обухват ромске деце предшколским
васпитањем и образовањем и подстиче њихово интензивније укључивање (обухват).
Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године 7
препознаје ромску популацију као једну од посебно осетљивих, односно рањивих група на
тржишту рада. Акционим плановима запошљавања (националним и локалним), који се
доносе на годишњем нивоу, утврђују се мере активне политике запошљавања кроз чију
реализацију се тежи унапређењу запошљивости и подстиче запошљавање припадника
ромске националне мањине.
Стратегија јавног здравља 8 наводи да су најчешће болести несразмерно
присутније код сиромашног становништва, а Стратегија за стално унапређење
квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената 9 дeфинише потребу
побољшања доступности и приступачности здравствене заштите посебно осетљивим
популационим групама, између осталих и Рома и Ромкиња.
Националном стратегијом социјалног становања 10 предвиђен је развој
стамбеног сектора путем: јачања правних, финансијских и институционалних капацитета
за становање; повећања обима и разноврсности стамбене понуде; повећања финансијске
доступности становања за домаћинства са ниским и средњим примањима; утврђивања
стандарда стамбене изградње и унапређења постојећег стамбеног фонда; успостављања
инструмената за спречавање и смањење бескућништва; унапређења услова становања
становника неформалних (подстандардних) насеља.
Стратегија превенције и заштите од дискриминације 11 је први држвни
стратешки документ посвећен борби против дискриминације, а којим је предвиђен систем
мера и инструмената јавне политике усмерених на спречавање, односно смањење свих
облика и посебних случајева дискриминације, посебно према одређеним лицима, односно
групама лица с обзиром на њихово лично својство.
Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020.
године 12 препознаје Ромкиње као рањиву групу посебно изложену ризику вишеструке
дискриминације.
Акциони план је усаглашен и са осталим стратешким документима, као што су:
Национална стратегија за младе, Стратегија борбе против трговине људима,
Општи протокол и посебни протоколи за заштиту деце од насиља, Општи протокол о
поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над
женама у породици и у партнерским односима и посебни протоколи надлежних
министарстава о поступању у случајевима насиља према женама у породици и
партнерским односима.
2.2.3. Закони
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 са другим законима који уређују односе у
образовању, здравству, социјалној заштити, просторном уређењу, култури и др.
Законом о заштити права и слобода националних мањина 13 је признат статус
националне мањине, као и могућност предузимања мера у циљу обезбеђивања пуне
6
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8
„Службени гласник РС“, број 22/09
9
„Службени гласник РС“, број 15/09
10
„Службени гласник РС“, број 13/12
11
„Службени гласник РС“, број 60/13
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„Службени гласник РС“, број 04/16
“Службени лист СРЈ“, број 11/02, „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, бр.
72/09 – др. закон и 97/13 – УС).
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равноправности, а нарочито због поправљања положаја лица која припадају ромској
националној мањини.
Законом о националним саветима националних мањина 14 је омогућено
Ромима и Ромкињама, као и осталим националним мањинама, да непосредно изаберу
своју националну мањинску самоуправу преко које могу да одлучују о остваривању права
на образовање, културу, информисање и службену употребу језика и писма.
Законом о забрани дискриминације 15 је уређена општа забрана дискриминације,
утврђени су облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите.
Законом о службеној употреби језика и писма регулише се службена употреба
језика и писама у Републици Србији, као и службена употреба језика националних
мањина. Закон предвиђа право сваког лица да у поступку пред органом и организацијом,
која вршећи јавна овлашћења решава о његовом праву и обавези, употребљава свој језик
и у поступку се упознаје са чињеницама на свом језику.
Законом о становању и одржавању зграда 16 гарантовано је право на стамбену
подршку за свако лице које из социјалних, економских и других разлога не могу
сопственим средствима да реше стамбену потребу по тржишним условима.
Законом о социјалној заштити17 је утврђено да право на социјалну заштиту
имају „сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење
основних животних потреба”. Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и
помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота,
отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање
могућности да самостално живе у друштву, а право на различите врсте материјалне
подршке се остварује ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној
укључености корисника. Такође, Законом је утврђено да установе и други облици
организовања који обављају делатност, односно пружају услуге социјалне заштите
сарађују са установама предшколског, основног, средњег и високог образовања,
здравственим установама, полицијом, правосудним и другим државним органима,
органима територијалне аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе,
удружењима и другим правним и физичким лицима.
Законом о финансијској подршци породици са децом 18 обезбеђена је
финасијска подршка породицама са децом која обухвата: побољшање услова за
задовољавање основних потреба деце; посебан подстицај рађању деце и подршку
материјално угроженим породицама са децом, породицама са децом са сметњама у
развоју и деци без родитељског старања.
Закон о основама система образовања и васпитања 19, Закон о предшколском
образовању и васпитању 20, Закон о уџбеницима и другим наставним средствима 21,
Закон о основном образовању и васпитању 22; Закон о средњем образовању и
васпитању 23; Закон о високом образовању 24; Закон о ученичком и студентском
стандарду 25; Закон о уџбеницима и другим наставним средствима 26 гарантују развој
инклузивног образовања Рома и Ромкиња.
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 27 утврђује
категорију „теже запошљив незапослени” као незапослени који услед здравственог стања,
недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика,
регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада или
14

„Службени гласник РС“, број 72/09,20/14 – УС и 55/14
„Службени гласник РС“, број 22/09
16
„Службени гласник РС“, број 104/16
15

17
18

„Службени гласник РС”, број 24/11.

„Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09
19
„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13
20
„Службени гласник РС”, број 18/10
21
„Службени гласник РС”, број 72/09
22
„Службени гласник РС”, број 55/13.
23
„Службени гласник РС”, број 55/13.
24
„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 Аутентично тумачење – 100/07-4 – УС
25
„Службени гласник РС” бр. 18/10 и 55/13.
26
„Службени гласник РС”, број 72/09.
27
„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15.

других објективних околности теже налази запослење. Незапослена лица из категорије
теже запошљивих имају предност приликом укључивања у програме и мере активне
политике запошљавања или се, за поједине категорије, осмишљавају и реализују посебни
програми и мере активне политике запошљавања у циљу унапређења запошљивости,
односно подстицања запошљавања.
Закон о заштити права и слобода националних мањина и Закон о државној
управи 28 гарантује једнаку доступност радних места на тај начин што прописује да се при
запошљавању у државне органе води рачуна о томе да национални састав, заступљеност
полова и број особа са инвалидитетом ослика у највећој могућој мери структуру
становништва.
Законом о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године 29
ромска насеља издвојена су као најугроженија категорија насеља и назначени су модели
за њихову социјалну и економску интеграцију и унапређивање услова живота становника.
Просторно и урбанистичко планирање, уређење и коришћење грађевинског земљишта и
изградња објеката регулисани су Законом о планирању и изградњи. 30
Законом о здравственој заштити 31 гарантована је друштвена брига за
здравље, под једнаким условима, између осталог и остваривањем здравствене заштите
лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално
пребивалиште, односно боравиште у Републици.
Закон о здравственом осигурању 32 омогућава лицима ромске националности,
која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно
боравиште у Републици Србији, обавезно здравствено осигурање уколико не испуњавају
услове за стицање својства осигураника по другим основама (лично својство –
запослење, корисник пензије или члан породице осигураника).
Законом о правима пацијената 33 гарантовано је да у поступку остваривања
здравствене заштите пацијент има право на једнак приступ здравственој служби, без
икакве дискриминације.
Закон о јавном здрављу 34 уређује остваривање јавног интереса у здрављу кроз
активности усмерене на очување физичког и психичког здравља становништва, очување
животне и радне околине, а нарочито у погледу здравља осетљивих друштвених група.
Законом о младима 35 уређују се мере и активности које предузимају Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за циљ
унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба
и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе.
Кривични законик 36 уређује кривичноправну заштиту од породичног насиља,
злостављања и занемаривања детета, сексуалног злостављања деце, расне и друге
дискриминације, трговине људима, трговине децом ради усвојења, заснивања ропског
односа и других кривичних дела учињених на штету лица у посебно осетљивом положају,
нарочито деце.
Такође, за унапређење положаја Рома и Ромкиња од значаја су и бројни
билатерални споразуми које је Република Србија потписала, као и Јединствени споразум
о реадмисији између Европске уније и Републике Србије.
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„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14.
„Службени гласник РС”, број 88/10.
30
„Службени. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испрaвка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС,
132/14 и 145/14.
31
„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14.
32
„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС.
33
„Службени гласник РС”, број 45/13.
34
„Службени гласник РС”, број 72/09.
35
„Службени гласник РС”, број 50/11.
36
„Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14.
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2.2.4. Локална стратешка документа
Локални стратешки и плански документи значајни за унапређење положаја
Рома на територији града Краљева су:
Стратегија развоја града Краљева за период 2015 – 2020. године, као један од
стратешких циљева дефинише унапређење услова за развој социјално и друштвено
одговорне заједнице кроз јачање и превенцију социјалне инклузије и борбе у циљу
смањења сиромаштва и стварање услова за безбедан и квалитетан живот грађана,
укључујући и Роме.
Стратегија социјалне политике града Краљева за период 2013 - 2020.
године обухвата четири кључне области - Социјалну инклузију, сузбијање сиромаштва,
социјалну заштиту и развој институционалних капацитета. У оквиру области социјалне
инклузије, чији је циљ стварање услова за активно учешће осетљивих и потенцијално
осетљивих група у свим сегментима друштвеног живота заједнице, уз смањење
дискриминације и социјалне искључености, посебна пажња је посвећена циљној групи –
Ромима. У складу са тим, у оквиру овог циља дефинисане су мере које се односе на
унапређење услова живота, становања, образовања, запошљавања, здравствене
заштите као и других правних и статусних питања ромске популације.
Локални акциони план Града Краљева за равноправност жена и мушкараца
на локалном нивоу 2013 – 2017. године препознаје Ромкиње као рањиву групу која се
налази у посебно неповољном положају па је из тог разлога потребно предвидети
афирмативне мере за њихово веће укључивање у друштвени живот.
Локални акциони план запошљавања града Краљева за 2017. годину –
представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2017.
години. У програме и мере активне политике запошљавања укључиваће се лица из
категорија теже запошљивих (млади до 30 година, вишкови запослених, старији од 50
година, лица без квалификација и ниско квалификовани, особе са инвалидитетом, Роми,
радно способни корисници социјалне помоћи и др.).
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ КРАЉЕВУ
3.1 Географски положај
Град Краљево заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока реке
Западне Мораве и површински је највећа јединица локалне самоуправе у Републици
Србији. Налази се 180 км јужно од Београда, на раскрсници важних друмских и
железничких саобраћајница, са изграђеним цивилно-војним комплексом аеродрома
''Морава''.
Према подацима Републичког завода за статистику,
град Краљево обухвата простор од 1.530 км² (учешће у
укупној површини Србије је 1,7%), са 125.488 становника.
3.2 Демографски подаци – становништво
Краљево,
према
подацима
из
Пописа
становништва, домаћинстава и станова из 2011. године,
има 125.488 становника. Укупан број становника је
повећан у односу на број становника из 2002. године, али
услед промене у методологији Пописа 2011. године,
потребно је напоменути да се лица избегла са простора
бивших република СФРЈ и интерно расељена лица са
простора АП Косово и Метохија укључују у укупно
становништво. Градско становништво Краљева по попису
2011. године обухватало је 54,80% укупног становништва града (68.749), док је остало
становништво чинило 45,20% (56.739) укупног броја становништва.

Табела 1. Структура становништва према етничкој или националној припадности, Пописи
2002. и 2011. године
Попис 2002. године
Попис 2011. године
Град Краљево
Рашки округ
Град Краљево
Рашки округ
Удео у
Удео у
Удео у
Удео у
укупном
укупном
укупном
укупном
становн
становн
становн
становн
Број
Број
Број
Број
иштву
иштву
иштву
иштву
(%)
(%)
(%)
(%)
Укупно
121.707
100
291.23
00
125.488
100
309.258
100
0
Срби
60,86
117.793
96,78
188.45
64,71
120.267
95,84
188.208
6
Роми
0,79
876
0,72
1.279
0,45
1.266
1,01
2.435
Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2008, табела 3-4 и Попис
2011. године, Национална припадност, књига 1

На основу резултата Пописа 2011. године, већину становништва у граду Краљеву
чине и даље Срби којих има 120.267 (95,84% становништва). Најбројније националне
мањине су: Роми, којих има 1.266 (1,01%), потом Црногорци којих има 528 (0,42%),
Македонци 224 (0,18%), Хрвати 162 (0,13%), док је бројност осталих мањина незнатна.

4.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РОМИМА

4.1 Положај Рома у Републици Србији
У Републици Србији је 2011. године пописано 147.604 грађана и грађанки ромске
националности, (2,05% становништва Републике Србије 37 без Косова и Метохије), што
ромску мањину чини другом етничком групом по величини у земљи. Према незваничним
изворима, процењује се да је број Рома у Србији између 250 и 500 хиљада. Роми у Србији
имају статус националне мањине који им, гарантује појединачна и колективна права у
складу са Уставом Србије као и међународним и домаћим стандардима који важе за
људска и мањинска права.
Према подацима прикупљеним Пописом становништва 2011. године и обрађеним у
студији „Роми у Србији“ посредно су изведени показатељи сиромаштва Рома и Ромкиња.
На основу података о демографским обележјима становништва и посматрања економске
структуре уочене су разлике између економске активности Рома и Ромкиња и укупне
37

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, Књига 1: Национална припадност, Републички завод за
статистику, Београд, 2012.

