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Увод... 
 

 

 

 

 

Роми су традиционално номадски народ пореклом из Индије.  Ромски језик и његови 
дијалекти   сродни су језику племена Дарди и Кафистрану, као и језику племена Хидукушу 

у Индијији. 

Застава Рома је плава у горњем делу, што асоцира на небо, слободу и безгранично 
пространство и живот под ведрим небом и зелена у доњем, што асоцира на траву, друм и 
стална путовања. У средини је црвени точак са 16 паока који је симбол номадског живота 

и прогона Рома.   

Под ромском заставом никада није вођен нити један рат. 

Ромска химна је Гелем, гелем лунгоне дромеја. 

Традиционални Роми веома цене проширену породицу. 

Најважнији су празници Ђурђевдан/Ерделези, Василица и Бибија. 
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Шта је Локални план акције за унапређење положаја Рома?  

 

Под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја Рома на територији општине 

Рума за период 2015- 2020.година, подразумева се процес доношења одлука о томе које промене 

значајне за живот Рома Локална самоуправа намерава да оствари у локалној заједници у току 

предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина 

ангажовања капацитета свих релевантних актера у заједници у планирању и примени плана.  

Локални акциони план за унапређење положаја Рома је резултат процеса планирања или планска 

одлука којом су дефинисани основни начини остваривања циљева ове националне мањине у 

локалној заједници. 

Локални акциони план (у даљем тексту ЛАП), намењен је представницима локалних власти, 

ромским активистима, запосленима у образовним и здравственим институцијама, Центру за 

социјални рад и осталим локалним институцијама и организацијама чије поље рада има везе са 

унапређењем положаја Рома.  Циљ овог акционог плана је да укаже на важност планског и 

системског приступа, као и важност међусекторске сарадње, у настојању да се постигну минимални 

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

Локални акциони план за унапређење положаја Рома доноси се на период од 5 година, са 

детаљном разрадом активности.  За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о 

положају и потребама Рома у Руми, коришћени су следећи извори: статистички подаци, извештаји 

Локалне самоуправе, Центра за социјални рад, Дома здравља, Школске управе, Националне службе 

за запошљавање, Црвеног крста, Профил заједнице, састанци и консултације са представницима 

цивилног сектора и представником ромске популације.    

Процес израде Плана спроведен је у периоду фебруар - мај 2015. године.         

Овај акциони план је у складу са Националном стратегијом за унапређивање положаја Рома (коју је 

усвојила Влада Републике Србије) и програмом Декада Рома 2005-2015. Овај документ се такође 

ослања на Ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Рума 2010-2020.  

Потписивањем Декларације Декаде Рома (2005-2015), у Софији 2. фебруара 2005. године од стране 

премијера земаља учесница, формално је започела реализација програма  Декада инклузије Рома 

2005- 2015. Циљ ове међународне иницијативе која окупља државе централне и југоисточне 

Европе, међународне и невладине организације и представнике ромског цивилног друштва, је 

унапређивање положаја Рома, као и смањивање неприхватљивих разлика између Рома и осталог 

дела становништва. Поред одређених приоритетних области (становање, образовање, 

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

сиромаштва и побољшању положаја жена, а основни принцип је и укључивање представника 

ромских заједница у све процесе. Србија је председавала Декадом Рома у периоду од 01. јула 2008. 

године до краја јуна 2009. године.   
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Основни принципи и вредности на којима почива овај Акциони план подразумевају: 

 поштовање, заштита и испуњавање законских права Рома;  

 пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота;  

 поштовање, признавање и промоција различитости;  

 једнаке могућности засноване на једнаким правима;  

 родну равноправност;  

 спречавање и борба против свих облика дискриминације и  

 спровођење мера афирмативне акције. 

 

Комисија за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома 

 

У циљу израде овог документа формирана је  Комисија за израду локалног акционог плана за 

унапређење положаја Рома у области становања, образовања, запошљавања, здравства и 

социјалне заштите, укључивања Рома у јавни живот и локалну заједницу, кроз спорт, културу, 

информисање и јачање организација цивилног друштва на територији општине Рума. Комисију 

чине представници: Локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог 

документа, општинске власти, представници јавних предузећа, установа и представника удружења 

и организација. 

Комисија за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома чине: 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Рума 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 011-10 /2015-I 

Дана: 30.01.2015. године 

Р у м а 

 

 

 

На основу члана 56. став 1. тачка 8. и 12. Статута Општине Рума (''Службени лист општина 

Срема'', бр. 06/2009 и 38/2012), доносим 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома 

 

I 

 

Образују се Комисија за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома, у следећем 

саставу: 

 

1. Душан Љубишић - Начелник Општинске управе 

2. Крум Васев - Помоћник председника општине за социјална питања 

3. Славољуб Марђелошки - ЈП "Водовод" Рума 

4. Бранко Јовичић - ЈП "Комуналац" Рума 

5. Владислава Стаменовић - Дирекција за изградњу Руме 

6. Татјана Новић - Дирекција за изградњу Руме. 

7. Дарко Кличковић - Помоћник начелника Одељења за друштвене делатности 

8. Бојан Русмир - Канцеларија за Локални економски развој општине Рума 

9. Јелена Дешић - Основна школа "Шеста ударна војвођанска бригада" Грабовци 

10. Нада Петровић - Основна школа "Иво Лола Рибар" Рума 

11. Биљана Хавлек - Основна школа "Иво Лола Рибар" Рума 

12. Љубица Јовановић - Основна школа "Иво Лола Рибар" Рума 

13. Драгана Такач - Основна школа "Доситеј Обрадовић" Путинци 

14. Ђорђе Мирковић - Основна школа "Небојша Јерковић" Буђановци 

15. Мирко Зрнић - Средња стручна школа "Бранко Радичевић" Рума 

16. Ненад Бошковић - Средња стручна школа "Бранко Радичевић" Рума 

17. Дарко Марковић - Координатор за ромска питања 
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18. Светлана Михајловић Бошњаковић - Национална служба за запошљавање испостава Рума 

19. Радованка Поповић Јанковић - Црвени крст Рума 

20. Гордана Јововић - УПВО "Полетарац" 

21. Весна Павловић - Центар за социјални рад 

22. Милица Орошњак - Дом здравља Рума 

23. Лазар Мирић - Спортски центар Рума 

24. Бранислав Јовановић - Окружна канцеларија Сремског округа Националног савета Рома 

25. Зоран Јовановић - Окружна канцеларија Сремског округа Националног савета Рома 

26. Александар Балиновић - Окружна канцеларија Сремског округа Националног савета Рома 

27. Златица Јовановић - Удружење Рома Руме 

28. Наташа Микавица - Удружење Рома Руме 

29. Драган Брцан - Удружење Рома Буђановци 

30. Драгоја Јовановић - Ромска организација Кленак 

 

 

II 

 

Задаци Комисије су: припрема детаљне анализе тренутног стања положаја Рома и дефинисање 

потреба ромске популације, припрема SWOT анализе, припрема програма и пројеката, припрема 

Акционог плана, спровођење процеса јавне расправе и достављање нацрта Локалног акционог 

плана за унапређење положаја Рома Општинском већу општине Рума на усвајање.  

 

III 

 

Чланови Комисије именују се на период од 4 (четири) месеца. 

 

IV 

 

Решење доставити Председнику општине и члановима Комисије. 

 

V 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли општинске управе 

општине Рума. 