популације. Промене у економским структурама ромског становништва у односу на укупно
становништво нису се одвијале истим смером и интензитетом. У 2011. години у
Републици Србији на 100 активних било је 140 неактивних становника, док је код ромске
популације на 100 активних било 257 неактивних (пре свега издржаваних) лица. Потребно
је напоменути да од укупно активних Рома и Ромкиња, њих 59,0% чине незапослена лица,
што је знатно изнад националног просека који износи 22,4%. Уочено је, такође и да је у
међупописном периоду значајно опао проценат запосленог ромског становништва и то за
5,95%. Реч је о статистички значајним разликама које указују на то да је у условима када
је донета прва Стратегија о унапређењу положаја Рома и Ромкиња којом су, поред
осталог, биле предвиђене и мере активне политике запошљавања, њихов положај
погоршан. О економској немоћи ове популације говоре и подаци који указују на то да више
од 1/4 од укупног броја ромских домаћинстава своје приходе остварује преко социјалних
примања.
Социјална и здравствена ситуација Ромске популације на основу резултата
различитих истраживања је следећа: процењена стопа смртности одојчади међу децом у
ромским насељима износи 13 на хиљаду живорођене деце, што је дупло већа стопа од
националног просека; 10% деце у ромским насељима је потхрањено, а 19% заостаје у
расту, што је за око 5 пута већа стопа у односу на децу из осталих етничких група 38. У
вези са обухватом деце препорученим вакцинама, 13% ромске деце је примило све
вакцине на време, док је код деце из опште популације тај обухват 71%. Од укупног броја
корисника услуга центара за социјални рад 45.050 су припадници ромске националности,
што је скоро трећина од укупног броја ромског становништва пописаних 2011. година. То
значи да је у ромској популацији удео корисника услуга социјалне заштите скоро четири
пута већи него у укупном становништву Републике Србије.
Најчешће се истиче да је образовање начин на који ће Роми најефикасније
превазићи проблем сиромаштва. Међутим, подаци показују да тек 80% деце из ромских
насеља која су похађала први разред основне школе похађало и предшколски припремни
програм (код опште популације обухват је 98%) а само 69% ромске деце кренуло је у први
разред основне школе на време, 64% ромске деце заврши основну школу (код опште
популације је 93%), и најзад, свега 22% деце ромског порекла похађа средњу школу.
Посебан проблем је то што девојчице напуштају школовање и заснивају породице између
15. и 19. године (чак 43% девојчица ромске националности).
Последице искључености из образовања утичу и на конкурентност Рома и
Ромкиња на тржишту радне снаге – удео неписмених у укупној ромској популацији старијој
од 9 година са 15,1% и даље је изнад националног просека од 2%. Забрињавајући су
подаци који указују на стечени степен стручне спреме: преко 1/3 Рома и Ромкиња (34,2%)
нема завршену осмогодишњу школу, 1/3 Рома и Ромкиња има основно образовање, док је
удео Рома и Ромкиња са средњим образовањем 11,5%, а са високим само 0,7%.
Пописом из 2011. године први пут су обухваћени и бескућници, а према добијеним
налазима међу њима је 5.719 Рома и Ромкиња (1/3 од свих пописаних бескућника).
Дискриминација је, заједно са сиромаштвом, основна препрека социјалном
укључивању Рома и Ромкиња. Упркос напорима у борби против дискриминације (усвојени
су Закон о забрани дискриминације, Стратегија превенције и заштите од дискриминације,
успостављена је институција Повереника за заштиту равноправности), још увек су
изражене и посредна и непосредна дискриминација према Ромима и Ромкињама.
Унапређење положаја Рома и Ромкиња везано је за пун приступ остваривању
људских права. Проблеми у вези са образовањем, запошљавањем, здравственом и
социјалном заштитом и становањем, суштински се односе на приступ Рома и Ромкиња
људским правима гарантованим ратификованим инструментима међународног права,
Уставом и законима.
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Истраживање вишеструких показатеља жена и деце у Србији 2014. и Истраживање вишеструких показатеља
положаја жена и деце у ромским насељима у Србији 2014, Републички завод за статистику и УНИЦЕФ, 2014

4.2 Положај Рома на територији града Краљева
Према статистичким подацима из Пописа становништва из 2011. године, укупан
број Рома на територији града Краљева је 1.266, (1,01% укупног броја становништва
града). За потребе израде Акционог плана извршена је анализа стања, тј. прикупљени су
подаци са терена како би се добила што прецизнија и потпунија слика о стварном броју
Рома. Резултати анализе су следећи: на територији града Краљева живи 1.289 лица
ромске националности, од чега је 619 мушкараца (48%) а жена 670 (52%). Од укупног
броја становништва 519 (40,26%) је малолетних а 770 (59,74%) пунолетних. Број лица
старијих од 60 година је 64, док је број деце (до 15. година) 448. Просечна старост Рома
на територији града Краљева је 26 година. Укупан број ромских породица је 408, при
чему породица у просеку има 3 члана. Подаци показују да од укупног броја породица, 27
породица имају статус избеглих и интерно расељених лица. У погледу поседовања личне
документације, анализа је показала следеће: личну карту поседује 783 лица (око 60%),
пасош поседује 691 лице (око 53%), држављанство има 1.273 лица (око 98%) док
здравствену књижицу има 1240 лица (око 96%).
На подручју града Краљева ромска популација је концентрисана у више
нехигијенских насеља која карактеришу слични услови становања, била она у самом
граду или на ободима насељених места.
Роми су вишеструко угрожена друштвена група на територији града и из тог
разлога сусрећу се са истим проблемима као и цела ромска популација у Републици
Србији. Сиромаштво, нерешено стамбено питање, лоша здравствена ситуација и кратак
животни век, слаба образованост и маргинализација су главне одлике које говоре о
рањивости ове друштвене групе и о приоритетимa везаним за њихову заштиту и већу
интеграцију у друштвене токове.
Када је реч о проблемима који на најнепосреднији начин производе генерацијско
сиромаштво код Рома, они се јављају пре свега у сфери становања, запошљавања,
образовања, здравствених и социјалних потреба, културе па су ово уједно и приоритетне
области дефинисане овим акционим планом.
4.3 Повратници по основу споразума о реадмисији
Десетине хиљада Рома је током последњих петнаест година напустило Републику
Србију тражећи уточиште у земљама Западне Европе. Највећи број грађана тада је
добио привремену заштиту од стране земље у којој су потражили уточиште. Ова лица се
враћају у Републику Србију или присилним путем (депортацијом) или у оквиру тзв.
мандатног повратка (који се сматра добровољним повратком односно повратком на које
лице или породица пристају). По повратку у Републику Србију, ове породице се сусрећу
са бројним проблемима као што су: недостатак личних докумената, сиромаштво,
незапосленост, низак ниво образовања, становање (најчешће не поседују никакав
стамбени простор), приступ здравственој и социјалној заштити.
Према извештајима Канцеларије за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у
периоду од 2011 – 2016. године на територију града Краљева враћено је укупно 81 лице.
Табела 2. Преглед броја повратника по реадмисији на територији града Краљева у периоду
2011 – 2016. године
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
година
година
година
година
година
година
Град
4
14
19
9
23
12
Краљево
Извор података: Извештаји канцеларије за реадмисију

Центру за социјални рад у току 2015. године евидентирало се 13 повратника по
споразуму о реадмисији. Ради се о две породице са укупно деветоро деце и четири
одрасле особе, при чему је једна ромска породица са 2 одрасла члана и шесторо деце.
Преко Центра за социјални рад, овим лицима је пружена подршка у циљу повезивања са
другим установама и институцијама, школама и сл. Ове породице су оствариле право на
новчану социјалну помоћ, а пружена им је помоћ и у пакетима хране, хигијене и школског

прибора. У току 2016. године код Центра за социјални рад није било евидентираних
породица,тј. лица по овом основу.
Неопходно је да се локална заједница интензивније укључи у процес прихватања
Рома и њихову реинтеграцију у друштво.

5. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
5.1 SWОТ анализа
Снаге

Слабости

-Локална самоуправа је отворена за
решавање питања Рома,
-Добра међусекторска сарадња,
-Усвојена локална стратешка документа,
-капацитети за припрему и спровођење
инфраструктурних пројеката,
-Спремност надлежних институција и
удружења грађана да активно учествују у
програмима и пројектима намењеним
унапређењу положаја ромске популације,
-Организован рад Повереништва за
избеглице и миграције,
1. СТАНОВАЊЕ

-Непостојање систематизованих база
података о Ромима,
-Недовољна заинтересованост припадника
циљне групе за интеграцију у друштво,
-Непостојање ромског координатора,
-Недовољна финансијска средства
намењена унапређењу положаја Рома,
-Недовољна заинтересованост и
несензитивисаност локалних пружалаца
услуга за положај и проблеме Рома

1. СТАНОВАЊЕ
-Недовољан број стамбених јединица за
Роме,
-Нерегулисан имовинско – правни статус
- постојање планских докумената који
земљишта и објеката у којима живе Роми,
обухватају ромска насеља
-нелегализовани стамбени објекти у којима
- Искуство у припреми и спровођењу
живе Роми,
пројеката стамбеног збрињавања Рома и
- Недовољна опремљеност ромских насеља
инфраструктурног опремања ромских
потребном комуналном инфраструктуром,
насеља,
-Лош квалитет постојећих ромских стамбених
-Делимично изграђена комунална
објеката,
инфраструктура у ромским насељима,
-Успостављен систем пружања комуналних -Лоши стамбени услови,
-Лоши хигијенско – социјални услови живота,
услуга у ромским насељима,
-Постојећи стамбени фонд за смештај Рома -Непостојање плански дефинисане локације
за решавање питања Рома насељених у
Улици Војводе Путника
2.ОБРАЗОВАЊЕ
2. ОБРАЗОВАЊЕ
- Спровођење пројеката који су фокусирани -Низак ниво образовања ромског
на образовну инклузију Рома,
становништва (око 70% неписмених),
- Роми укључени у програм функционалног -Касно укључивање у предшколски
образовања одраслих,
припремни програм,
-Дугогодишње искуство ромског педагошког -Низак обухват ромске деце и младих на
асистента
свим нивоима образовања,
-Нередовно похађање школе,
-Неприпремљеност и неедукованост ромских
породица за потребе школовања деце,
-Недостатак подршке и помоћи у учењу код
куће,
-Недовољан број педагошких асистената,
-Недовољно познавање српског језика,
-Недостатак комуникације родитеља ромске
деце са образовним институцијама,
-Касније укључивање у систем школовања,
- Незаинтересованост за даље образовање
(после завршене основне школе),
-Напуштање школе – прекид похађања

редовног школског програма,
-Велики број ромске деце се упућује у
специјалну школу,
-Недовољна мотивисаност ромског
становништва за похађање и завршавање
програма „Друга шанса“,
-Низак проценат ромске популације
са средњим и високим образовањем
3.ЗАПОШЉАВАЊЕ

3. ЗАПОШЉАВАЊЕ

-Активно деловање Националне службе за
запошљавање у циљу едукације и подршке
у запошљавању,
-Доступни програми намењени
запошљавању Рома,
-Ангажовање и учешће Рома на јавним
радовима као и другим мерама активне
политике запошљавања НСЗ,

Велики број незапосленог ромског
становништва,
-Неповољна квалификациона структура
ромске радне снаге,
-Немотивисаност ромске популације да
активно тражи посао уз помоћ НСЗ,
-Неиформисаност ромске популације о
могућностима и шансама које пружају
државне и локалне институције и доступни
програми у циљу новог запошљавања и
самозапошљавања,
-Запосленост Рома у области „сиве
економије“

4.ЗДРАВСТВО

4. ЗДРАВСТВО

-Систем здравствене заштите доступан
ромској популацији,
Створени услови за ангажовање
здравственог медијатора,
-Активан рад на терену запослених у Дому
здравља у циљу повећања обухвата деце
имунизацијом и вакцинацијом,
-Континуирано спровођење програма
едукације Рома о значају здравља и
здравственој заштити
-Спровођење програма едукације Рома о
значају превентивних прегледа

-Неинформисање ромске популације о
делокругу рада здравственог медијатора,
-Непостојање ромског медијатора,
-Појава случајева непоседовања
здравствене књижице,
-Одбојност великог процента ромске
популације према медицинским мерама,
-Немотивисаност ромског становништва за
превентивне прегледе,
-Недовољан обухват ромске деце
имунизацијом и вакцинацијом,
-Ниска свест ромске популације о важности
здравствене заштите и превентивне заштите,
-Недовољна информисаност ромских жена о
превенцији и заштити од нежељене
трудноће, о мерама и значају контрацепције,
о планирању породице и сл,
-Повећан проценат наркоманије младих
Рома

5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

-Знатна издвајања новчаних средстава из
градског буџета за социјална питања,
-Успостављен рад Народне кухиње,
-Активна реализација програма социјалне
подршке угроженим ромским породицама
(бесплатне ужине, превоз, бесплатни
уџбеници, огрев, обућа, одећа и сл.),

-Нерегулисаност пребивалишта ромске
популације,
-Честе миграције доводе до честог губљења
личних докумената,
-Честе промене личних имена и докумената
због тражења и не добијања азила,
-Отежано прибављање личних докумената
код одређеног броја ромске популације,
нарочито код припадника Рома са КиМ

рођених после 1999. године (због
непризнавања докумената издатих од стране
косовских институција)
-Одређен број ромске популације живи само
од социјалне помоћи
6. КУЛТУРА И ОСТАЛА ПИТАЊА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА РОМСКУ ПОПУЛАЦИЈУ
-Активан рад постојећих ромских НВО на
територији града,
-Велики број талентованих Рома у области
музике,
-Богата традиција ромске популације.

Шансе

6. КУЛТУРА И ОСТАЛА ПИТАЊА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА РОМСКУ ПОПУЛАЦИЈУ
-Недовољна подршка ромском невладином
сектору,
-Недовољно промовисана ромска култура и
традиција,
-Недовољна укљученост ромских
организација у процесу креирања политика
на локалном нивоу,
-Постојање предрасуда према Ромима,
-Несарадња између припадника ромске
популације.
Претње

-Реализација националних стратешких
докумената,
-Подршка надлежних министарстава,
-Постојање донаторских програма и
фондова намењених унапређењу положаја
Рома,
-Координација и праћење реализације
планова и програма,
-Постојање различитих облика
неформалног образовања,
-Афирмативне мере намењене Ромима,
-Реализација програма социјалног и
инклузивног образовања

-Ограничена финансијска средства града
Краљева за реализацију програма за
унапређење положаја Рома,
-Ограничене надлежности локалне
самоуправе,
-Недовољан капацитет и неспремност
локалних пружалаца услуга за спровођење
активности,
-Незаинтересованост и неповерење ромске
популације у нове мере и могућности
унапређења положаја Рома,
-Лоша мотивација пословног сектора да
учествује у запошљавању ромске популације.

5.4 Услови становања - Просторно уређење и унапређење
На подручју града Краљева ромска
популација је концентрисана у више нехигијенских
насеља, која карактеришу слични услови становања:
Грдичка коса, централни део града у Улици
Војводе Путника и Доситејевој, док мањи број
Рома живи у насељима Рибница, Витановац,
Сирча, Кованлук и Лађевци. Основни проблеми у
области становања са којима се сусрећу Роми у
Краљеву су: нерегулисан имовинско – правни статус
земљишта и објеката, неопремљеност насеља
потребном комуналном инфраструктуром, лош
квалитет постојећих објеката, лоши стамбени услови као и недостатак урбанистичко –
планске документације којa је основ за плански приступ у решавању проблема у овој
области.
Ромско насеље Грдичка коса налази се на периферији града Краљева, 1,5 км
северно од центра града. Према подацима добијеним из базе која је настала као резултат
свеобухватне анализе стања, у насељу Грдичка коса живи око 233 ромских породица са
укупно 793 члана. Парцеле на којима се налази један део овог насеља већим делом су у
власништву града Краљева и Јавног предузећа „Железнице Србије“. На овом простору

изграђени су објекти индивидуалног становања (у највећем проценту изграђени без
потребне документације), који се налазе у веома лошем хигијенском стању. Углавном се
ради о објектима грађеним од чврстог материјала (218 објеката), мале квадратуре,
недовршене градње у смислу лоше изолације, са неадекватном столаријом, кровним
покривачем и сл. Поред ових, у насељу постоји још и пет монтажних објеката, седам
стамбених контејнера, 1 барака и 1 чакмара.
Табела 3. Преглед ромских објеката за становање према површини (насеље Грдица)
Површина
Површина
Површина
10 – 30 m²
30 – 60 m²
60 – 100 m²
Број
141
88
3
објеката
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања
Табела 4. Преглед ромских објеката за становање према броју просторија (насеље Грдица)
1 – 2 просторије
3 – 4 просторије
5 – 6 просторија
Број
145
86
2
објеката
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања

На основу података приказаних у табелама може се закључити да највећи број
објеката у којима Роми станују има површину између 10 – 30 m² (141 објекат) као и да
највећи број објеката (145 објеката) има једну или две просторије.
Посматрано са аспекта опремљености комуналном инфраструктуром долази се до
следећих података: од укупног броја објеката, 219 су прикључена на водоводну мрежу,
176 на канализациону мрежу а 230 на електричну мрежу.

Опремљеност објеката
комуналном инфраструктуром
98.71%

94%

75%

Водоводна мрежа
Канализациона
мрежа

У погледу опремљености објеката кухињом и купатилом ситуација је следећа: 171
објекат (73,40%) поседује кухињу а 163 објекта (69,95%) поседује купатило.

Опремљеност објеката
кухињом и купатилом
69.95%

73.40%

Кухиња
Купатило

Потребно је напоменути да већина Рома не поседује одговарајућу документацију о
власништву над својим домовима или земљиштем, што додатно компликује проблеме
становања.
Хигијенски услови за живот у насељу су на веома лошем нивоу. Услед
непостојања довољног броја судова за одлагање смећа, долази до стварање „дивљих
депонија“, које су потенцијални извори појаве и ширења заразних болести у самом
насељу.
Водоводна мрежа у насељу је изграђена али је потребно извршити реконструкцију
једног њеног дела у дужини од 180 м, који је урађен пре доста времена, самоиницијативно
и без испуњавања потребних техничких услова. На тај начин обезбедили би се услови за
безбедно снабдевање исправном водом за пиће за око 10-15 стамбених објеката у овом
делу насеља а истовремено би се створили услови да се изврши технички пријем и да се
овај део мреже преда ЈКП „Водовод“ Краљево на одржавање и управљање. Што се тиче
фекалне канализационе мреже иста је већим делом изграђена, међутим услед
недостатка дела канализационе мреже, у дужини од око 180 м, фекалне отпадне воде се
сливају отвореним каналима и улицом у доњи део насеља.
Велики проблем у овом делу насеља представља и недостатак атмосферске
канализационе мреже, што уз конфигурацију терена доводи до сталног плављења, па је
тако у току 2016. године поплављено 15 ромских објеката. С обзиром да су објекти у овом
делу насеља грађени са веома ниским темељима, потенцијално је од поплава стално
угрожено још око 15 породица. Такође, један од значајних проблема у овом насељу је и
непостојање јавне расвете, чиме је угрожена безбедност становника и пролазника, као и
квалитет живота у самом насељу. Саобраћајница која пролази кроз насеље је услед
дотрајалости и нерегулисаности атмосферских вода значајно оштећена, са већим бројем
ударних рупа, па је из тог разлога потребно извршити њену комплетну санацију и
реконструкцију.
Роми насељени у централном делу града - у самом центру града, у улици
Војводе Путника 50-56, налази се крајње неусловно насеље око самог прилаза
Здравственом центру „Студеница“. Насеље је изграђено на јавној површини на којој је
планским документима предвиђена изградња прилаза и паркинга за општу болницу
„Студеница“. На овој локацији један мали број објеката представља приватну имовину,
док је већи део објеката у јавној својини и они су по одређеним моделима насељени
ромским и социјално угроженим становништвом. Град Краљево је планирао да предузме
мере како би регулисао имовинско – правне односе са власницима и створио услове за
изградњу прилаза и паркинга за болницу.
Насеље је без адекватне електро инсталације и са лошим системом водовода и
канализације. Куће у овом насељу су прилично руиниране, а тачан број становника је
тешко утврдити због великих миграција. Према подацима добијеним на терену, на основу
спроведене анкете, овде живи 29 породица са укупном 71 чланом, корисника
материјалног обезбеђења који су добили преко Центра за социјални рад право
коришћења стамбеног простора. Објекти у овом насељу су у веома лошем стању и
углавном су мале квадратуре (између 10 – 30 m²) и са највише две просторије. Ово
насеље је годинама познато као место на коме се организује бављење проституцијом,
криминалним радњама и извор је заразе у самом центру града.
Поред овог насеља, Рома има и у Улици Доситејевој, у којој живи око 41
породица, са укупно 113 чланова. Услови становања Рома су и у овом насељу веома
лоши, углавном се ради о објектима грађеним од чврстог материјала (40 објеката) и мале
квадратуре. Поред ових, у насељу постоји још и једна барака веома мале квадратуре
(испод 10 m²). Од укупног броја објеката 32 имају кухињу а 34 купатило.

Табела 5. Преглед ромских објеката за становање према површини (Доситејева улица)
Површина мања од
Површина
Површина
Површина
10 m²
10 – 30 m²
30 – 60 m²
60 – 100 m²
Број
1
27
12
1
објеката
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања
Табела 6. Преглед ромских објеката за становање према броју просторија (Доситејева)
1 – 2 просторије
3 – 4 просторије
Број
29
11
објеката
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања

Опремљеност комуналном
инфраструктуром
38

40

40

Канализациона
мрежа
Електрична
енергија
Водоводна мрежа

Преглед осталих насеља у којима живе Роми - Осим у наведеним ромским
насељима, Рома на територији града Краљева има и у другим насељима.
Табела 7. Преглед осталих насеља у којима живе Роми
Р.Б.
Назив насеља
Број домаћинстава
Број становника
1.
Рибница
7
22
2.
Витановац
7
20
3.
Сирча
4
10
4.
Лађевци
3
16
5.
Опланићи
3
7
6.
Печеног
2
9
7.
Кованлук
2
7
8.
Мрсаћ
2
6
9.
Матарушка Бања
2
3
10.
Бапско Поље
1
5
11.
Јарчујак
1
3
12.
Ратина
1
1
Извор података: Подаци добијени кроз анкету – Анализа стања

На основу анализе стања, утврђени су предлози и препоруке за спровођење даљих
активности у овој области у циљу унапређења услова становања Рома, а које се односе
на:
- Израду пројеката парцелације и препарцелације са геодетским снимањем у
ромском насељу Грдичка коса,
- Решавање имовинско правних односа на локацијама на којима су изграђени
ромски објекти што је предуслов за спровођење поступка озакоњења ових
објеката,
- Изградњу атмосферске канализационе мреже у Ромском насељу Грдичка коса,
- Унапређењу комуналне инфраструктуре у ромским насељима,
- Реконструкцију и санацију саобраћајница у Ромском насељу Грдичка коса,

-

Обезбеђивање услова за унапређење стамбених услова Рома који су смештени у
Улици Војводе Путника 54.

5.5 Укљученост у образовање
5.5.1 Основне образовне карактеристике ромског становништва

Када је у питању образовање ромске
популације, тј. њихово укључивање у образовни
систем, Роми у Краљеву се суочавају са низом
баријера: социјална структура (недостатак основних
средстава за живот и неадекватни стамбени услови),
незапосленост
и
необразованост
родитеља,
неприпремљеност
и
неедукованост
ромских
породица за потребе школовања деце, недостатак
прибора и уџбеника, тешко савладавање наставног
градива, недостатак подршке и помоћи у учењу код
куће, недовољан број педагошких асистената, недостатак комуникације са образовним
институцијама као и чињеница да се велики број деце уписује у школу касније у односу
на своју генерацију, што изазива њихово неприхватање у окружењу. Поред наведених
проблема везаних за ромску популацију, њихов већ тежак положај додатно оптерећује
дискриминација. Већинско и друго становништво има развијене стереотипе (позитивне и
негативне) и предрасуде према Ромима, који настају због опште нетолеранције на
различитост, недостатка личних контаката са Ромима, недовољног знања о њиховој
историји, култури и традицији. Код мањег броја Рома проблем приликом школовања
представља и традиционални начин живота (рана удаја и женидба, сезонски послови ...),
а додатна отежавајућа околност је и недовољно познавање српског језика.
Подаци о броју ромске деце и ученика у
образовним институцијама на територији града
Краљева који су добијени кроз израду анализе стања,
до којих се дошло приликом израде овог Акционог
плана указују на следеће: 28 деце похађа
предшколски припремни програм; од 298 деце
школског узраста 233 (око 78%) редовно похађа
основну школу. Од укупног броја деце која редовно
похађају основну школу 182 (око 60%) користи услуге
педагошког асистента. Средњу школу на територији
града похађа 25 ученика ромске националности.
Такође, на територији града Краљева има и два (2) студента ромске националности.
Највећи број ромских ђака (142) похађа ОШ „Димитрије Туцовић“, док су остали у мањим
групама распоређени у другим основним школама. Имајући у виду чињеницу да је
највећи број ромске деце сконцентрисан у ОШ „Димитрије Туцовић“, потребно је
размотрити могућност њихове равномерније расподеле по школама на територији града
због њихове боље и лакше интеграције.
Значајан број ромске деце категорише се и упућује у специјалну школу. Према
расположивим подацима, школу за основно и средње образовање „Иво Лола Рибар“ у
Краљеву похађа око 25 ученика ромске националности (у основном и средњем
образовању). У овим срединама ромска деца се често осећају сигурно и безбедно у
окружењу које их прихвата и у коме су већина. Међутим, у овим институцијама реализују
се краћи и једноставнији образовни програми у односу на програме редовних школа,
методе рада и ниска очекивања од ученика су непримерени њиховим могућностима. Са
тако стеченим дипломама немају проходност за даље школовање, што их усмерава на
најједноставније послове који су знатно испод њихових способности и који су слабо
цењени и плаћени.
Испадање из образовног система је у великој мери изражено код ученика ромске
националности и најчешће се појављује на преласку из нижих у више разреде основне
школе (после четвртог разреда). На основу изјашњења педагошког асистента уочава се
чињеница да велики број ромске деце остварује недовољан успех у школи и понавља

разред. Такође, велики број ромских ученика услед одласка у иностранство, напушта
образовни систем, у који се по повратку, ретко поново укључује.
У области образовања, град Краљево, у сарадњи са ромским педагошким
асистентом и ромским удружењима грађана, посебну пажњу поклања мотивацији ромских
породица да школују своју децу, и то кроз посете породицама и разговоре са родитељима
како би се сва деца укључила у обавезни предшколски програм а касније и у редовно
похађање основне школе.
Преко Центра за социјални рад сва деца која похађају основну и средњу школу, а
чије су породице корисници новчане социјалне помоћи, већ годинама остварују право на
једнократну новчану помоћ за набавку школског прибора. На почетку школске године
корисници помоћи децу шаљу у школу јер је то услов да остваре социјалну помоћ. Након
остваривања права на новчану социјалну помоћ, у великом броју случајева долази до
нередовног похађања наставе или потпуног изостанка. Такође, последње две године деца
корисници новчане социјалне помоћи добијају бесплатне уџбенике, а чести су и
случајеви да се и кроз пројектна средства донатора набављају уџбеници и други школски
прибор за ученике ромске националности.
Педагошки асистент - У претходном периоду створена је правна основа за
статус, ангажовање, обуку и финансирање педагошких асистената 39, што је омогућило
њихово увођење у образовни систем. Досадашњи рад педагошких асистената је у великој
мери допринео повећању обухвата ромске деце основним и средњим образовањем.
Педагошки асистент, који има улогу координатора између ученика и њихових родитеља са
једне стране и школе (наставника) са друге стране, распоређен је у ОШ „Димитрије
Туцовић“ у Краљеву. У складу са Решењем о именовању, педагошки асистент обавља
послове који се односе на пружање помоћи деци ромске националности током
савлађивања наставног градива. Међутим, имајући у виду број деце која похађају основне
школе на територији града Краљева недовољан је један педагошки асистент, па би у
наредном периоду било потребно сагледати могућности за повећање броја педагошких
асистената (ова потреба је уочена и у директној комуникацији са ромском популацијом.
Квалитетније образовање и васпитање ученика ромске националности може се
остварити заједничким активностима надлежних органа и служби, посебно школа.
Кључна је улога родитеља, наставника као и ромског асистента. У том смислу, овим
Акционим планом требало би предвидети активности којима би се спроводиле кампање
уписа ромске деце у све нивое образовног система, финансијску подршку ученицима из
социјално угрожених категорија становништва, као и активности које би утицале на
одржавање континуитета у образовању ромских ученика и постизању бољег школског
успеха. Посебну пажњу би требало посветити активностима којима се подстиче рани
развој деце (односно учење у периоду од 3 до 5,5 година), као и укључивању ромских
родитеља у органе одлучивања у школи.
Информација о броју деце ромске националности у Предшколској установи “ОЛГА
ЈОВИЧИЋ – РИТА“ у школској 2016/2017. години

Назив предшколске установе

Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“

Број ромске деце
28

Извор података: Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“
Информација о броју ученика ромске националности у основним школама на територији
града Краљева у школској 2016/2017. години

Редни број

Назив основне школе

1.
2.

Основна школа „Димитрије Туцовић“
Основна школа „IVкраљевачки
батаљон“
Основна школа „Доситеј Обрадовић“,
Врба
Основна школа „Чибуковачки

3.
4.
39

„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/10

Број ученика ромске
националности
142
45
4
3

5.
6.
7.
8.
9.