 

Број: 011-10 /2015-I 

Дана: 30.01.2015. године 

РУМА 

ПРЕДСЕДНИК 

                 ОПШТИНЕ РУМА 

          Слађан Манчић 
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Општи подаци о Ромима 
 

Роми у Србији 

 

У Попису 2011. године подаци о 

националној припадности су, сходно 

важећим уставним одредбама, резултат 

слободног изражавања грађана, односно 

родитеља, усвојитеља или старатеља када 

је реч о деци млађој  од 15. година. Према 

резултатима последњем пописа из 2011. 

године, у Републици Србији живи 147.604 

лица ромске националне припадности, тако 

да је њихов удео у укупном становништву 

2,05%. Највећи број Рома, живи у јужној и 

источној Србији (57.239 или 38,7% од 

укупног ромског становништва) и 

Војводини (42.391 Рома или 34,8% од 

укупног ромског становништва). Роми тако 

чине више од 10% укупног становништва на 

северу и југу земље: у Бачу, Новом Бечеју, 

Новој Црњи, Беочину, Коцељеву, 

Пећинцима, те у Бојнику, Сурдулици, 

Бујановцу, Белој Паланци. Роми су такође и 

грађани великих и већих градова као што су 

Београд (27.325), Ниш (6.996), Лесковац 

(7.700).  

Просечна старост Рома је 28 година, што их чини знатно млађима у односу на укупно становништво 

Србије, које је у просеку старо 42,2. године. Посматрано по полу, међу лицима ромске 

националности, већи удео чине мушкарци (51%) него жене (49%). Број Рома између два пописа 

порастао је за 39.411 што је 36, 43%.  

Број Рома према последњем Попису из 2011. у Региону Војводине је 42.391, што је 2,15%,  у 

Сремском округу 5.488, а у општини Рума 1297. Овај број говори само о грађанима Србије који су се 

тако изјаснили на попису. Међутим, многа истраживања указују на то да је број припадника ромске 

националности знатно већи, па се процењује да је укупан број Рома између 250. 000 и 500. 000. Уз 

ово, свакако треба имати на уму и више десетина хиљада Рома расељених са Косова и Метохије.    

 

 

147.604
108.193

Попис 2011. Попис 2002.

БРОЈ РОМА:

 
Тип насеља: 
Градска: 60% 
Остала: 40% 

 
Полна структура: 
Мушкарци: 51% 

Жене: 49% 
 

Просечна старост: 28, 30 година 

 
Извор: Републички Завод за статискику 
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Роми у Руми 

 
Општина Рума налази се у самом средишту равног и плодног Срема, смештеном између Дунава и 

Саве, у подножју прелепе планине Фрушке горе. Простире се на површини од 582 км² и по величини 

је четрнаеста општина у Војводини (од 45 општина).  

Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС) за 2011. годину у Руми живи 54.339 

становника. Густина насељености је око 93 становника по км2, што је нешто више од републичког 

просека и просека Сремског округа. Мало више од половине становника општине насељено је у 

граду Руми, административном центру општине, док је остало становништво насељено у 16 

руралних насеља. 

 

У општини Рума, према последњем попису из 

2011. године живи 1.297 Рома, али стварна 

ситуација говори да је број припадника ове 

нације већи од пописаног стања, и достиже број  

око 3.000.  

У Табели бр.1 поред Срба, издвојене су 

најбројније националне мањине које живе на 

територији општине Рума. Роми су на трећем 

месту, после Хрвата и Мађара са уделом у 

укупном становништву од 2,38%. 

 

 

Према незваничним подацима које поседује Општинска управа, сеоске месне заједнице насељава 

око 2.000 Рома. Месне заједнице са највише Рома су: Кленак, Грабовци, Буђановци, Хртковци. 

У градском делу, број становника ромске националности је око 1.045 људи. У 4 месне заједнице, у 

најлошијим животним условим живе Роми који су населили део око депоније,  где је урбанистичким 

планом предвиђено вашариште. На том месту се данас налази нехигијенско насеље Рупе. 

  

46.891

1.171 1.297 1.719

График бр. 1. Најбројније националне 
мањине у Руми, 2011.

Срби Мађари Роми Хрвати



ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Рума, 2015-2020. године 

13 
 

Анализа ситуације 
 

Званични статистички подаци показују да општину Рума насељава 1.297 особа ромске 

националности, док бројке са терена говоре о око 3.000 Рома. Подаци о полној и старосној, као и 

радно-способној структури Рома у општини Рума за сада не постоје.  

Као и у свакој локалној заједници, живот социјално угрожених група није ни мало лак. Један од 

основних и највећих проблема са којима се суочава ромска популација јесу лоши услови живота, 

честе промене места боравка, немогућност одржавања хигијене, потешкоће при запошљавању, 

школовању и уредној здравственој и социјалној нези.  

 

Анализа битних актера и опис стања у 
локалној заједници 
 

 Локална самоуправа 

У општини Рума, заштитом и унапређењем положаја Рома у Локалној самоуправи бави се Oдељење 

за друштвене делатности у оквиру којег је Kанцеларија за инклузију Рома. Лице задужено за ромска 

питања је координатор ромске националности. Не постоји база података припадника ромске 

популације. 

Локална самоуправа  врши издвајање намењено Ромима кроз стипендирање свих ученика ромске 

националности који похађају средњу школу, реализацију пројекта Подршка ромској деци из насеља 

Рупе у образовању у оквиру кога је формиран дневни боравак за ромску децу у Основној школи Иво 

Лола Рибар и издвајања новчаних средстава за набавку уџбеника, ужине, превоз ученика средњих 

школа.  

Пројекти који су спроведени од стране Локалне самоуправе, у оквиру којих су Роми били циљна 

група су: Наша школа; Дневни боравак за ромску децу; Ала волим школу - креативна радионица 

током лета за социјално угрожену и ромску децу; Изградња купатила у неформалном ромском 

насељу у Доњим Петровцима; Друштвено невидљиви. 

Јавне институције чији је оснивач Локална самоуправа (ЈП Водовод, ЈП Комуналац, Дирекција за 

изградњу Руме, Спортски центар Рума), су од великог значаја у решавању проблема и 

унапређивање положаја ромске популације у општини Рума. 

 

  



ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Рума, 2015-2020. године 

14 
 

 Центар за социјални рад (ЦСР) 

 
Центар за социјални рад нема евиденцију ромских корисника материјалне помоћи с обзиром да 

није обавезно изјашњавање о националној припадности.  

Припадници ромске националне мањине могу да остварују сва права као и друга лица која се нађу 

у стању социјалне потребе, којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања 

социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба, а 

која су у складу са Законом о социјалној заштити, Породичним законом и другим законским 

прописима који се примењују у социјалној заштити. Роми не користе никакве посебне услуге 

социјалне заштите по основу националне припадности, већ као и други корисници остварују права 

на услуге социјалне заштите и материјалне подршке 

Најчешће коришћени облици помоћи које нуди ЦСР су:  новчана социјална помоћ, једнократна 

новчана социјална помоћ као и помоћ у натури. Ромска популације је добро информисана о помоћи 

које могу добити преко центра. 

 

 Национална служба за запошљавање (НСЗ) 

 
На евиденцији Националне службе за запошљавање у 2015. години,  има 167 Рома, од којих 76 

жена. Најзаступљенији су Роми са првим степеном стучен спреме, док са четвртим степеном их има 

3, од којих су 2 жене. Послове које обављају преко НСЗ су најчешће јавни радови чишћења депонија, 

у оквиру којих су ангажовани као ниско-квалификовани радници.  

НСЗ нуди Ромима мотивационо-активационе обуке, програм за самозапошљавање, програм за 

ново запошљавање, јавне радове, обуке за преквалификацију и стицање нових знања и програм 

Друга шанса.  

 

 Дом здравља Рума 

 

У Дому здравља Рума не постоји евиденција ромских корисника здравствене заштите.  Око 5% Рома 

који дођу у Дом здравља немају здравствену књижицу.  

Дом здравља у Руми спровео је пројекат Рано откривање карцинома грлића материце код 

Ромкиња, у оквиру кога је око 200 жена урадило превентивни преглед.  
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Ромски здравствени медијатор 

 
На основу Закона о здравственој 

заштити Друштвене бриге за 

здравље на нивоу Републике, члан 

11, у оквиру унапређења здравља и 

здравствене заштите групација 

становништва које су изложене 

повећаном ризику обољевања oд 

2008. годинe Министарство здравља 

је подржало  пројекат увођења 

здравствених медијаторки у 

здравствени систем РС.ормалних 

насеља. 

У оквиру Дома здравља запошљен је 

један представник ромске 

националности на позицији – Ромски 

здравствени медијатор.  

Послове које обавља Ромски здравствени медијатор у Руми су: прикупљање докумената у циљу 

остваривања права на здравствену заштиту и социјалну заштиту (дечји додатак, социјална помоћ и 

сл.), сарадња по питању имунизације и вакцинације деце, сарадња са Центром за социјални рад 

према указаној потреби, заказивање прегледа у Дому здравља, активно информисање ромског 

становништва о теми злостављања, као и едукација о превентивним прегледима и очувању и 

унапређењу здравља. 

 

 Институције образовања: 

На територији општине Рума се налази једна установа за предшколско васпитање и образовање, 

12 основних и 4 средње школе. 

 

Табела бр. 1. Капацитети образовних институција у општини Рума, 2015. године 

 Број установа Број ученика ромске 
националности 

Укупан број 
ученика 

Предшколске установе 1 32 1.259 
Основне школе 12 354 3.893 
Средње школе 4 33 1.497 

Извор: Општинска управа Рума, 2015. 

 

 

Улога здравствених медијаторки је да воде 
евиденцију о здравственом стању житеља 

неформалних насеља, да раде са њима на подизању 
свести о неопходности вакцинације деце, као и 
значају правилне исхране и хигијенских навика. 

 
 

  

Здравствене медијаторке треба да обезбеде бољи 
увид здравствених установа у стање ових насеља, 

а да житељима укажу на значај правовременог 
јављања лекару. Здравствена медијаторка није 

здравствени радник (лекар, медицинска сестра), 
она повезује здравствени систем и грађане 

неформалних насеља.и граане  
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Предшколско васпитање и образовање 

Полетарац похађа 32 ромске од укупно 1.259 деце. Обухват деце ромске националности у 

образовни припремни програм је око 90%.  

Табела бр. 2. Упис деце 2014/2015. 

Назив установе Број ромске деце 
Установа за предшколско образовање  Полетарац 32 

Извор: Општинска управа Рума, 2015. 

 

Основно образовање 

Системом основног образовања у оквиру  12 школа  обухваћено  је 354 ромске, од укупно 3.893 

деце од којих у први разред за школску 2014/2015. годину је уписано 43 ученика ромске 

националности.   

Највећи број ромске деце (85) похађа  ОШ „23.Октобар“ која је у селу Кленак,  док у градској 

средини, највише ученика ромске популације, њих 81, похађа  ОШ „Иво Лола Рибар“  у оквиру које 

је забележен највећи уписан број ромске деце у први разред али и највећи број Рома који напуштају 

основну школу. Уписом у први разред  школе „ Иво Лола Рибар“  обухваћено је око 90% деце и то 

радом на терену, али свега 10-20% деце редово долази у школу. 

 

Табела бр. 3. Упис ромске деце од првог до осмог разреда 2014/2015. године 

Назив  установе Број 
ромске 

деце 
уписано у 

први 
разред 

Број 
ромске 

деце  
укупно 

од првог 
до осмог 
разреда 

Број 
Одличних 
ученика у 
свим 
разредим
а 
(Роми) 

Број 
понавља
ча међу 
ромском 
децом  

Број Рома 
који су 
Напустили 
школу 

ОШ „Змај Јова Јовановић“, Рума 0 6 0 0 3 
ОШ „Вељко Дугошевић“, Рума 1 9 0 0 0 
ОШ „Душан Јерковић“, Рума 5 19    
ОШ „Иво Лола Рибар“, Рума 14 81 0 3 20 

Основна музичка школа „Теодор 
Тоша Андрејевић“, Рума 

1 2 1 0 0 

ОШ „23. Октобар“, Кленак 9 85 0 1 0 
ОШ „Шеста ударна војвођанска 

бригада“, Грабовци 
1 37 1 0 0 

ОШ „Милош Црњански“, Хртковци - 13 - - - 
ОШ „Небојша Јерковић“, Буђановци 4 32 1 0 2 
ОШ „Бранко Радичевић“, Никинци 1 10 - 2 1 
ОШ „Миливој Петковић – Фећко“, 

Платичево 
5 39 0 2 6 (у азилу) 

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Путинци 2 21 - - 4 
Извор: Општинска управа Рума, 2015. 
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Средњошколско образовање: 

У општини Рума, у оквиру четири средње образовне институције, наставу похађа 33 ромска ђака, од 

укупно 1.497 деце.  Настава се похађа редовно, пошто су то углавном деца која су мотивисана да 

заврше школу. Појединци бележе одличне резултате. 

Табела бр. 4. Упис ромске деце школске 2014/2015. године 

Назив  установе Број ромске 
деце  у свим 
разредима 

Одличан 
успех 

(ромска 
деца) 

Понављачи 
(ромска 

деца) 

Напустило 
школу 

(ромска 
деца) 

Гимназија „Стеван Пузић“, Рума 0 0 0 0 
Средња пољопривредно-

прехрамбена школа „Стеван 
Петровић Бриле“, Рума 

4 / / / 

Средња техничка школа „Миленко 
Брзак-Уча“, Рума 

5 0 2 1 

Средња стручна школа „Бранко 
Радичевић“, Рума 

24 1 / / 

Извор: Општинска управа Рума, 2015. 

 

 Црвени крст Рума 

Црвени крст кроз реализацију Народне кухиње и 

програм подршке ромској деци у образовању 

утрошио је 3.500.000,00 динара. Од 600 корисника 

Народне кухиње 50% чине Роми. Ова врста помоћи 

доступна је само у градском делу општине. Од 850 

најугроженијих становника у сеоској средини, 50% 

чине Роми који у оквиру помоћи добијају 

једнократне пакете хране и хигијенских средстава.  

Процењена вредност пакета хране, хигијенских 

пакета и новогодишњих пакетића је 2.500.000,00 

динара. Око 300 Рома остварује помоћ у одећи, 

обући и постељини. 

 

 Удружење Рома Руме 

 
Удружење Рома Рума основано је 2008.године са циљем да побољша услове живота, одржава и 

негује традицију, културу и обичаје Рома у општини Рума. Удружење броји 15 чланова. До сада је 

спровело пројекат ДИЛС- образовна инклузија финансиран од стране Министарства просвете. 

Проблем који се јавља у раду са Ромима је незаинтересованост за заједничко решавање проблема. 
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Према речима представника удружења Локална самоуправа би требало да побољша положај Рома 

санацијом нехигијенског насеља Рупе и обезбеђивањем услова становања и запошљавања Рома. 