партизани“
Основна школа “Петар Николић“ ,
Самаила
Основна школа „Јован Цвијић“, Сирча
Школа за основно и средње
образовање “Иво Лола Рибар”
Основна школа „Вук Караџић“, Рибница
са истуреним одељењима
Остале основне школе

УКУПНО:

3
3
19 ученика у основној
школи
27
52
298

Извор података: Подаци добијени од Основних школа
Информација о броју ученика ромске националности у средњим школама на територији
града Краљева у школској 2016/2017. години

Редни број

Назив средње школе

Број ученика ромске
националности

1.

Пољопривредно - хемијска школа “Др.
Ђорђе Радић“
Maшинско – техничка школа „14.
октобар“
Школа за основно и средње
образовање “Иво Лола Рибар”

6

2.
3.
УКУПНО:

13
6 ученика у средњој
школи
25

Извор података: Подаци добијени из средњих школа

У оквиру пројекта „Друга шанса“ - Развој система функционалног основног
образовања одраслих у Србији, који реализује Министарство науке и просвете, од 2011.
године спроводи се функционално основно образовање одраслих који немају завршену
основну школу. Пројекат „Друга шанса“ реализује се у 80 основних школа у Србији. На
територији града Краљева, овај програм се спроводи у ОШ „Јован Цвијић“ у Сирчи и у
току 2016. године, према подацима НСЗ, кроз овај програм је прошло 28 лица ромске
националности. Постоји заинтересованост Рома за учешће у овом програму, али проблем
представља удаљеност школе од насеља у којима они живе, имајући у виду да нема
организованог превоза до школе а НСЗ није у могућности да свима покрије трошкове
превоза.
И поред свих мера које је град Краљево у ранијем периоду предузео у циљу
унапређења положаја Рома у области образовања није остварено потпуно укључивање
ромске деце у образовни систем и није обезбеђен континуитет у образовању, док су
постигнућа ученика ромске националности нижа од постигнућа вршњака других
националности. Такође, број асистената за подршку ученицима ромске националности у
предшколском и основном образовању је мањи од потребног и још увек је присутна
дискриминација ученика ромске националности у образовном систему. На реализацији
ових мера и активности потребно је радити у наредном периоду како би се допринело
потпуном испуњавању дефинисаних специфичних циљева у овој области.
5.6 Економско оснаживање - обука, запошљавање и самозапошљавање
5.6.1 Основне карактеристике ромске популације у области запошљавања

Један од основних проблема са којима се ромске породице суочавају је пре свега
економске природе, а огледа се у великој стопи незапослености.

Према подацима добијеним из Националне
службе за запошљавање, филијала Краљево, узроци
незапослености Рома на територији града Краљева су:
неповољна структура привреде и низак ниво
међународне конкурентности, недовољан прилив
директних инвестиција, које би утицале на број
новоотворених радних места, ниско учешће радно
способних припадника ромске националности на
формалном тржишту рада, функционална неписменост,
рано напуштање система формалног образовања и низак ниво стечених квалификација,
постојање тзв. „сивог тржишта“ и укључивање Рома у неформални сектор, без могућности
за остваривање подесног запослења, недовољно развијен систем каријерног вођења и
саветовања, низак ново исказане спремности на сарадњу у процесу тражења посла,
сусрет са дискриминацијом и предрасудама у запошљавању ове категорије лица. Наиме,
лица из ове категорије незапослених се често карактеришу као особе мањих квалитета и
способности за обављање послова (знања, вештине, флексибилности, мотивације...).
На евиденцији НСЗ, филијала Краљево, налази се 216 лица ромске
националности. Највећи број Рома, њих 185 или 85,65%, који су на евиденцији НСЗ
припадају категорији неквалификованих радника без занимања и стручне спреме.
Разлог њихове пријаве на евиденцију незапослених, углавном су права по основу
незапослености (материјално обезбеђење, дечији додатак, здравствена заштита, и сл.)
које остварују, а не активно тражење посла. Појединачни су случајеви да је лице, које је
припадник ромске популације, поднело захтев за програм самозапошљавања и добило
средства за ту активну меру.
Табела 8. Роми по полу, степену стручне спреме и дужини трајања посла, децембар 2016.
године
Укупно

Укупно
I
степен
стручне
спреме
II
степен
стручне
спреме
III
степен
стручне
спреме
IV
степен
стручне
спреме

У

Ж

до 3
3 до 6
месец месеци
а
У
Ж У
Ж

6 до 9
месеци

9 до 12
месеци

1 до 2
године

2 до 3
године

3 до 5
година

5 до 8
година

8 до 10
година

У

Ж

У

Ж

У

Ж

У

Ж

У

Ж

У

Ж

У

Ж

преко
10
година
У
Ж

216

97

25

7

13

5

24

7

12

6

36

21

8

0

25

11

38

20

12

5

23

15

185

82

24

7

10

3

21

7

10

4

31

17

8

0

19

9

31

17

11

5

20

13

4

3

/

/

/

/

/

/

1

1

/

/

/

/

/

/

2

2

1

0

/

/

21

10

1

0

2

2

2

0

1

1

3

2

/

/

5

2

4

1

/

/

3

2

6

2

/

/

1

0

1

0

/

/

2

2

/

/

1

0

1

0

/

/

/

/

Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Краљево
Табела 9. Незапослени Роми по полу, степену стручне спреме и годинама старости,
децембар 2016.
Укупно

Укупно
I
степен
стручне
спреме
II
степен
стручне
спреме
III
степен
стручне
спреме
IV
степен
стручне
спреме

У

Ж

15 - 19
година
У
Ж

20 - 24
године
У
Ж

25 – 29
година
У
Ж

30 – 34
године
У
Ж

35 – 39
година
У
Ж

40 – 44
године
У
Ж

45 – 49
година
У
Ж

50 – 54
године
У
Ж

216

97

10

4

36

18

41

17

34

13

26

15

27

12

15

7

19

7

7

3

1

1

185

82

10

4

30

15

29

11

32

13

24

14

25

10

13

5

17

7

4

2

1

1

4

3

1

0

1

1

1

1

1

1

21

10

5

2

9

5

1

0

1

1

1

1

6

2

1

1

3

1

2

1

Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Краљево

55 – 59
година
У
Ж

1

0

1

0

1

0

1

0

60 – 64
године
У
Ж

Према подацима прибављеним од НСЗ, филијала Краљево, уочава се да од 216
незапослених Рома највећи проценат ( 85,65%) су лица без занимања и стручне спреме.
Због недовољних квалификација, маргинализације и предрасуда Роми тешко
налазе запослење. Подаци добијени кроз анализу стања указују да на територији града
има свега 9 запослених Рома, 2 лица имају хонорарна примања а свега 22 лица је
остварило право на пензију. Послови које Роми обављају су најчешће најмање цењени у
друштву. Највећи број тих послова, као што су: сакупљање секундарних сировина, разни
сезонски физички послови или најамни рад, нису институционално признати и не
захтевају никакве квалификације. Једна од активности којима се Роми најчешће баве
јесте сакупљање секундарних сировина које се даље користе у рециклажи. Ове сировине,
између осталог, проналазе по контејнерима и депонијама. При већини поменутих послова
окружење је врло нехигијенско, са сталним жариштима зараза.
Будући да је значајан број Рома евидентираних код НСЗ без завршене основне
школе, предвиђено је њихово укључивање у програм функционалног основног
образовања одраслих. Незапослена лица, без школе или са незавршеном основном
школом, се приликом пријављивања на евиденцију приоритетно упућују на упис у школе
за основно образовање одраслих, на основу споразума о реализацији функционалног
образовања одраслих, које НСЗ потписује сваке године.
Константан је напор НСЗ на повећању мотивације и активације Рома за
укључивање у наведене активне мере тржишта рада. Приметан је релативно низак степен
расположивости за укључивање у различите програме и мере. У циљу повећања
мотивације и активације Рома за учешће на тржишту рада, мотивационо активациону
обуку је у току 2016. године успешно завршило 33 лица ромске популације. Такође, у току
2016. године уз субвенције за отварање новог радног места, 3 лица су засновала радни
однос, а уз субвенције за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи 1 лице је
засновало радни однос. На јавним радовима била су ангажована 2 лица ромске
националности, док је субвенције за самозапошљавање добило само 1 лице. За ову меру
није било интересовања Рома услед страха од обавеза и плаћања пореза и доприноса,
несигурности и страха да ли ће моћи да одрже бизнис, као и немогућности пружања
средстава обезбеђења уговорних обавеза.
У оквиру пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања за теже
запошљиве категорије лица“ – ИПА 2012. на обуци за пекаре ангажовано је 3 лица ромске
националности а 1 лице за ECDL сертификат (основна информатичка обука).
Град Краљево у сарадњи са Данским саветом за избеглице реализује пројекат
„Оснаживање Ромске заједнице ради социоекономског развоја и заштите
животне средине у граду Краљеву“, који има за циљ подстицање и унапређење
запошљавања Рома и Ромкиња. У оквиру овог пројекта, реализован је програм обуке
(информативне и мотивационе радионице, програми обука и сл.) за 55 припадника ромске
националности. Такође организован је програма стручног оспособљавања за обављање
одређене делатности за 25 припадника ромске националности, од којих ће њих 10 добити
подршку, односно грант за реализацију програма самозапошљавања.
У сарадњи са међународном организацијом ХЕЛП, град Краљево реализује
пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње“,
чији је циљ да се омогући Ромима, а посебно Ромкињама, као и младима и другим
угроженим групама становништва бољи приступ тржишту рада. Главне активности
пројекта концентрисане су на мотивисање угрожених заједница, директно отварање нових
радних места путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и
стручних обука и образовања. У току 2015. и 2016. године, у оквиру овог пројекта,
реализован је програм мотивационих радионица и информативних кампања
(мотивационе радионице за 26 Ромкиња и информативне радионице за укупно 327
учесника – локално угрожено становништво и Роми), закључено је 22 уговора са Ромима
(од тога 17 Ромкиња) о додели гранта – опреме за самозапошљавање. Такође,
организоване су предузетничка и стручне обуке и обезбеђен је менторинг – пословна
подршка за кориснике грантова.
На основу свега наведеног, потребно је дати приоритет решавању проблема
запошљавања Рома, што ће умногоме допринети побољшању њиховог економско –
социјалног положаја. То је могуће постићи кроз доступне механизме НСЗ, путем већег

укључивања Рома у процес образовања, описмењавања као и стручног оспособљавања.
Такође, неопходно је радити на повећању запошљивости и запошљавању припадника
ромске заједнице у државним институцијама, као и обезбеђивању наставка програма
јавних радова са применом афирмативне акције за ромску заједницу.
Активности и мере које је потребно спровести у наредном периоду везане су за
организовање стручних обука и програма преквалификације Рома за запошљавање код
послодавца, спровођење различитих програма и мотивационо активационих радионица
намењених Ромима као и доделу субвенција послодавцима за запошљавање Рома.
5.7 Здравствена заштита
5.7.1 Основне карактеристике здравствене заштите ромске популације
На основу података из извештаја о стању, проблемима и потребама Рома,
добијеним из Дома здравља „Краљево“, закључује се следеће:
Већина ромског становништва (1.249 или око 97,00%) са територије града су
здравствено осигурани, тако да већина има свог изабраног лекара опште праксе. За
већину њих основ за осигурање је незапосленост, односно неповољан социјални положај,
док је најмањи број осигураних по основу права из радног односа или као корисника
пензија. У служби за здравствену заштиту жена нема већих проблема у раду, већина
пацијенткиња је регистрована и често се јављају свом изабраном гинекологу. Међутим,
проблем представљају труднице које су најчешће малолетне, долазе из других градова и
немају регулисано здравствено осигурање, немају матичне бројеве, лична документа и
тачну адресу пребивалишта. Често су без основног образовања и не знају тачне податке
о себи (име, презиме, тачан датум и годину рођења).
Служба за здравствену заштиту деце предшколског и школског узраста има
великих проблема који се односе на слаб одзив родитеља који не доводе децу на
редовне систематске и периодичне прегледе. Велики проблем представља и нередовна
вакцинација ромске деце, како због слабог одзива родитеља на редовне систематске
прегледе, тако и због нерегулисаних здравствених књижица, као и чињенице да ромска
деца не похађају редовно школу, услед чега долази до пропуштања редовних
систематских прегледа.
Служба поливалентне патронаже кроз кућне посете обухвата све новорођене бебе
на територији града Краљева као и на сеоском подручју. Према извештају Дома здравља
Краљево, мајке углавном имају регулисано здравствено осигурање али се проблем јавља
код одојчади која немају регулисано осигурање. Поред редовних посета, често се
организују и посете по налогу Центра за социјални рад, као и по налогу изабраног
педијатра (најчешће због слабог одзива и не вакцинације деце).
Дубоко укорењено традиционално понашање и начин живота (рано ступање у
брачну заједницу, рано рађање и велики број деце) као и лоша економска ситуација у
ромским породицама, захтева непрекидан методичан рад свих служби примарног нивоа
здрвствене заштите. Комуникација Дома здравља са породицама ове популације је
потпуна, евидентно је да постоји прихватање позитивних животних ставова, али још увек
нема таквог понашања.
Делимичном унапређењу здравља Рома и Ромкиња као и доступности
здравствене заштите и здравственог осигурања допринело је увођење у рад
здравствених медијаторки, и то је била једна од најуспешнијих мера у јавним
политикама предузетим након усвајања Стратегије за унапређење положаја Рома 20092015. године. Постојање ромског медијатора на територији града Краљева била је добра
веза између целокупног система и ове популације. Међутим, у граду Краљеву у
последњем периоду не постоји здрваствени медијатор па би у наредном периоду требало
изнаћи могућности за поновно ангажовање.
Активности и мере које је потребно спровести у наредном периоду везане су за:
утврђивање здравственог стања ромске популације путем систематских прегледа,
спровођење програма едукација (о репродуктивном здрављу, о болестима зависности),
спровођење дератизације, дезинсекције и дезинфекције у ромским насељима, набавку
пакета кућне хемије и средстава за личну хигијену за ромске породице, спровођење