 

 Удружење Рома Буђановци 
 
Удружење Рома Буђановци основано је 
почетком 2011. године са жељом да 
побољша положај ромске популације у 
општини Рума, а првенствено у месној 
заједници Буђановци. Удружење броји 
200 чланова. До сада су учествовали у 
реализацији неколико пројеката и акција - 
Јавни радови 2012. године, пројекат ДИЛС 
и пројекат Друга шанса  у сарадњи са ОШ 
"Небојша Јерковић". 
Пројекат изградње јавног купатила 

реализован је до висине средстава које је 

обезбедила Швајцарске агенције за 

обнову и развој, али због изостанка подршке од стране општине са средствима која су предвиђена 

пројектом, до реализације није дошло. 

Волонтерски доприносе бољим условима живота у месној заједнице, кроз уређење зелених 

површина, хуманитарне акције помоћи најугроженијим и болесним суграђанима, обележавање 

Дана Рома, организовање Фијакеријаду и Котлићијаду за сеоску славу.  

Најчешћи проблеми који се јављају у раду са Ромима јесу немање личних докумената, често 

мењање пребивалишта, нехигијенски улови живота, неадекватно одлагање отпада, 

необразованост и недостатак материјалних средстава.  

Према речима представника Удружења, Локална самоуправа може да допринесе побољшавању 

услова живота Рома у Буђановцима кроз реализацију започетог пројеката јавног купатила и већом 

укљученошћу у решавање пробама Рома – становање, образовање, запошљавање и здравствена 

заштита. 
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Приоритетне области  
 

Код одређивања приоритетних области Акционог плана поштован је стратешки оквир за 

унапређивање положаја Рома који је усвојила Влада Републике Србије. Приоритетне области 

Декаде инклузије Рома 2005-2015. су становање, образовање, здравље и запошљавање. Поред 

набројаних области, на радним састанцима се издвојио још један приоритет а то је - укључивање 

Рома у јавни живот и локалну заједницу, кроз спорт, културу, традицију, информисање и развој 

цивилног друштва. 

Основне циљеве овог ЛАП можемо поделити на: 

 

ЦИЉ 1.  УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ОПШТИНИ РУМА 

 

ЦИЉ 2. УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА И 

КВАЛИТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ 

 

ЦИЉ 3. ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РОМА У ОПШТИНИ РУМА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ 

 

ЦИЉ 4. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ РОМА ПРИМАРНОМ И СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У 

ОПШТИНИ РУМА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ АДЕКВАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

ЦИЉ 5. УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ЈАВНИ ЖИВОТ И ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ (СПОРТ, КУЛТУРА, 

ТРАДИЦИЈА, ИНФОРМИСАЊЕ И РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА) 
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1. СТАНОВАЊЕ 
 

 

Премда не постоје званични нити 

правилно прикупљени подаци о 

положају Рома у Србији, када је 

становање у питању, истраживања 

показују да је њихова ситуација у 

овом погледу веома тешка.  

 

Становање Рома не може се 

посматрати одвојено од социјалне 

маргинализације, сиромаштва, 

искључености и обесправљености 

Рома. Роми као најугроженија 

национална мањина у Србији, често станују у неформалним насељима, објектима који су испод стандарда, 

без приступа пијаћој води, електричној енергији, без пребивалишта, докумената и приступа основим 

људским правима. Роми често живе без приступа основим сервисима и услугама а изузето мали број ромских 

насеља је легализован или је за њих покренут процес легализације.  

 

Према доступним подацима, 28% ромских насеља у Србији је изграђено у складу са урбанистичким 

плановима, 34.6% су изграђена илегално, док је 35.4% насеља изграђено илегално око планско подигнутих 

насеља. Комунална инфраструктура у овим насељима је на врло ниском нивоу. Највећи број насеља су 

нехигијенска илегална насеља (43.5%), делимично регулисана комунална инфраструктура се може наћи у 44% 

ромских насеља, а комплетно регулисана само у 11% ромских насеља. Ова последња су углавном мешовита 

насеља Рома и већинског становништва лоцирана у приградским подручјима, где је ромско становништво 

углавном мањинско.  

Веома лош квалитет комуналне инфраструктуре је у руралним подручјима. У 90.3% ромских насеља постоји 

мрежа за снабдевање електричном енергијом. Водовод постоји у 47.1% ромских насеља, док је у само 18.6% 

доступан највећем броју породица. Међутим, ово не значи да породице имају воду у својим домовима. У чак 

27.3% насеља стамбене јединице нису снабдевене водом, а у 6.3% насеља снабдевање водом је обезбеђено 

само у мањим подручјима. Канализациона мрежа постоји у 24.2% насеља, као и у највећем делу 10.5% 

насеља. Међутим, у 65.1% насеља не постоји канализациона мрежа. Карактеристика највећег броја насеља је 

да је приступ насељу релативно добар, али улице у самом насељу генерално нису регулисане нити 

асфалтиране. У 44.3% ромских насеља не постоји улична мрежа или је у процесу развоја1.  

 

  

                                                           
1 Национални извештај, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2013. година, 6. стр, Ана Поповић, Јелена 

Станковић / Пројекат финансијског описмењавања Рома, 2011. 
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УСЛОВИ СТАНОВАЊА РОМА У ОПШТИНИ РУМА 

 
Према незваничним подацима које 

поседује Општинска управа, сеоске 

месне заједнице насељава око 2.000 

Рома. Месне заједнице са највише 

Рома су: Кленак, Грабовци, 

Буђановци и Хртковци. 

У градском делу, Роми су насељени 

у све 4 месне заједнице и броје око 

1.045 људи. Најбројнији су у МЗ II () -

460, где је највећи део Рома населио 

део око градске депоније који је 

урбанистичким планом предвиђен за вашариште. Решавање питања нехигијенског насеља 

Вашариште (Рупе) ставља као један од основних проблема и приоритета за будуће активности. 

У наставку следи табеларни приказ броја Рома по градским месним заједницама у Руми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОМСКО НАСЕЉЕ РУПЕ 

Ромско насеље Рупе је насељавало од 60 година 20 века, првенствено због близине Вашара а 

касније и депоније. Локација је према урбанистичким плановима намењена за вашариште, а не за 

ромско насеље. На површини од 3000м2, тренутно има 33 куће које су од меког материјала и нису 

погодне за становање. Насеље има воду из јавног водовода која је доступна на две чесме. Не 

постоји асфалтни пут до насеља. Уведен је један електронски кућни прикључак са кога се нелегално 

напајају друге куће. Роми из насеља Рупе баве се сакупљањем секундарних сировина, „ситном 

трговином“ на Вашару и сеоским радовима у пољопривреди.   

Не постоји тачан податак у оквиру Пописа 2011. године о броју становника на овој локацији, па по 

незваничним подацима, прикупљених радом на терену, број Рома се  креће се између 150-170.  
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ГРАФИК БР.  2:  CEOСKE МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СА НАЈВИШЕ НАСЕЉЕНИХ 

РОМА
Буђановци

Витојевци

Кленак

Грабовци

Хртковци

Доњи Петровци

Платичево

Никинци

210

460
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ТА Б Е Л А  Б Р.  3 :  Б Р ОЈ  Р О М А  У  Г РА ДС К И М  
М ЕС Н И М  З А Ј Е Д Н И Ц А М А

Рума IV Рума III Рума II Рума I
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Школске 2014/15. године у ОШ из овог насеља  уписано је 49 деце, а у предшколско њих 11. Покушај 

исељења Рома са ове локације био је седамдесетих година, када су се Роми раселили по градским 

месним заједницама у куће изграђене средствима општине. Према анкети које је радило Удружење 

Рома из Руме, поводом исељавања са ове локације, све породице су се изјасниле потврдно по 

питању исељења из насеља. 

 

ЖИВОТ РОМА У СЕОСКОЈ СРЕДИНИ 

Роми скоро насељавају све месне заједнице  општине Руме - Буђановци, Платичево, Витојевци, 

Грабовци, Хртковци, Никинци, Кленак, Мали Радинци (једна  породица), Павлопвци,  Доњи 

Петровци,  Краљевци, Добринци, Стејановци, Вогањ (једна породица), Путинци. Према 

незваничним подацима по месним заједницама има их око 2000. Најбројини су у месним 

заједницама: Кленак (500), Грабовци (350), Хртковци (200), Доњи Петровци (200), Добринци (80), 

Буђановци (200), Платичево (150), Витојевци (100), Никинци (100), док их је знатно мање у месним 

заједницама Мали Радинци (5), Павловци (10), Краљевци (30), Стејановци (40), Вогањ (5), Путинци 

(30). 

У Доњим Петровцима сконцентрисани су у једном делу села док су по осталим месним заједницама 

ромске куће раштркане.  

Већина ромских кућа покривене су водоводном и канализационом мрежом, док им је снабдевање 

електричном енергијом представља проблем због недостатка новчаних средстава за увођење 

прикључака или плаћања рачуна за струју. Куће су у већини случајева изграђене од земљаног 

материјала.  

Најбоља материјална ситуација и услови живота су у селима Кленак и Хртковци, јер велики број 

ромских породица ради у иностранству. Већина Рома се бави откупом, сакупљањем и продајом 

секундарних сировина.  
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Г Р А Ф И К  Б Р . 4 :  Б Р О Ј  Н А С ЕЉ ЕН И Х  Р О М А  П О  С ЕО С К И М  М ЕС Н И М  
З А Ј ЕД Н И Ц А М А ,  2 0 1 5 .  Г О Д И Н А  

Буђановци Витојевци Вогањ Грабовци

Добринци Доњи Петровци Жарковац Кленак

Краљевци Мали Радинци Никинци Павловци

Платичево Путинци Стејановци Хртковци
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Проблем дискриминације више је приметан у месним заједницама где су Роми груписани на једном 

месту, док је у месним заједницама где су раштркани боља интеграција Рома у друштво. 

 

Месна заједница Буђановци 

У месној заједници Буђановци живи према незваничним подацима од 60 до 65 породица с тим да 

се тај број мења због честе промене места пребивалишта припадника ромске националности. 

Основну школу похађа 32. деце. 

У Буђановцима има 46 ромских кућа, које су претежно од земљаног материјала- черпића и у лошем 

стању.  Село је прикучено на градски водовод, али хигијенски услови су лоши, јер на 46 кућа, постоји 

само 7 купатила. Због таквих услова живота, покренут је пројекат изградње јавног купатила у који је 

уложено милион динара из донаторских извора, али због изостанка новчаних средстава општине у 

реализацији, пројекат је прекинут. 

Путна инфраструктура села је добра. Асфалтним путем село је повезано са околним местима- 

Пећинци и Никинцима.  

Седам становника из Буђановаца је запослено у Јавном–комуналном предузећу Комуналац, док су 

остали незапослени који своју егзистенцију обезбеђују радећи у надници, скупљањем секундарних 

сировима и примањем социјалне помоћи.  

Највећи проблеми по питању живота и становања ромске популације у Буђановцима је: 

незапосленост, лоша материјална ситуација, необразованост, нехигијена како самих људи тако и 

околине.  

Како би се унапредио положај Рома у Буђановцима, представници удружења Рома Буђановци 

сматрају да Локална самоуправа треба да ради на унапређивању могућности за запошљавање и 

услова за здрав живота. Санација локалног пута према Пећинцима и Никинцима, дивљих депонија, 

изградња спортске инфраструктуре, допринела би бољем условима живота у Буђановцима. 

 

Месна заједница Кленак 

У селу Кленак живи према незваничним подацима око 500 Рома од 2946 становника, а на основу 

бирачког списка, број пунолетних Рома је око 200.   

Смештени су, у групама по неколико засеока, у 100 кућа, које су већином од меког материјала – 

черпића. Већина кућа нема купатила, а само три породице имају воду. Приступни пут није 

асфалтиран па је путна инфраструктура у лошем стању.  

Већина Рома бави се прикупљањем секундарних сировина и радом у надници.  

Како би се унапредио положај Рома у Кленку, Локална самоуправа треба да улаже у путну 

инфраструктуру у селу, водоводну и канализациону мрежу. 
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SWOT анализа 
 

Иако је Локална самоуправа изразила спремност за решавање питања становања Рома, још увек    

са решавањем овог проблема није започето.  Становници нехигијенско и неусловног насеља Рупе 

изразили су жељу да се из њега иселе, али не постоји предвиђена локација, дефинисана 

урбанистичким планом за насељавање Рома, нити постоји програм исељавања ових породица који 

би био одржив. Непостојање јасних смерница по питању овог проблема допринело је да услови 

живота у овом насељу, без путне и комуналне инфраструктуре, воде и струје буде све тежи, што 

показују и све лошији хигијенски услови становања.  

Са друге стране иако је боља слика по питају становања у руралној средини, ромске породице се 

такође боре са лошим условима становања, који се највише огледају у лошем стању објеката, 

непостојању купатила и путне инфраструктуре.  Нерегулисана пребивалишта Рома, недовољан број 

објеката, непостојање јавног купатила, препознати су као слабости на којима треба радити. 

Превазилажење наведених недостатака могуће је кроз дефинисање адекватног институционалног 

оквира у оквиру којег ће јасно бити наведене смернице реализације Локалног акционог плана и 

подела задужења, планским унапређењем услова живота ромских породица у насељу Рупе и 

континуираним побољшавањем услова становања Рома у сеоској средини. 

 

ЦИЉ 1.  УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ОПШТИНИ РУМА 

Програми: 

1.1. Креирање адекватног институционалног оквира који ће бити основна јединица за 

реализовање активности предвиђене ЛАП-ом 

1.2. Збрињавање 36 ромских породица из нехигијенског насеља Рупе 

1.3. Унапређење услова становања ромске популације у сеоској средини 
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2. ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Образовање Рома је један од битних предуслова и начина њихове еманципације и интеграције у друштво. 

Право на образовање не доприноси само развоју ромске заједнице, већ и друштва у целини, посебно 

цивилног друштва и демократије.  

Према Националном извештају Економског факултета у Нишу из 2013. године, образовање Рома је 

најугроженији аспект живота Рома у Србији. Око 80% ромске популације је потпуно или функционално 

неписмено. Највећи број неписмених и необразованих Рома чине жене. Према подацима из Пописа 1991. 

године, у Србији је било 78.7% Рома који нису завршили основну школу, док је само 4.1% имао завршену 

средњу школу, а само 0.2% високо образовање. Попис из 2002. године даје информације о следећем 

образовном нивоу ромске популације у Србији: 61.9% није завршило основну школу, 29% је завршило само 

основну школу, 7.8% је завршило средњу школу, а само 0.3% је било високо образовано. Образовна структура 

укупног ромског становништва у Србији је вероватно још гора, с обзиром на то да је Пописом обухваћен 

минимални број Рома који живе у нелегалним насељима. Просечна дужина школовања Рома - мушкараца и 

жена, је 5.5 година. Поређења ради, просечна дужина школовања људи у чијој околини Роми испитаници 

живе је у просеку 11 година2.  