програма едукација ромских породица о одржавању хигијене стамбених објеката и личне
хигијене.
На реализацији ових мера и активности потребно је радити у наредном периоду
како би се допринело потпуном испуњавању дефинисаних специфичних циљева у овој
области.
5.8 Социјална заштита
Чланом 69. Устава Републике Србије грађанима и породицама којима је неопходна
друштвена помоћ, гарантовано је право на социјалну заштиту које се заснива на
начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства. Ова одредба
је операционализована Законом о социјалној заштити који уређује финансијска давања
кључна за најсиромашније породице, а самим тим и за велики број Рома. Већи део
становништва ромске заједнице остварују различита права према Закону о социјалној
заштити. Права из социјалне заштите се остварују пред и преко центара за социјални рад.
Препреке у остваривању права на материјалну новчану помоћ имали су становници
неформалних насеља који нису имали формално пријављено место пребивалишта.
Изменама Закона о ванпарничном поступку и доношењем пратећих подзаконских аката
формално правна препрека је донекле отклоњена јер им је омогућено да боравиште
пријаве на адреси Центра за социјални рад уколико за то не постоји други основ.
На евиденцији Центра за социјални рад Краљево налази се 435 особа које су се
изјасниле као припадници ромске националности, од чега су 202 жене. Они своја права
остварују у складу са Законом као и сви други корисници. Подаци о њиховом броју су
непрецизни јер се многи од њих изјашњавају као припадници српске националности, тако
да званична статистика и извештаји о раду Центра за социјални рад и Завода за
здравствено осигурање не располажу подацима који се односе на припаднике ромске
заједнице. Према подацима Центра за социјални рад, процена је да је мање од четвртине
пописаних лица ромске националности обухваћено системом социјалне заштите на
територији града. Ромска популација је склона честим миграцијама и не пријављују
пребивалиште. Овај проблем је делимично решен са могућношћу пријаве пребивалишта
на адресу Центра за социјални рад у ситуацијама када за то постоји законски основ. На
тај начин, омогућено им је да остварују права из система социјалне заштите, као и да
користе услуге.
Подаци који су добијени кроз анализу стања у ромским насељима у Краљеву,
указују да од укупног броја Рома, око 25% су корисници социјалне помоћи, око 46%
породица ромске популације су корисници дечјег додатка а око 2,5% ромских породица
прима туђу негу и помоћ. Стамбено материјални услови у којима чланови ове популације
живе су генерално знатно неповољнији у односу на остале суграђане и услед ниског
образовног нивоа, теже се запошљавају, дуже су звисни од система социјалне заштите,
заправо трансгенерацијски се преноси модел зависности од система. Центар за
социјални рад у сарадњи са локалном самоуправом и представницима ромских НВО, у
складу са Законом и локалним одлукама стално настоји да партиципација ових корисника
буде квалитетнија у планирању и обезбеђивању потребних услуга и права. Периодична
расподела огрева, школског прибора, одеће, обуће и новогодишњих пакетића дала је
добре резултате, а ромска популација је показала интерес за оваквим видом подршке.
Центар за социјални рад је у сарадњи са ромским НВО, кроз бројне пројекте радио
најпре на здравственој едукацији и превенцији а затим и на подршци у укључивању и
напредовању у образовном процесу, подизању родитељских капацитета и сл. Средства
из локалног буџета се такође усмеравају као подршка у школовању и набавци прибора,
како деци тако и одраслима који се укључују у ванредно школовање, како би се
професионално оспособили и на тај начин повећали шансу за запослење и постали
независни од система социјалне заштите. Кроз програме радне активације усмеравају се
на програме описмењавања и завршетка основне школе а кроз сарадњу са НСЗ на
активно тражење посла. Успешно успостављена сарадња центара за социјални рад и
Националне службе за запошљавање у вези са давањем интегрисаних социјалних услуга
према радно способним Ромима и Ромкињама, корисицима новчане социјалне помоћи,
подстиче њихово запошљавање.

Унапређењем сарадње са локалним ромским координаторима и локалним
организацијама цивилног друштва које заступају интересе Рома и Ромкиња могло би се
ефикасније деловати у локалној заједници како у вези са квалитетнијим остваривањем
постојећих услуга, тако и у вези са препознавањем потреба за новим услугама и
програмима намењеним ромској популацији.
Такође, потребно је унапредити механизме који омогућавају ромској популацији да
се у већем степену укључи у систем социјалне подршке, па је из тог разлога неопходно
афирмисати породицу као најбољи оквир заштите ове рањиве групе. Породице које се
налазе у стању високе угрожености, особе без докумената, без решеног стамбеног
питања, прихода, имовине, а при том су вишечлане и вишегенерацијске, могу бити
критеријуми за ургентну интервенцију. Ургентна интервенција може бити у виду
материјалних давања (увећане или једнократне новчане помоћи, помоћи у натури,
помоћи у огреву у зимском периоду, грађевинском материјалу и друго). Такође, деца,
млади, жене, жртве насиља у породици могу бити разлог ургентне интервенције,
збрињавања по хитном поступку, покретања одговарајућих судских поступака, развијања
услуга дневних центара и друго.
Поред тога, потребно је радити и на сензибилизацији службеника за проблеме са
којима се суочава ромска национална мањина. Све ове мере у корелацији са
афирмативним акцијама у другим јавним политикама допринеле би унапређењу положаја
Рома и Ромкиња.
5.9 Култура и неговање ромске културе и традиције
Роми су народ богат културом и традицијом. Све до данашњих
дана Роми су очували низ културних елемената који
недвосмислено сведоче о њиховом етничком самосвојству у
области материјалне и духовне културе, укључујући пре свега,
веровања, обичаје, навике, норме, законе, језик и симболе.
Ромска популација на територији града Краљева негује
своју културу и традицију најчешће у оквиру својих породица.
Због лошег материјалног положаја и лоших услова живота,
лепота њихове културе и традиције скоро да не долази до
изражаја. Локална самоуправа, због потребе решавања приоритетних проблема ромске
популације, није до сада посвећивала пажњу потребама Рома за неговање и промоцију
своје културе и културних вредности.
За континуирано и видљивије неговање ромске културе од посебног је значаја
уређење простора за рад ромских културно уметничких друштава чиме би се створили
услови за окупљање Рома и одрганизовање културних програма и манифестација.
У претходном периоду град Краљево је суфинансирао пројекте ромских удружења
грађана, који су имали за циљ промовисање и неговање ромске културе и обичаја
(обележавање 8. априла, Светског дана Рома, одржавање ромског бала и сл.).
Значајан ресурс града Краљева за континуирану сарадњу у области појачане
друштвене бриге за Роме су ромска удружења грађана. Поред знања и искуства, њихови
представници су драгоцени сарадници који најбоље познају проблеме, особине, начин
размишљања, мотивације и активације ромске популације.
5.9.1 Родна равноправност
Родна
равноправност
подразумева
једнаку
заступљеност, моћ, утицај, расподелу одговорности, једнаке
могућности за економску независност жена и мушкараца.
Родне неједнакости су и даље присутне у свакодневном
животу и њихово отклањање захтева не само правно
регулисање једнаких могућности, већ и промену приступа и
примену у пракси, која ће омогућити да жене и мушкарци имају
једнаку корист од развоја једне заједнице. Имајући у виду да су локалне самоуправе
најближе потребама грађана и грађанки, као и да задовољавање потреба грађана спада у

надлежност локалне самоуправе, јасно се указала потреба и кључна улога локалних
власти у остваривању равноправности и спречавању дискриминације. Из тог разлога,
град Краљево је 4. маја 2012. године потписао Европску повељу о равноправности жена и
мушкараца на локалном нивоу. У овом стратешком документу, као једна од група која се
налази у посебно неповољном положају, идентификоване су и Ромкиње.
Ромкиње су изложене дискриминацији у многим областима свакодневног живота.
Оне 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, односима и планирању породице.
Положај Ромкиња одликује се свим карактеристикама типично подређеног положаја жена,
што проистиче из општег положаја жена у патријархалним друштвеним срединама, каква
је ромска заједница.
Ромкиње су у својим породицама свакодневно изложене насиљу, за које чак имају
проблем и да препознају, а посебно да пријаве и на тај начин покушају да остваре своја
права. Нарочито отежавајући фактори за Ромкиње су низак образовни и социјални ниво и
предрасуде које запослени у институцијама имају према ромској популацији.
И поред тога што су подређене својим мужевима, очевима и браћи, Ромкиње
објективно представљају стуб својих породица. Због њих самих а касније и због
упућености на бригу за своје потомство и домаћинство, велики фокус планираних
активности јесте на помоћи и подршци Ромкињама у успостављању равноправног
породичног и друштвеног положаја и економског оснаживања, а једна од таквих
активности може бити афирмативна мера запошљавања за Ромкиње које су претрпеле
родно засновано насиље.

6. ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Општи циљ Локалног акционог плана:
Унапређење положаја ромске националне мањине на територији града
Краљева и постизање веће социјалне укључености у све друштвене токове уз
пуно уживање мањинских права и елиминисање дискриминације

Приоритетна област - СТАНОВАЊЕ
Специфични циљеви:
1.1 Стварање нормативних
предуслова за решавање
имовинско правних статуса
парцела и објеката са коначним
циљем озакоњења и
унапређења стамбених
објеката у ромским насељима

1.2: Унапређење и изградња
комуналне инфраструктуре у
Ромским насељима

1.3: Унапређивање услова и
квалитета становања у ромским
насељима у Краљеву

1.1.1. Израда пројеката парцелације и препарцелације
са геодетским снимањем у насељу Грдичка коса
1.1.2. Решавање имовинско правних односа на
локацијама на којима су изграђени ромски објекти
1.1.3. Израда техничких извештаја у циљу озакоњења
објеката
1.1.4. Спровођење поступка озакоњења објеката у
Ромском насељу Грдичка коса
1.2.1. Изградња недостајуће aтмосферске
канализационе мреже (канала) у Ромском насељу
Грдичка коса
1.2.2. Санација и реконструкција саобраћајница
у Ромском насељу Грдичка коса
1.2.3. Реконструкција дела водоводне мреже у
Ромском насељу Грдичка коса
1.2.4. Изградња недостајућег дела фекалне
канализационе мреже у Ромском насељу Грдичка коса
1.2.5. Увођење јавне расвете у Ромском насељу
Грдичка коса
1.2.6. Обезбеђивање довољног броја судова за смеће у
Ромском насељу
Грдичка коса
1.2.7. Годишње организовање акција чишћења насеља
уз спровођење програма едукација
1.3.1. Обезбеђивање станова за расељење и
интеграцију Рома из насеља Војводе Путника бр 56
1.3.2. Решавање питања становања повратника по
реадмисији – куповина стамбених контејнера за
привремени смештај
1.3.3. Израда анализе стања и процена потераба за
унапређењем услова за становање у Ромским
насељима
1.3.4 Спровођење активности на унапређењу услова за
становање у Ромским насељима
1.3.5. Изградња стамбених јединица за стамбену
подршку лицима која не могу сопственим средствима
да реше стамбено питање

Приоритетна област - ОБРАЗОВАЊЕ
Специфични циљеви:

2.1: Обезбеђвање једнаких шанси
за децу из ромске заједнице за
рани развој и учење у циљу
припреме за укључивање у
обавезно образовање

2.1.1. Стварање услова за наставак бесплатног
школовања ромске деце у целодневним васпитним
групама у предшколској
установи
2.1.2. Организовање обука и едукација васпитача за
рад са ромском децом
2.1.3. Организовање обука и информативних састанака
са родитељима ромске деце о значају предшколског
образовања
2.1.4. Обезбеђивање материјалне помоћи/подстицаја
социјално угроженим породицама у смислу опремања
деце за полазак у први разред или ППП
2.1.5 Редовно ажурирање базе података о ромској деци
и усагашавање базе са другим инсититуцијама,
школама, здравственим установама и социјалним

установама
2.2.1. Спровођење програма едукације ромских
породица које имају децу предшколског узраста о
социјализацији и припреми деце за редовно основно
образовање
2.2.2. Организовање додатних часова српског језика
припремне наставе за упис деце у основну школу

2.2: Обезбедити квалитетно
основно образовање за децу из
ромске заједнице, делотворну
превенцију напуштања
образовања и разноврсне облике
додатне подршке до завршетка
основног образовања

2.3: Обезбедити квалитетно
средње образовање за децу
из ромске заједнице,
делотворну превенцију
напуштања образовања и
разноврсне облике додатне
подршке до завршетка
средњег образовања

2.4: Повећање броја ромске деце
која су укључена у систем
високошколског образовања
2.5: Обезбедити квалитетно
основно и средње образовање за
младе и одрасле из ромске
заједнице, који се нису школовали
или су прерано напустили
образовање

2.2.3. Обезбеђивање допунских и неформалних
образовних програма за подршку ромској деци током
школовања
2.2.4. Ангажовање довољног броја педагошких
асистената у основним школама
2.2.5. Обезбеђивање бесплатних уџбеника, школскoг
прибора, као и ужине за децу која су корисници
социјалне помоћи
2.2.6. Подршка ромским породицама корисницима
социјалне помоћи за учешће деце у ваншколским
активностима (излети, екскурзије, рекреативна
настава...)
2.2.7. Награђивање и афирмација ученика који постижу
одличан успех и ученика који постижу одличне
резултате у спорту, музици, такмичењима (додела
признања и материјалне подршке)
2.2.8. Укључивање родитеља ромске деце у рад савета
родитеља
2.2.9. Информисање и укључивање родитеља ромске
деце у промоцију образовања
2.3.1. Организовање припремне наставе за полагање
завршног и пријемног испита за упис у средњу школу,за
сву ромску децу која имају потребу за тим
2.3.2. Пружање помоћи ученицима ромске популације
при упису и одабиру професионалне орјентације кроз
скупове, састанке и штампане брошуре
2.3.3. Организовање едукативних радионица на тему
коришћења афирмативних мера
„Позитивне дискриминације“ код уписа ромске деце у
средње школе
2.3.4. Ангажовање ментора за сву ромску децу у
средњим школама у Краљеву
2.3.5 Развијање и интензивирање активности у вези са
информисањем о доступним стипендијама, другим
расположивим видовима материјалне подршке
ромским ученицима
2.3.6. Обезбеђивање финансијских средстава за
подршку средњошколцима ромске популације.
2.3.7. Промоција образовних профила дуалног
образовања
2.4.1 Развијање и интензивирање активности у вези са
информисањем о доступним стипендијама, кредитима и
другим расположивим видовима материјалне подршке
ромским студентима
2.4.2 Обезбеђивање финансијских средстава за
подршку студентима ромске популације
2.5.1. Усмеравање и укључивање Рома у понуђене
програме функционалног основног образовања
одраслих

Приоритетна област - ЗАПОШЉАВАЊЕ
Специфични циљеви:

3.1: Смањење стопе незапослених
Рома и повећање броја радно
способног и економски активног
ромског становништва