 

ОБРАЗОВНИ НИВО И УСЛОВИ ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈИ У 

ОПШТИНИ РУМА 

 

Ни у општини Рума образовна структура се не 

разликује много од просека на нивоу Србије. На 

територији општине Рума се налази једна установа за 

предшколско васпитање и образовање, 12 основних и 

4 средње школе.  

На основу добијених података из наведених 

институција можемо закључити да је најалармантније 

стање у основним школама, где је похађање 

обавезно.  И поред великог обухвата ромске деце 

предшколским образовањем, веома је тешко пронаћи 

механизме за континуирану одрживост и присутност деце до завршетка целокупног основног 

образовања. Велики број ромске деце напушта школу у периоду од првог до четвртог разреда због 

одласка у азил или због принудног обављања неког посла на наговор родитеља или осталих 

чланова породице. 

 

                                                           
2 Национални извештај, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2013. година, 5.стр, Ана Поповић, Јелена 
Станковић / Пројекат финансијског описмењавања Рома, 2011. 
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Предшколско образовање: 

Полетарац похађа 32 ромске од укупно 1.259 деце која живи у општини Рума. Обухват деце ромске 

националности у образовни припремни програм је око 90%.  

У овој предшколској установи је запослен педагошки асистент ромске националности, који поред 

осталих задужења пружа подршку ромској деци и информише и мотивише родитеље по питању 

важности редовног доласка у предшколско.  Поједини запослени су у оквиру пројекта Образовање 

за све и Импрес прошли обуку за рад са ромском децом. 

Проблеми који се јављају код ромске деце у оквиру предшколске установе су нередовност у 

похађању и лоши хигијенски услови. 

 

Основно образовање: 

Системом основног образовања у оквиру  12 школа  обухваћено  је 354 ромске деце од којих у први 

разред за школску 2014/2015 је уписано 43 ученика.  Највећи број ромске деце (85) похађа ОШ 

„23.Октобар“која је у селу Кленак,  док у градској средини, највише ученика ромске популације, њих 

81, похађа  ОШ „Иво Лола Рибар“  у оквиру које је забележен највећи уписан број ромске деце у 

први разред али и највећи број Рома који напуштају основну школу. Уписом у први разред  школе 

„Иво Лола Рибар“  обухваћено је око 90% деце и то радом на терену, али свега 10-20% деце редово 

долази у школу.  

3 ученика ромске популације имају одличан успех, док је њих 8 понављало разред.  У већини школа 

обезбеђени су бесплатна ужина, додатни и допунски часови и уџбеници. ОШ „Душан Јерковић“ 

ромским ученицима обезбеђује бесплатну екскурзију, док у оквиру ОШ „Иво Лола Рибар 

успостављен дневни боравак и ручак за ромску децу.  

У оквиру школа не постоје стипендије и награде намењене само ромској деци. Запослени у основој 

школи „Небојша Јерковић“ похађали су обуку Ромско дете и школа па додатна знања и обуке за 

рад са ромском децом у овој школи нису потребна, док су у основним школама „Иво Лола Рибар“ 

и „23.Октобар“ Кленак и  „Милош Црњански“ Хртовци пожељне.  У школама не постоје медијатори 

или педагози који искључиво прате рад, напредак и мотивисаност ромске деце, осим у школи „Иво 

Лола Рибар“, у оквиру које постоји педагошки асистент који говори ромски језик и посебно је 

задужен за подршку ромским ученицима.  

Пројекти који су се реализовали у протеклом периоду, намењени ромској деци су: Опремање кутка 

и продуженог боравка за ромску и социјално угрожену децу, опремање школског дворишта, 

изградње јавног купатила који није довршен, пројекат Велико Срце - креативне радионице и дневни 

боравак, ДИЛС и др. У току је реализација пројекта Мрежа пријатеља инклузивног образовања. 

Најчешћи проблеми који се јављају у систему основног образовања ромске деце су нередовно 

похађање школе, која је последица слабе подршке родитеља и хигијенских услова живота Рома 

због којих је и изражен проблем дискриминације.  Због недостатка континуитета у учењу и вежбању 

у школи, и потпуног изостанка вежбања код куће, јављају се тешкоће у савладавању читања и 

писања и мотивисању ученика за учење. 
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Како би се побољшао положај Рома у оквиру основног образовања, представници образовних 

институција сматрају да Локална самоуправа треба да ради на: 

•  побољшавању хигијенских услова за живот Рома кроз изградњу јавног купатила; 

•  побољшавање материјалног положаја кроз укључивање Рома у послове и јавне радове;  

•  побољшавању мотивисаности родитеља, кроз бољу сарадњу са организацијама које ће радом 

на терену едуковати родитеље о значају образовања деце; 

• пружању помоћи школама у реализацији пројеката везаних за Роме.  

 

Средњошколско образовање: 

У општини Рума, у оквиру четири средње образовне институције са укупно 1.497  средњошколаца, 

наставу похађа 33 ромска ђака, од којих  је највише у Средњој стручној школи “Бранко Радичевић“ 

– 24.  Локална самоуправа стипендира све ученике ромске националности који похађају средњу 

школу. Ученици Средње техничке школе „Миленко Брзак-Уча“, имају обезбеђени превоз.  

Пројекти који су реализовани у области образовања а у оквиру којих су укључени и Роми су: 

Мултикултуралност-живети толерантно, Идентитет, Песталоци, и Живети безбедно - 

слободна Србија. 

Најчешћи проблеми који се јављају у средњошколском образованију Рома су нередовност у 

похађању наставе, немогућност ступања у контакт са родитељима, напуштање школе од стране 

Ромкиња које се удају младе, лош материјални и социјални положаји слаба мотивација. 

Дискриминације у средњим школама нема.  

Како би се побољшао положај Рома у оквиру средњег образовања, представници образовних 

институција сматрају да Локална самоуправа треба да ради на  

• организује више едукативних радионица са тематиком мултикултуралности; 
• важности образовања,  
• правима  и унапређењу положаја жена Ромкиња; 
• подршка и промоција ромске културе, традиције и језика. 

 

Пројекат Друга шанса 

Пројекат Друга шанса је пројекат развоја система функционисања 

основног образовања одраслих у Србији. Намењен је особама без 

занимања и квалификације, незапосленима, технолошким 

вишковима, особама са инвалидитетом, особама које су неписмене 

или немају потпуно основно образовање. Општи циљ пројекта је да се 

изгради модеран систем функционалног образовања одраслих у Србији који ће на ефикасан начин 

допринети већем степену запошљавања радне снаге, као и смањењу сиромаштва, друштвеној 

кохезији и економском развоју земље. 

У општини Рума пројекат Друга шанса спроводи се у ОШ „ Небојша Јерковић“ у оквиру које је први 

програм завршило 45 Рома, други 49, а трећи њих 24.  У ОШ „Иво Лола Рибар“ у оквиру које је од 

2012. до 2015. године програм уписало 89 полазника. Први циклус је завршило 31 полазника ромске 
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националности, а у току ове године похађа га још 11 полазника, други циклус  је завршило 17 

полазника, а 21 га похађа у овој години, док је   трећи циклус је завршило 7 полазника, а уписало 2 

у овој години.  

Разлози због којих велики број полазника не заврши програм су недовољна мотивисаност, лоши 

материјални услови и одлазак у иностранство. 

 

SWOT анализа 
 

Локална заједница је направила значајан корак унапред ка решавању проблема образовања 

ромске популације низом спроведених активности и програма. Обухват ромске деце на селима 

припремним предшколским програмом је врло успешан и износи преко 90%. Основне и 

средњошколске активности се редовно похађају од стране ромске деце из сеоских средина.  