3.1.1 Организовање стручних обука и програма
преквалификације Рома за запошљавање код
послодавца
3.1.2 Спровођење програма едукације Рома на обукама
„Пут до успешног предузетника“ у циљу израде доброг
бизнис плана
3.1.3 Спровођење мотивационо акционих радионица за
ромску популацију
3.1.4. Повећано ангажовање незапослених Рома у
јавним инстируцијама кроз програме јавних радова
3.1.5. Унапређење и подршка у раду сакупљачима
секундарних сировина кроз набавку материјала за рад,
обуке о правилном раздвајању секундарних сировина и
успостављање сарадње са предузећима која се баве
откупом секундарних сировина
3.1.6. Субвенције послодавцима за запошљавање
Рома

Приоритетна област – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Специфични циљеви:
4.1: Повећање нивоа знања о
значају лечења и превентивне
контроле здравља ромске
популације у Краљеву

4.2: Унапређење хигијенско
епидемиолошких услова у
Ромским насељима у циљу
спречавања настанка и ширења
заразних болести

4.1.1. Утврђивање здравственог стања ромске
популације путем систематских прегледа
4.1.2. Ангажовање већег броја ромских здравствених
медијатора у Дому здравља
4.1.3. Спровођење програма едукације Рома о значају
здравља, здравственој заштити и очувању здравља
4.1.4. Спровођење програма - едукације
младих Ромкиња о репродуктивном здрављу и
малолетничкој трудноћи
4.1.5. Спровођење програма – едукације Рома о
болестима зависности
4.2.1. Спровођење дератизације, дезинсекције и
дезинфекције у Ромским насељима
4.2.2. Набавка пакета кућне хемије и средстава за
личну хигијену за ромске породице
4.2.3. Спровођење програма -Едукација ромских
породица о одржавању хигијене стамбених објеката и
личне хигијене

Приоритетна област – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Специфични циљеви:
5.1: Стварање услова за већу
укљученост Рома у систем
социјалне заштите

5.2: Унапређење родне
равноправности, заштита и
превенција од насиља у породици
код ромске популације

5.1.1. Унапређење информисаности Рома о правима из
области социјалне заштите
5.1.2 Обезбеђивање логистичке и материјалне подршке
у прибављању личних докумената
5.2.1. Унапређење мера превенције и заштите
од насиља у породици код ромске популације
5.2.2. Реализација превентивних и едукативних
програма о препознавању и пријављивању насиља
5.2.3. Едукативан рад са ромском заједницом на
подизању свести о сузбијању дечјег просјачења,
проституције и трговине људима
5.2.4. Подршка у већем укључивању Ромкиња у рад
цивилног сектора

Приоритетна област – КУЛТУРА И ДРУГА ПИТАЊА
Специфични циљеви:
6.1: Промовисање културног
идентитета и традиције Рома

6.1.1. Организација манифестација у циљу промоције
ромске културе
6.1.2. Организација радионица о ромској култури и
традицији за младе Роме
6.1.3. Уређење простора за рад ромских културно

6.2: Повећање укључености Рома
у друштвени живот у локалној
заједници

6.3: Превенција и заштита од
дискриминације

уметничких друштава
6.1.4. Промоција књижевних дела ромских писаца и
подршка ромском књижевном стваралаштву
6.2.1. Умрежавање ромских невладиних организација и
локалних институција за континуирани рад у заједници у
циљу побољшања положаја Рома
6.2.2. Сензибилизација службеника за проблеме са
којима се суочава ромска национална мањина
6.3.1. Едукација и информисање Рома о механизмима
заштите од дискриминације
6.3.2 Обезбедити услове за изражавање идентитета и
остваривање мањинских права Рома и Ромкиња
6.3.3 Јачање ромске заједнице за поштовање принципа
родне равноправности

7. ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОБЛАСТ СТАНОВАЊЕ
Специфични циљ 1.1: Стварање нормативних предуслова за решавање имовинско правних статуса парцела и
објеката са коначним циљем озакоњења и унапређења стамбених објеката у ромским насељима
Активност

Период
реализације
(од – до)

1.1.1. Израда пројеката
парцелације и
препарцелације са
геодетским снимањем у
насељу Грдичка коса

Очекивани
резултат

Урађени
пројекти парцелације
2018-2020. и препарцелације
Извршено геодетско
снимање објеката

1.1.2. Решавање
имовинско правних односа
на локацијама на којима су
изграђени ромски објекти
1.1.3. Израда техничких
извештаја у циљу
озакоњења објеката

2020-2022.

2020 – 2022.

1.1.4. Спровођење
поступка озакоњења
објеката у Ромском
насељу Грдичка коса

2020 - 2022.

Решени имовинско
правни односи и
створени услови за
озакоњење објеката
Урађени технички
извештаји у циљу
озакоњења објеката
Озакоњени
објекати у ромском
насељу Грдичка
коса

Индикатор(и)

Урађено најмање
5 пројеката
парцелације и
препарцелације

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

500.000

/

Јавно предузеће
за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“

/

Градска управа –
Одељење за
управљање
имовином и

Снимљено
најмање 5
објеката
Најмање 5
парцела,
Најмање 5
урађених
Решења
Урађено најмање
5 техничких
извештаја
Озакоњено
најмање 5
објеката

1.000.000

100.000

50.000

Носилац
активности

Носиоци права
коришћења

/

/

Носиоци права
коришћења

Специфични циљ 1.2: Унапређење и изградња комуналне инфраструктуре у Ромским насељима
Активност

1.2.1. Изградња
недостајуће aтмосферске
канализационе мреже
(канала) у Ромском
насељу Грдичка коса
1.2.2.
Санација
реконструкција
саобраћајница

Период
реализације
(од – до)

2018 - 2020.

и
2018 - 2020.

Очекивани
резултат

Изграђена
недостајућа
aтмосферска
канализационa
мреже у Ромском
насељу Грдичка коса
Саниране и
реконструисане
саобраћајнице

Индикатор(и)

Изграђено око
420m
атмосферске
канализационе
мреже у
Ромском насељу
Грдичка коса
Санирано 400 м
саобраћајница у
Ромском насељу

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

500.000

4.000.000

100.000

900.000

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Градска управа –
Одељење за
урбанизам

ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта „Краљево“
ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта „Краљево“
Град Краљево
ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“,
Град Краљево

Партнер/и у
реализацији

ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“

ЈКП „Водовод“
Краљево ,
Градска управа –
Одељење за
урбанизам,
Донатори

ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта

Град Краљево,
Донатори

у Ромском насељу Грдичка
коса

у Ромском насељу
Грдичка коса

1.2.3. Реконструкција дела
водоводне мреже у
Ромском насељу Грдичка
коса

Извршена
реконструкција
дела водоводне
мреже у Ромском
насељу

1.2.4.
Изградња
недостајућег
дела
фекалне канализационе
мреже у Ромском насељу
Грдичка коса
1.2.5. Увођење јавне
расвете у Ромском насељу
Грдичка коса
1.2.6. Обезбеђивање
довољног броја судова за
смеће у Ромском насељу
Грдичка коса
1.2.7. Годишње
организовање акција
чишћења насеља уз
спровођење програма
едукација

2018 - 2020.

2018 - 2020.

2020 - 2022.

Изграђен недостајући
део фекалне
канализационе мреже
у Ромском насељу
Грдичка коса
Уведена јавна
расвета у Ромском
насељу Грдичка коса
Обезбеђен
довољан број судова
за смеће у
Ромском насељу
Грдичка коса

2018 - 2020.

2018 - 2025.

Организоване
акције чишћења
насеља на
годишњем нивоу и
спроведен програм
едукација

Грдичка коса
Реконструисана
Стадионска
улица у дужини
од око 1.500 м
180м водоводне
вреже
реконструисано
у Ромском
насељу Грдичка
коса
Изграђено
180м
канализационе
мреже у
Ромском
насељу
Грдичка коса
Уведена јавна
расвета у
Стадионској
улици у дужини
од 1.500м
Обезбеђено око
50
судова за смеће
у
Ромском насељу
Грдичка коса
Спроведено 6
акција чишћења

„Краљево“,
ЈКП „Путеви“
Краљево

100.000

200.000

400.000

150.000

700.000

ЈКП „Водовод“
Краљево

Корисници,
Град Краљево,
Донатори

ЈКП „Водовод“
Краљево

Град Краљево,
Донатори

ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“

Град Краљево
Донатори;

ЈКП „Чистоћа“
Краљево

ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта „Краљево“
Град Краљево,
Донатори

500.000

1.800.000

3.600.000

1.350.000

/

Град Краљево,
ЈКП „Чистоћа“
Краљево

Специфични циљ 1.3: Унапређивање услова и квалитета становања у ромским насељима у Краљеву
Активност

1.3.1. Обезбеђивање
станова за
расељење и
интеграцију Рома из
насеља Војводе
Путника бр 56
1.3.2. Решавање
питања становања

Период
реализације
(од – до)

2020 - 2025.

2020 - 2022.

Очекивани
резултат

Обезбеђени
станови за
расељење и
интеграцију Рома из
насеља Војводе
Путника бр 56
Повратници укључени
у програме стамбеног

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

30 обезбеђених
станова;
30 измештених
породица
Набављено 5
контејнера за хитан

6.200.000

56.000.000

/

1.800.000

Носилац
активности

Град Краљево,
ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“
Локална
самоуправа,

ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“,
Донатори

Партнер/и у
реализацији
ЈП „Градско
стамбено“,
Надлежна
министарства,
Донатори
Ромска удружења,
ПУ Краљево,

повратника по
реадмисији – куповина
стамбених контејнера
за привремени смештај

збрињавања
и подстандардне
облике становања

смештај

Повереништво за
избеглице и
миграције,
Центар за
социјални рад

1.3.3. Израда анализе
стања и процена
потераба за
унапређењем услова
за становање у
Ромским насељима

Усвојене препоруке
релевантних
установа и
институција које врше
процену услова у
насељима

Израђен трогодишњи
план потребне
адаптације и санације
стамбених објеката

Град Краљево,
ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“

Центар за социјални
рад, Црвени крст,
ЈП „Градско
стамбено“
Надлежна
министарства,
Донатори;
Ромска удружења,
Центар за социјални
рад, Црвени крст,
ЈП „Градско
стамбено“ Краљево

Град Краљево,
ЈП за уређивање
грађевинског
земљишта
„Краљево“

Ромска удружења,
Центар за социјални
рад, Црвени крст,
ЈП „Градско
стамбено“ Краљево

Град Краљево

Ромска удружења,
Центар за социјални
рад,
ЈП „Градско
стамбено“, Надлежна
министарства,
Донатори

1.3.4 Спровођење
активности на
унапређењу услова за
становање у Ромским
насељима
1.3.5. Изградња
стамбених јединица за
стамбену подршку
лицима која не могу
сопственим
средствима да реше
стамбено питање

2020 - 2022.

2022 – 2025.

2022 - 2025.

Реализација
усвојених препорука
релевантних
установа и
институција које врше
процену услова у
насељима
Изграђене стамбене
јединице за стамбену
подршку лицима која
не могу сопственим
средствима да реше
стамбено питање

Реализација
трогодишњи план
потребне адаптације
и санације стамбених
објеката

300.000

500.000

/

6.500.000

Изграђено најмање 5
стамбених јединица
1.000.000

15.000.000

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ
Специфични циљ 2.1: Обезбеђвање једнаких шанси за децу из ромске заједнице за рани развој и учење у циљу
припреме за укључивање у обавезно образовање
Активност
2.1.1. Стварање
услова за наставак
бесплатног
школовања ромске
деце у целодневним
васпитним групама у
предшколској
установи
2.1.2. Организовање

Период
реализације
(од – до)

2017- 2025.

2017 – 2025.

Очекивани
резултат

Индикатор(и)

Створени услови за
наставак
бесплатног
школовања ромске
деце у
предшколским
установама на
подручју града
Краљева

Око 40 ромске деце
којима је омогућено
бесплатно школовање
у предшколским
установама на
подручју града
Краљева на
годишњем нивоу

Организоване

Одржане 4 обуке и

Потребни ресурси
Буџет
Остали
Лок. сам.
извори

250.000
годишње

50.000

Носилац
активности
Град Краљево,
Одељење
за
друштвене
делатности
Градске управе

/

/

Град Краљево,

Партнер/и у
реализацији
Школска управа
Краљево,
Надлежна
министарства,
Донатори,
Предшколска
установа,
Педагошки
асистент,
Ромска удружења
Предшколска

обука и едукација
васпитача за рад са
ромском децом

обуке и едукације
васпитача за рад са
ромском децом

2.1.3. Организовање
обука и информативних
састанака са
родитељима ромске
деце о значају
предшколског
образовања
2.1.4. Обезбеђивање
материјалне
помоћи/подстицаја
социјално угроженим
породицама у смислу
опремања деце за
полазак у први
разред или ППП

Организоване обуке и
информативни
састанци са
родитељима о
значају предшколског
образовања,

5 одржаних обука и
састанака

Обезбеђена
материјална помоћ
социјално
угроженим
породицама у
смислу опремања
деце за поалзак у
први разред или
ППП на годишњем
нивоу

80 ромске деце
која су добила
материјалну помоћ

Редовно ажурирање
базе ( 2 пута
годишње)

Усаглашени
спискови ромске
деце у свим
релевантним
институцијама

2.1.5 Редовно
ажурирање базе
података о ромској
деци и усагашавање
базе са другим
инсититуцијама,
школама, здравственим
установама и
социјалним установама

2017 – 2025.

2017 – 2025.

2017 – 2025.

едукација;

годишње

Одељење за
друштвене
делатности
Градске
управе,
Педагошки
асистент

40 обучених и
едукованих
васпитача за рад са
ромском децом

40 родитеља
укључених у обуку

50.000
годишње

280.000
годишње

/

/

280.000
годишње

/

Предшколска
установа,
Удружења
грађана

Центар за
социјални
рад
Краљево,
Црвени крст
Краљево,
Ромска
удружења,
Канцеларија
за ромска
питања
Град Краљево,
Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе

установа „Олга
Јовичић – Рита“
Краљево,
Удружења грађана,
Донатори,
Школска управа
Краљево,
Надлежна
министарства
Школска управа
Краљево,
Град Краљево,
Ромска удружења

Надлежна
министарства,
Град Краљево,
Одељење за
друштвене
делатности Градске
управе,
Донатори,
Удружења грађана
Школска управа,
Центар за социјални
рад,
Дом здравља

Специфични циљ 2.2: Обезбедити квалитетно основно образовање за децу из ромске заједнице, делотворну
превенцију напуштања образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка основног образовања
Активност
2.2.1. Спровођење
програма едукације
ромских породица које
имају децу
предшколског узраста о
социјализацији и

Период
реализације
(од – до)

2017 – 2025.

Очекивани
резултат
Спроведен
програм едукације
ромских породица
које имају децу
предшколског
узраста о

Индикатор(и)

100 едукованих
ромских породица
на годишњем
нивоу

Потребни ресурси
Буџет
Остали
Лок. сам.
извори

/

150.000
годишње

Носилац
активности
Педагошки
асистент,
Центар за
социјални рад

Партнер/и у
реализацији
Школска управа
Краљево,
Град Краљево,
Одељење за
друштвене
делатности,

припреми деце за
редовно основно
образовање

2.2.2. Организовање
додатних часова
српског језика
припремне наставе за
упис деце у основну
школу

2.2.3. Обезбеђивање
допунских и
неформалних
образовних програма
за подршку ромској
деци током школовања
2.2.4. Ангажовање
довољног броја
педагошких
асистената у
основним школама

2.2.5. Обезбеђивање
бесплатних уџбеника,
школскoг прибора,
као и ужине за децу
која су корисници
социјалне помоћи

2.2.6. Подршка ромским
породицама
корисницима социјалне
помоћи за учешће деце
у ваншколским
активностима (излети,
екскурзије, рекреативна
настава...)

социјализацији и
припреми деце за
редовно основно
образовање

2017- 2025.

2017 – 2025.

2017 – 2025.

2017- 2025.

2017- 2025.

Организовани
додатни часови
припремне наставе
за упис деце у
основну школу

Обезбеђени допунски
и неформални
образовни програми
за подршку ромској
деци током
школовања
Ангажован довољан
број педагошких
асистената у
основним школама са
већим бројем
ромских ученика

Обезбеђени
бесплатни
уџбеници, школски
прибор, опрема за
физичко васпитање,
као и ужина за децу
која су корисници
социјалне помоћи

Обезбеђена подршка
ромским породицама
корисницима
социјалне помоћи за
учешће деце у
ваншколским
активностима
(излети, екскурзије,
рекреативна

60 организованих
додатних часова
припремне наставе
за упис деце у
основну школу;

Надлежна
министарства,
Донатори,
Удружења грађана

50.000

40 ромске деце која
су присуствовала
додатним часовима
припремне наставе
Најмање 8 спроведених
програма
Најмање 80 деце
укључено у програм на
годишњем нивоу
Најмање 2 педагошка
асистената

/

200.000

500.000
по
програму

1.200.000
годишње

Око 100 ромске деце
којој су обезбеђени
уџбеници и
школски прибор на
годишњем нивоу
Око100 ромске
деце којој је
обезбеђена
бесплатна ужина
на годишњем нивоу
Најмање 5 корисника
пакета подршке

500.000
годишње

500.000
годишње

500.000
годишње

200.000
годишње

Предшколска
установа,
Педагошки
асистент,
Школска управа

Основне школе
Ромски педагошки
асистент

Град Краљево;
Школска управа
Краљево;
Основне школе
са територије
града Краљева;
Ромски
педагошки
асистент;
Град Краљево;
Центар за
социјални рад;
Црвени крст
Краљево;

Град Краљево,
Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе,
Основне школе
са територије
града Краљева,
Педагошки

Град Краљево,
Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе,
Ромска удружења

Ромска удружења

Надлежна
министарств
а Донатори;
Ромска удружења

Надлежна
министарства;
Ромски педагошки
асистент;
Донатори;
Ромска удружења

Школска управа
Краљево,
Донатори,
Ромска удружења

2.2.7. Награђивање и
афирмација ученика
који постижу одличан
успех и ученика који
постижу одличне
резултате у спорту,
музици, такмичењима
(додела признања и
материјалне подршке)
2.2.8. Укључивање
родитеља ромске деце
у рад савета родитеља
2.2.9. Информисање и
укључивање родитеља
ромске деце у
промоцију образовања

2017-2025.

2017 – 2025.

2017 – 2025.

настава...)
Награђена
ромска деца која
имају одличан успех
у школи
Награђени ромски
ученици који
постижу одличне
резултате у музици,
спорту,
такмичењима
Родитељи ромске
деце активни у раду
савета родитеља
Повећана свест
родитеља ромске
деце о значају
образовања

асистент
Педагошки
асистент

Додељено 21
признање ромским
ђацима који имају
одличан успех у школи
21 ученика који су
остварили право на
пружање подршке за
остварене резултате у
музици, спорту,
такмичењима
Најмање 5 родитеља
укључено у рад савета
родитеља

/

200.000
годишње

/

/

Одржано 7 едукативних
радионица
Одржано 7
информативних
састанака

/

Донатори,
Ромска удружења

/

Основне школе,
Педагошки
асистент,
Школска управа
Краљево
Основне школе,
Педагошки
асистенти

Град Краљево,
Министарство
просвете,
Ромска удружења
Школска управа,
Градска управа,
Центар за социјални
рад,
Канцеларија за
ромска питања

Специфични циљ 2.3: Обезбедити квалитетно средње образовање за децу из ромске заједнице, делотворну
превенцију напуштања образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка средњег образовања
Активност
2.3.1. Организовање
припремне наставе
за полагање
завршног и пријемног
испита за упис у
средњу школу,за сву
ромску децу која
имају потребу за тим
2.3.2. Пружање
помоћи ученицима
ромске популације
при упису и одабиру
професионалне
орјентације кроз
скупове, састанке и
штампане брошуре

Период
реализације
(од – до)

2017- 2025.

2017- 2025.

Очекивани
резултат
Организовани
часови припремне
наставе за
полагање
пријемног
испита за упис у
средњу школу за

Пружена помоћ
ученицима ромске
популације при
упису и одабиру
професионалне
орјентације

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет
Остали
Лок. сам.
извори

Најмање 5
организованих
програма
припремне наставе
Најмање
двадесеторо ромске
деце која су
похађала часове
припремне наставе
150 ромске деце
којима је
пружена помоћ;

/

Одржано 7 скупова и
састанака

/

Подељено

/

/

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Основне школе
са територије
града Краљева,
Педагошки
асистент

Школска управа
Краљево,
Средње школе са
територије града
Краљева,
Град Краљево,
Удружења грађана

Национална
служба за
запошљавање,
Педагошки
асистент

Школска управа
Краљево
Ромска удружења

Средње школе са
терторије града

2.3.3. Организовање
едукативних
радионица на тему
коришћења
афирмативних мера
„Позитивне
дискриминације“ код
уписа ромске деце у
средње школе
2.3.4. Ангажовање
ментора за сву
ромску децу у
средњим школама у
Краљеву
2.3.5 Развијање и
интензивирање
активности у вези са
информисањем о
доступним
стипендијама, другим
расположивим
видовима материјалне
подршке
ромским ученицима
2.3.6. Обезбеђивање
финансијских
средстава за подршку
средњошколцима
ромске популације.

2017 – 2025.

2020 – 2025.

2017 – 2025.

2017 – 2025.

2.3.7. Промоција
образовних профила
дуалног образовања
2017 – 2025.

Организоване
едукативне
радионице на тему
коришћења
афирмативних мера
„Позитивне
дискриминације“
Ангажован
ментор за сву
ромску децу у
средњим
школама у
Краљеву
Средњошколци
ромске популације
информисани о
доступним
стипендијама и
другим
расположивим
видовима
материјалне
подршке
Обезбеђена
финансијска
средства за
финансијску
подршку
средњошколцима
ромске популације
Млади Роми
упознати са
могућностима и
предностима уписа у
средњу школу на
профиле дуалног
образовања

150 брошура
Одржано 7
едукативних
радионица на
годишњем
нивоу;

/

/

80 учесника на
едукативним
радионицама
1 ментор ангажован
за период од 5 година
/

/

80 информисаних
средњошколаца
ромске
популације
/

/

Број ромске деце
100.000
годишње

/

Ромска удружења

Школска управа
Краљево,
Средње школе са
територије града
Краљева

Министарство
просвете,
Донатори,
Ромска удружења

Град Краљево –
Одељење за
друштвене
делатности
Градске управе,
Ромски ментор

Школска управа
Краљево,
Ромска удружења

Град Краљево

Надлежна
министарства,
Донатори,
Ромска удружења

400.000
годишње

5 промотивних догађаја
/

Краљева
Школска управа
Краљево,
Средње школе са
терторије града
Краљева

Школска управа,
Средње школе,
Канцеларија за
младе

Град Краљево

Специфични циљ 2.4: Повећање броја ромске деце која су укључена у систем високошколског образовања
Активност

2.4.1 Развијање и
интензивирање
активности у вези са

Период
реализације
(од – до)
2017– 2025.

Очекивани
резултат

Студенти
ромске популације
информисани о

Индикатор(и)

5 студената ромске
популације
нформисано о

Потребни ресурси
Буџет
Остали
Лок. сам.
извори
/

/

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Град Краљево –
Одељење за
друштвене

Школска управа
Краљево,
Удружења грађана

информисањем о
доступним
стипендијама,
кредитима и другим
расположивим
видовима материјалне
подршке ромским
студентима
2.4.2 Обезбеђивање
финансијских
средстава за подршку
студентима ромске
популације

2017- 2025.

доступним
стипендијама,
кредитима и другим
расположивим
видовима
материјалне
подршке

расположивим
видовима материјалне
подршке

делатности
Градске управе

Обезбеђена
финансијска
средства за
подршку
студената ромске
популације
(најмање 2 на
годишњем нивоу)

5 ромских
студената којима је
обезбеђена стипендија

Град Краљево,
Ромска удружења,
Канцеларија за
ромска питања

150.000
годишње

600.000
годишње

Надлежна
министарства,
Донатори

Специфични циљ 2.5: Обедити квалитетно основно и средње образовање за младе и одрасле из ромске заједнице, који
се нису школовали или су прерано напустили образовање
Активност

2.5.1. Усмеравање и
укључивање Рома у
понуђене програме
функционалног
основног образовања
одраслих

Период
реализације
(од – до)

2017- 2025.

Очекивани
резултат

Организоване обуке у
ромским насељима за
описмењавање

Индикатор(и)

Организовано 7 обука
45 Рома похађало
обуке годишње
45 Рома завршило
обуку годишње

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

100.000

200.000

Носилац
активности

Школа за
образовање
одраслих,
НСЗ

Партнер/и у
реализацији

Градска управа,
Удружења грађана,
Ромска удружења ,
Канцеларија за ромска
питања

ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊЕ
Специфични циљ 3.1: Смањење стопе незапослених Рома и повећање броја радно способног и економски
активног ромског становништва
Активност
3.1.1 Организовање
стручних обука и
програма
преквалификације
Рома за
запошљавање код
послодавца
3.1.2 Спровођење

Период
реализације
(од – до)

Очекивани
резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

2018 – 2025.

Организоване
стручне обуке и
програми
преквалификација

Организовано 6 обука
10 Рома обучено и
преквалификовано за
рад код послодавца;

/

Програм
НСЗ

2018 – 2025.

Спроведен програм

10 Рома

/

Програм

Носилац
активности
Национална
служба
за запошљавање,

Партнер/и у
реализацији

Град Краљево

Привредна комора,
пословни сектор,
Донатори,
Удржење
привредника

Национална

Привредна комора,

програма едукације
Рома на обукама
„Пут до успешног
предузетника“ у
циљу израде доброг
бизнис плана
3.1.3 Спровођење
мотивационо акционих
радионица за ромску
популацију

3.1.4. Повећано
ангажовање
незапослених Рома у
јавним инстируцијама
кроз програме јавних
радова
3.1.5. Унапређење и
подршка у раду
сакупљачима
секундарних сировина
кроз набавку
материјала за рад,
обуке о правилном
раздвајању
секундарних сировина
и успостављање
сарадње са
предузећима која се
баве откупом
секундарних сировина
3.1.6. Субвенције
зпослодавцима за
запошљавање Рома

2017 – 2025.

2017 – 2025.

едукације Рома на
обукама „Пут до
успешног
предузетника“ у
циљу израде доброг
бизнис плана
Спроведене
мотивационо
активационе
радионице за Роме у
циљу упознавања са
примерима добре
праксе
Повећано учешће
Рома у програмима
јавних радова

едуковано у области
пословне
оријентације и
израде бизнис
планова

Побољшани услови
рада сакупљача
секундарних
сировина

додељено 10
материјала за рад,

2017 - 2025.

2018 - 2020.

Додељивање
стимулативних
стипендија
послодавцима

НСЗ

15 информисаних и
мотивисаних Рома
/

10 Рома ангажовано у
јавним институцијама
кроз програме јавних
радова

10 Рома прошло
обуку за правилно
раздвајање
секундарних
сировина

5 стимулативних
стипендија
додељених
послодавцима

/

100.000

550.000

Програм
НСЗ

Програм
НСЗ

служба
за запошљавање,
ЦИПС,
Град Краљево

Донатори

Град Краљево,
Национална
служба за
запошљавање

Привредна комора

Национална
служба за
запошљавање,
Јавне институције,
Град Краљево

Ромска удружења

ЈКП Чистоћа,
Град Краљево,
Откупљивачи
секундарних
сировина

Основне и средње
школе,
Донатори

Град Краљево
НСЗ

НСЗ, Привредна
комора, Пословни
сектор, Надлежна
министарства,
Донатори

1.000.000

550.000

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВО
Специфични циљ 4.1: Повећање нивоа знања о значају лечења и превентивне контроле здравља ромске популације у
Краљеву

Активност
4.1.1. Утврђивање
здравственог
стања ромске
популације путем
систематских
прегледа
4.1.2. Ангажовање
већег броја ромских
здравствених
медијатора у Дому
здравља
4.1.3. Спровођење
програма едукације
Рома о значају
здравља, здравственој
заштити и очувању
здравља
4.1.4. Спровођење
програма –едукације
младих Ромкиња о
репродуктивном
здрављу и
малолетничкој
трудноћи
4.1.5. Спровођење
програма –
едукације Рома о
болестима
зависности

Период
реализације
(од – до)

2018 - 2020.

2018 - 2025.

2018 - 2025.

2018 - 2025.

Очекивани
резултат
Спроведен
процес утврђивања
здравственог стања
ромске популације
путем систематских
прегледа
Повећан број
лекарских прегледa
Рома
Спроведен
програм едукације
Рома о значају
здравља,
здравственој
заштити и
очувању здравља
Спроведен програм
едукације
младих Ромкиња о
репродуктивном
здрављу
Спроведен програм
едукације Рома о
болестима зависности

2018 - 2025.