2011. године је реализован пројекат - Подршка ромској деци из насеља Рупе у образовању, у 

оквиру кога је у ОШ „Иво Лола Рибар“ отворен дневни боравак за ромску децу. Такође од маја до 

октобра 2014. године је реализован пројекат Инклузија ромских ученика, финансиран од стране 

Ромског Едукативног Фонда (РЕФ) из Будимпеште преко Владе АП Војводине.  

На основу урађене SWOT анализе3, издвојиле су се основне слабости из области образовања: 

 Низак обухват ромске деце и младих на свим нивоима образовања у градској средини (деца 

из насеља Рупе); 

 Лоши услови живота које доводе до немогућности редовног похађања основне школе и 

великог напуштања школе у IV разреду (деца из насеља Рупе); 

 Мали проценат деце из насеља Рупе који заврши основни школу; 

 Недовољна мотивисаност ромског становништва за похађање и завршавање програма Друга 

шанса; 

 Честе миграције ромских породица узрокују прекид школовања у Србији и не настављање 

истог у иностранству. 

Превазилажење наведених недостатака, односно повећање образованости и писмености ромског 

становништва се планира реализацијом 3 програмске целине усмерене на активности мотивације 

и информисања родитеља о важности образовања њихове деце, затим већи обухват ромске деце у 

градској средини, праћење и награђивање добрих резултата ромске деце као методе мотивације 

за наставак школовања и повећање процента високообразованих Рома.  

Основна претпоставка за реализацију активности у оквиру циља 2 јесте креирање јединствене базе 

података о свим релевантним подацима о образовном статусу ромске деце која живе на територији 

општине Рума. 

 

                                                           
3 SWOT анализа се налази на страни 41. 
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ЦИЉ 2. УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У 

ОБРАЗОВАЊУ 

Програми: 

2.1. Подизање свести ромских родитеља о значају образовања за будућности њихове деце 

2.2. Правовремено и ефикасно укључивање ромске деце у предшколско и основно образовање 

2.3. Повећање броја Рома са средњим и високим образовањем 

 

3. ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Иако хронична висока незапосленост у Србији утиче на све сегменте друштва, ситуација Рома на тржишту 

рада је гора него ситуација већинског становништва. Само 51% од 74.9% ромске популације, што чини радно 

способно становништво, је упослено. Број незапослених жена међу Ромима је четири пута већи од броја 

неупослених мушкараца.  

Роми су веома млада етничка група, јер је 

чак 54% ромске популације у Србији 

старости између 15 и 49 година, што 

представља старосну доб када могу највише 

радно доприносити. Ипак, 70% Рома ове 

старосне доби никада није имало посао.  

Запослење Рома је углавном неформално – 

делимично краткотрајно ангажовање или 

послови који не захтевају посебно знање. 

Због тога, извори прихода су значајно 

различити у поређењу са већинским 

становништвом: главни извор прихода 

ромског становништва јесте неформално 

плаћено ангажовање од стране пријатеља и комшија (21%), трајно упослење (12%) и продаја робе на пијаци 

(10%). Десет процента испитаних Рома живи у породицама где је социјална помоћ примарни извор прихода.  

Највећи број упослених Рома ангажован је у трговини, пољопривреди и шумарству. Само 14% породица је 

покушало да започне сопствено пословање и то углавном у сектору трговине.4 

На основу податка из Стратегије5 већина Рома је регистрована у евиденцији Националне службе за 

запошљавање, пре свега због остваривања права по основу незапослености, а не из уверења да би могли 

добити понуду за посао. Оваква ситуација представља последицу чињенице да већина Рома припада 

категорији неквалификованих и ниско квалификованих радника, који су најбројнији у евиденцији 

незапослених лица и најдуже чекају на запослење (по неколико година). 

                                                           
4 Национални извештај, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2013. година, 3.стр, Ана Поповић, Јелена 

Станковић / Пројекат финансијског описмењавања Рома, 2011. 
5 Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији, Београд 2010., стр. 38 

 

Већина Рома зависи од прихода из сиве економије 

у чијем ланцу Роми заузимају последње место. 

Даљим преструктурирањем неформалне у 

формалну економију, Роми могу изгубити ионако 

скромне изворе прихода из овог сектора.  
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УСЛОВИ ЗАПОШЉАВАЊА, СТЕПЕН ЗАПОСЛЕНОСТИ И ИЗВОРИ ПРИХОДА РОМА У ОПТИНИ РУМА 

Као и на нивоу Републике Србије и у општини 

Рума већина припадника ромске 

националности је регистрована у НСЗ само 

због остваривања одговарајућих права а не 

због стварне потребе радног ангажовања. 

Поред активности и мера које предузима НСЗ 

у циљу едукација и промоције запошљавања, 

активних програма за самозапошљавање, 

запосленост ромске популације је на изузетно 

ниском нивоу.  

На евиденцији Националне службе за 

запошљавање у 2015. години,  има 167 Рома, 

од којих су 76 жене.. Ако узмемо податак са последњег пописа из 2011. године о броју Рома који 

живе у општини Рума – 1.297, можемо рећи да само 13% ромске популације, је у сталном радном 

односу6.  Такође треба узети у обзир да ово није стварни број Рома и да на их територији општине 

живи много више, као и то да се већина Рома прехрањује прикупљањем секундарних сировина и 

ангажовањем на повременим пословнима без пријаве - рад „на црно“. 

Према НСЗ, највише ангажованих 

Рома је са првим степеном стучен 

спреме – 90%, док са четвртим 

степеном их има 3, од којих су 2 

жене. Послове које обављају 

преко НСЗ су најчешће јавни 

радови чишћења депонија, у 

оквиру којих су ангажовани као 

ниско-квалификовани радници.  

НСЗ нуди Ромима мотивационо-

активационе обуке; програм за 

самозапошљавање и ново 

запошљавање; могућност конкурисања у јавним радовима; обуке за преквалификацију и стицање 

нових знања као и програм Друга шанса.  

По речима представника из НСЗ, основни проблем који се јавља при запошљавању Рома јесте 

њихова мотивисаности, односно немотивисаност да прихвате позиве за запошљавање преко 

завода, јер тиме губе право на социјалну помоћ или дечији додатак који им је сталан и сигуран 

извор прихода.  На програме Друга шанса и разне обуке јављају се и похађају како би добили путне 

трошкове и накнаду за похађање обуке. Услови програма за самозапошљавање им не одговарају, 

јер нису довољно мотивишући. 

                                                           
6 Извор: Национална служба за запошљавање, општина Рума, фебруар 2015. године 
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Графикон бр.6: Структура запослености Рома у 

општини Рума по степену стручне спреме, 
фебруар 2015. године

I Степен стручне 
спреме

II Степен стручне 
спреме

III Степен стручне 
спреме

III Степен стручне 
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Графикон бр. 5: Структура запослености 
Рома у општини Рума по полу, фебруар 

2015. године
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SWOT анализа 
 

Несумњиве предности за пораст запослености Рома у општини Рума јесу програми које нуди НСЗ 

кроз различите едукације и обуке. Ангажовање и учешће Рома на јавним радовима је једна од мера 

активне политике ове установе. Као што смо већ споменули, ромска популација има искуства у 

прикупљању секундарних сировина, а постојање укупно 9 откупних станица на територији општине 

Рума (у граду 7, у сеоској средини 2) им знатно олакшава посао транспорта. Сезонско запошљавање 

Рома у пољопривреди је такође један од видова смањења незапослености ове циљне групе уз 

адекватне наднице. 