Индикатор(и)
200 особа
припадника ромске
популације које је
обавило систематски
преглед на
годишњем нивоу
Ангажована 2 ромска
медијатора

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

300.000

/

300.000

300.000

300.000

Одржано 6
едукација
60 Ромкиња
учествовало у
програмима едукација;

300.000

300.000

Дом здравља,
Завод за јавно
здравље

Град Краљево,
Надлежна
министарства,
Донатори

Дом здравља

Град Краљево,
Надлежна
министарства,
Донатори

Дом здравља,
Завод за јавно
здравље,
Црвени крст,
НВО

Град Краљево,
Надлежна
министарства,
Донатори

Дом здравља,
Црвени крст
Краљево

Град Краљево,
Надлежна
министарства,
Дом здравља,
Донатори

Дом здравља,
Завод за јавно
здравље,
Црвени крст

Град Краљево,
Центар за
социјални рад,
Надлежна
министарства,
Донатори

300.000

6 одржаних
едукација;
120 Рома учесника
у програмима
едукација;

Партнер/и у
реализацији

1.200.000
годишње

Одржано 6
едукација;
300 Рома учесника
у програмима
едукација

Носилац
активности

300.000

Специфични циљ 4.2: Унапређење хигијенско епидемиолошких услова у Ромским насељима у циљу спречавања
настанка и ширења заразних болести
Активност
4.2.1. Спровођење
дератизације,
дезинсекције и
дезинфекције у
Ромским насељима
4.2.2. Набавка пакета
кућне хемије и
средстава за личну
хигијену за ромске
породице
4.2.3. Спровођење
програма -Едукација
ромских породица о
одржавању хигијене
стамбених објеката
и личне хигијене

Период
реализације
(од – до)

2017 - 2025.

2018 - 2025.

2017 - 2025.

Очекивани
резултат

Индикатор(и)

Спроведена
дератизација,
дезинсекција и
дезинфекција у
Ромским
насељима
Пакети кућне хемије и
средстава за личну
хигијену

Број третмана

Спроведен
програм – Едукације
ромских породица о
одржавању хигијене
стамбених објеката
и личне хигијене

Број одржаних
едукација;

250 ромских
породица

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори
500.000
500.000

250.000

/

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Завод за јавно
здравље

Град Краљево,
Донатори,
Ромска удружења

250.000

Ромска
удружења

Град Краљево,
Донатори

/

Завод за јавно
здравље,
Црвени крст

Град Краљево,
Надлежна
министарства,
Донатори,
Центар за
социјални рад,
Дом здравља

Број Рома учесника
у програмима
едукација;

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Специфични циљ 5.1: Стварање услова за већу укљученост Рома у систем социјалне заштите
Активност

5.1.1. Унапређење
информисаности Рома
о правима из области
социјалне заштите

Период
реализације
(од – до)

Очекивани
резултат

Повећана доступност
информација од
занчаја из области
социјалне заштите

2017 - 2025.

5.1.2 Обезбеђивање
логистичке и
материјалне подршке у
прибављању личних
докумената

2017 - 2025.

Смањен број лица
која немају лична
документа

Индикатор(и)

Подељено 500
информативног
материјала,
Одржано 6
информативних
састанака и
радионица,
60 Рома присутно на
радионицама
број Рома којима су
обезбеђена лична
документа;

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

60.000

/

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Центар за социјални
рад,
Ромска удружења

Локални медији,
РНВО

Ромска
удружења,
Стручне невладине
организације

Полицијска управа
Центар за
социјални рад

60.000

/

Специфични циљ 5.2: Унапређење родне равноправности, заштита и превенција од насиља у породици код ромске
популације
Активност
5.2.1. Унапређење мера
превенције и заштите
од насиља у породици
код ромске популације

Период
реализације
(од – до)

2017- 2020.

5.2.2. Реализација
превентивних и
едукативних програма
о препознавању и
пријављивању насиља
5.2.3. Едукативан рад
са ромском заједницом
на подизању свести о
сузбијању дечјег
просјачења,
проституције и трговине
људима
5.2.4. Подршка у већем
укључивању Ромкиња у
рад цивилног сектора

Очекивани
резултат
Успостављени
ефикасни механизми
у превенцији и
заштити Рома од
насиља

Ојачани капацитети
система заштите
Рома од насиља
2018 - 2020.

2018 - 2025.

2018 - 2020.

Спроведен програм
обука ромске
популације о
сузбијању дечјег
просјачења,
проституције и
трговине људима
Ромкиње активније
укључене у рад на
унапређивау
положаја ромске
популације

Индикатор(и)
Оформљен
међусекторки
тим за заштиту
жртава насиља
Анализа броја
пријављених
случајева са
бројем укупно
изречених казни
Одржане 2
радионице о
превенцији насиља
20 Рома
учествовало на
радионицама
Одржане 3 обуке
60 Рома
учествовало на
обукама

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

/

100.000

300.000

Носилац
активности
Центар за социјални
рад,
Град Краљево

Удружења грађана,
Канцеларија за
родну
равноправност,
СОС служба,
Канцеларија за
ромска питања

Центар за социјални
рад,
Удружења грађана

Канцеларија за
родну
равноправност,
СОС служба,
Канцеларија за
ромска питања

Центар за социјални
рад,
СОС служба,
Канцеларија за родну
равноправност

Удружења
грађана,
Канцеларија за
ромска питања,
Полицијска
управа

/

100.000

300.000

Број одржаних
радионица

РНВО,
Градска управа
/

Партнер/и у
реализацији

/

Канцеларија за
родну
равноправност,
Центар за
социјални рад

ОБЛАСТ КУЛТУРА И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РОМСКУ ПОПУЛАЦИЈУ
Специфични циљ 6.1: Промовисање културног идентитета и традиције Рома
Активност
6.1.1. Организација
манифестација у
циљу промоције

Период
реализације
(од – до)
2018 – 2025.

Очекивани
резултат
Јавност боље
упозната са ромском
културом

Индикатор(и)
Одржано 6
манифестација

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори
1.000.000
1.000.000

Носилац
активности
РНВО,
Локални медији

Партнер/и у
реализацији
Град Краљево

ромске културе
6.1.2.
Организација
радионица о
ромској
култури и
традицији за
младе Роме
6.1.3. Уређење
простора за рад
ромских културно
уметничких
друштава
6.1.4. Промоција
књижевних дела
ромских писаца и
подршка ромском
књижевном
стваралаштву

Развијен културни
идентитет код младих
рома
2018 – 2025.

2020 -2025.

2018 -2025.

Континуирано неговање
ромске културе и
традиције
Млади Роми и шира
јавност упознати са
стваралаштввом
ромских књижевника
Млади Роми укључени
у креативне литерарне
радионице

3 одржане
радионица о
ромској култури
100 младих Рома
упознато са
ромском културном
баштином
Обезбеђен и
премљен простор за
рад ромских
културно уметничких
друштава
2 одржаних
литерарних вечери
посвећених ромским
књижевницима
10 младих Рома
укључено у
литерарну секцију
1 дело из ромске
књижевности
одштампано

150.000

РНВО

Локални медији,
Основне и средње
школе

1.000.000

8.000.000

Град Краљево,
РНВО

Град Краљево,
Донатори,
Министраство
културе

100.000

200.000

Основне и средње
школе,
Народна библиотека

РНВО,
Град Краљево,
Донатори,
Министраство
културе

150.000

Специфични циљ 6.2: Повећање укључености Рома у друштвени живот у локалној заједници
Активност

6.2.1. Умрежавање
ромских
невладиних
организација и
локалних
институција за
континуирани рад у
заједници у циљу
побољшања
положаја Рома
6.2.2.
Сензибилизација
службеника за
проблеме са којима
се суочава ромска
национална
мањина

Период
реализације
(од – до)

Очекивани
резултат

Умрежени кључни
чиниоци друштвене
интеграције Рома

2018 – 2020.

2018 – 2020.

Запослени у
установама
толерантни и без
дискриминације у
раду са ромском
популацијом

Индикатор(и)

Формиран стални
локални тим задужен
за праћење
реализације
активности из
Акционог плана

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

/

300.000

Партнер/и у
реализацији

РНВО,
Град Краљево,
Канцеларија за
ромска питања

Центар за социјални
рад,
Предшколска
установа,
Основне и средње
школе,
Полицијска управа,
Дом здравља

Град Краљево
Удружења

РНВО,
Канцеларија за
родну
равноправност,
Канцеларија за
ромска питања

/

Одржане 3 обуке,
15 запослених који
су прошли обуку
300.000

Носилац
активности

Специфични циљ 6.3: Превенција и заштита од дискриминације
Активност

6.3.1. Едукација и
информисање
Рома о
механизмима
заштите од
дискриминације

6.3.2 Обезбедити
услове за
изражавање
идентитета и
остваривање
мањинских права
Рома и Ромкиња
6.3.3 Јачање
ромске заједнице
за поштовање
принципа родне
равноправности

Период
реализације
(од – до)

2018 – 2025.

2018 – 2025.

2018 – 2025.

Очекивани
резултат

Роми едуковани и
упознати са
механизнизмима
заштите од
дискриминације

Шира јавност
информисана о
ромским
мањинским
правима
Припадници ромске
популације
информисани о
значају поштовања
принципа родне
равноправности

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет Лок.
Остали
сам.
извори

Одржано најмање 5
радионица

Носилац
активности
Удружења грађана

Град Краљево
Заштитник права
грађана
Савет за родну
равноправност
града Краљева

Локални медији
Удружења грађана

Град Краљево
Заштитник права
грађана
Савет за родну
равноправност
града Краљева

Савет за родну
равноправност града
Краљева
Удружења грађана

Град Краљево
Заштитник права
грађана

50 едукованих Рома
Одштампано 300
примерака
информативних
материјала
Одржане 2
информативне
емисије;
Одржане две јавне
трибине

250.000

200.000

250.000

200.000

Одржане 4 радионице
Најмање 50
припадника ромске
заједнице
присуствовало
радионицама
Одштампано 500
примерака
информативног
материјала

300.000

300.000

Партнер/и у
реализацији

8. РЕСУРСИ / БУЏЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
За спровођење овог акционог плана потребно је обезбедити административне и
финансијске ресурсе у складу са Законом и извршеном проценом.
Кроз акциони план дат је процењени оквир трошкова планираних мера, као и
очекивани извор финансирања, који ће послужити као основ за планирање и доношење
Одлуке о буџету града, чиме ће се створити услови за реализацију Акционог плана.
Средства за реализацију овог акционог плана ће се обезбеђивати и кроз
коришћење додатних извора финансирања: донаторски програми, програми надлежних
министарстава и организација.

9. УПРАВЉАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Систем праћења и евалуације обухвата све фазе и нивое спровођења Акционог
плана и треба да обезбеди информације о напретку и спровођењу дефинисаних
активности, као и процену успешности остварених циљева. Кроз обезбеђење повратних
информација овај систем је основ за унапређење Акционог плана и редефинисање
појединих његових активности, доношење одлука заснованих на чињеницама и подацима,
успостављање везе са осталим системима зa праћење и евалуацију, координацију свих
који учествују у остварењу Акционог плана, као и поделу одговорности за постизање
резултата. Предвиђена изградња институционалног оквира обезбеђује капацитете на
локалном нивоу за праћење, координацију и управљање процесом имплементације. Због
међуресорног карактера Акционог плана и сложености спровођења, неопходно је
обезбедити сарадњу свих партнера, координацију и проток информација.
Процес праћења и евалуације спроводи се: прикупљањем података, анализом
података, извештавањем и коришћењем анализе. Праћење је трајна активност на
прикупљању података и информација неопходних за мерење остварења циљева
Акционог плана. Основ за праћење спровођења активности и достизање планираних
резултата и специфичних циљева јесте систем индикатора који су дефинисани на нивоу
сваке појединачне активности.
Централну улогу у праћењу, координацији и управљању реализацијом Акционог
плана има радно тело које ће се формирати решењем надлежног органа уз стручно
техничку подршку Службе за управљање пројектима и локално економски развој Градске
управе града Краљева.
У зависности од врсте и нивоа на коме се реализују активности, локална јавна
предузећа и установе ће директно пратити активности за чије остварење су надлежна. За
успешно остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера:
републичких и регионалних органа, организација, ромских удружења и др.
За координацију прикупљања и анализу података одговорна је Градска управа –
Служба за управљање пројектима и локално економски развој, а надлежна јавна
предузећа, установе, организационе јединице Градске управе и други органи одговорни
су за припрему секторске евалуације.
Редован извор података је званична статистика, као и информације и подаци
прибављени кроз систем извештавања од стране стручних служби Градске управе и
надлежних јавних предузећа и установа задужених за реализацију активности. Такође,
подржаће се и развој алтернативних мрежа за прикупљање података и умрежавање
локалних извора података.
На основу прикупљених података на двогодишњем нивоу ће се припремати
Извештаји о реализацији мера из акционог плана, као и финални извештај који ће се

припремити по истеку периода на који се односи, односно након 2025. године. Радно тело
наведене извештаје подноси Градском већу и Скупштини града Краљева на разматрање
и усвајање.
Радно тело за праћење спровођења Акционог плана треба да обавештава
надлежне органе локалне самоуправе, а и ширу заједницу о напретку ка остварењу
планираних циљева и задатака. Код саопштавања сазнања из процене резултата треба
користити различите технике као што су конференције за штампу, извештаји, гостовања
на медијима, панои, флајери, итд.
У циљу успешнијег информисања шире јавности о активностима и постигнутим
резултатима потребно је направити план промотивних активности и на интернет страници
града перманентно оглашавати све послове који су реализовани, који су у току и који се
тек планирају. На тај начин обезбеђује се медијска подршка и доступност информација
свим заинтересованим лицима.

10. ЗАКЉУЧАК
У циљу повећања социјалне укључености – смањења сиромаштва и сузбијања
дискриминације Рома и Ромкиња, односно стварања услова за пун приступ остваривању
људских права лица ромске националности, Влада Републике Србије је марта 2016.
године усвојила Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији за период од 2016. до 2025. године. Стратегија има пет посебних циљева у
кључним областима који доприносе остваривању општег циља, а то су образовање,
становање, запошљавање, здравље и социјална заштита.
Локални акциони план за унапређење положаја Рома на територији града Краљева
за период 2017 – 2025. године, усклађен је са Стратегијом за социјално укључивање Рома
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. Представља
инструмент који може осигурати унапређење положаја ромске заједнице, јер се кроз
процес његове израде постиже и сензибилисање доносиоца одлука на локалном нивоу за
питања социјалног укључивања Рома и заснован је на принципима инклузивности,
децентализације, рационализације, економичности, ефикасности и афирмативних мера.
Делотворно остваривање ових принципа подразумева решавање проблема из
шест кључних области: образовање, запошљавање, становање, здравствена
заштита, социјална заштита, култура и друга питања од значаја за ромску
популацију, без којих није могуће суштински поправити положај Рома на територији
града Краљева.