У руралним срединама живи један део Рома који ради и обрађује сопствено земљиште и на тај 

начин обезбеђује средства за живот. 

Основни проблеми са којим се сусреће Локална самоуправа у смањењу незапослености Рома јесте: 

 изузетно висок проценат Рома који остварују одређена права по основу незапослености па 

отуда произилази и  

 Њихова немотивисаност за програме самозапошљавања и преквалификације које нуди НСЗ, а 

самим тим и у тражењу посла.  

 Већина ромске популације је ангажована у области сиве економије и потпада под категорију 

неквалификоване и ниско квалификоване радне снаге.  

 Дискриминације приликом аплицирања на посао као и неинформисаност о могућностима и 

иницијативама које пружају државне, покрајинске и локалне институције у циљу 

новозапошљавања у самозапошљавања су чести разлози за високу незапосленост Рома у 

општини Рума. 

Превазилажење наведених недостатака, односно повећање запослености ромског становништва се 

планира реализацијом две програмске целине усмерене на анализу социо-економске ситуације у 

општини Рума и израде базе података, веће укључивање незапослених Рома у програм јавних 

радова, програме преквалификације и доквалификације активности  

Основна претпоставка за реализацију активности у оквиру циља 3 јесте доношење Уредбе, којом би 

сва лица - примаоци социјалне помоћи имали обавезу да се кроз Упитник изјасне да ли спадају у 

категорију радно-способне радне снаге или не. 

 

ЦИЉ 3. ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РОМА У ОПШТИНИ РУМА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ 

Програми: 

3.1. Стварање услова за смањење незапослености ромске популације 

3.2. Припрема и спровођење обука и тренинга у циљу укључивања незапослених Рома у процес 

активног тражења посла  
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4. ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 
 

Здравствена заштита 

Према већини показатеља Роми су 

здравствено најугроженија друштвена 

група. Упркос високом наталитету, њихов 

просечан животни век је знатно нижи од 

животног века укупног становништва Србије.  

Социо-економски услови и 

маргинализованост ромске заједнице имају 

негативан утицај на здравље и 

информисаност о здрављу Рома. Недовољна 

информисаност се огледа у погледу питања 

као што су здравље репродуктивних органа 

и познавање начина преношења вируса ХИВ-а. Рана трудноћа код младих Ромкиња чини ову групацију 

здравствено најугроженијом. Међу ромском популацијом доминирају исте болести као и код остале 

популације: кардио-васкуларна обољења, дијабетес, канцер и астма.  Бројна истраживања показују да велики 

број Рома у Србији нема здравствено осигурање. Тешки животни услови резултирају високим стопама 

смртности деце.  

 

Социјална заштита 

Припадници ромске етничке заједнице Србију јесу група која је 

најтеже погођена сиромаштвом и код које постоји највећи 

ризик да остане сиромашна.  

На основу података узетих из Стратегије7 социјалну заштиту у 

облику материјалне помоћи примило је око 80% сиромашних 

ромских домаћинстава. Око 16% сиромашних Рома не добија 

никакву социјалну помоћ, пре свега, из разлога што су цензуси 

за остварење помоћи веома оштри.  

Њихово дубоко укорењено сиромаштво није могуће посматрати искључиво као економски проблем, него и 

као одраз и последицу њихове дугогодишње маргинализације и неједнакости у свим другим сферама – у 

образовању, на тржишту рада, у приступу здравственој заштити и социјалном становању8.  

Као системски проблеми истичу се генерацијска зависност од система социјалне помоћи која кориснике не 

мотивише да пронађу посао. Такође, немогућност пријаве боравка један је од проблема са којима се Роми из 

нелегализованих насеља суочавају приликом остваривања својих права. Иницијатива Министарства рада, 

                                                           
7 Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији, Београд 2010., стр. 39 
8 Анализа главних препрека и проблема у приступу Рома праву на социјалну заштиту, стр. 10, Праксис, Београд 2011. 

Како би побољшало здравствену заштиту Рома, 
Министарство здравља развило је Програм 

унапређења здравља и здравствене заштите Рома 
и предузело посебне активности за повећање 

доступности и квалитета здравствене заштите 
ромском становништву.   

Једна од мера била је увођење здравствених 
медијатора чији је основни циљ да у локалним 

самоуправама успоставе контакте између Рома и 
здравствених установа. 

 

  

Скоро половина ромске 
популације живи у сиромаштву, 

док је чак две трећине деце из 
ромских насеља испод границе 

сиромаштва.  
Око 68% ромских породица 

суочава се са глађу1. 
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запошљавања и социјалне политике (МИНРЗС) да се Роми пријаве на адреси центара за социјални рад у свом 

граду коначно је прихваћена у децембру 2012. године кроз усвајање заједничког Правилника МУП-а и 

МИНРЗС који то омогућава. 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РОМА У ОПШТИНИ РУМА 

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

Републике Србије. Здравствено су најугроженији становници које живи у дивљем, неусловном и 

нехигијенском насељу Рупе у којем постоји већи ризик од настанка и ширења заразних болести. 

Тешки услови живота без електричне енергије, канализационе мреже и воде, у појединим селима 

такође утичу на лош здравствени положај Рома.  Најчешћи здравствени проблеми код Рома у Руми 

су болести деце, а код одраслих то су прехладе респираторног типа и повреде. Такође је присутна 

недовољна информисаност о превенцији, здрављу репродуктивних органа, нежељеној трудноћи и 

ширењу полно преносивих болести.   

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

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

Представници ДЗ у Руми сматрају да Локална самоуправа може да побољша здравствени положај 

Рома кроз стамбено збрињавање Рома и подизање нивоа свести код деце по питању здравља. 

Потребно је спроводити континуиран рад са Ромима на превенцији и хигијени, као и на едукацији 

о правима детета како се не би наставила злоупотреба деце од стране родитеља (присиљавање 

деце не просјачење).  

У оквиру Дома здравља од децембра 2010. године, успостављено је радно место - Ромски 

медијатор, што је у великој мери допринело побољшавању здравствених услова Рома, који се 

највише огледају кроз већи обухват деце имунизацијом и вакцинацијом и бољом информисаности. 

Најчешће примећени проблеми, који се јављају у раду Ромског медијатора са Ромима су: 

непоштовање договорених термина за решавање проблема од стране Рома и то најчешће 

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

Према речима Ромског медијатора, Локална самоуправа може да унапреди здравствени положај 

Рома кроз решавање стамбених услова живота и услова за одржавање хигијене, нарочито 

деце чиме се уједно смањује могућност дискриминације деце због лошег хигијенског статуса и 

њихова боља социјализација.  

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА РОМА У ОПШТИНИ РУМА 

Проблем свих наведених приоритетних области у оквиру овог документа, уско и нераскидиво је 

повезан са Социјалном заштитом. Не решавање кључних питања становања, образовања и 

запошљавања ромске популације, довела је до ситуације у којој се ромско становништво нашло на 

ивици егзистенције. Такво стање у Србији, а самим тим и у Руми, довело је до тога да као своје 

уточиште, у оквиру кога успевају да остваре нека од својих права, ромска популација препознаје у 

Центру за социјални рад. 
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Посебне особености припадника ромске националне мањине, корисника услуга ЦСР, могу се 

груписати као: номадски начин живљења и честе промене места боравишта без промене адресе у 

документима, непоседовање докумената, често губљење личних докумената, често променљив 

број чланова домаћинства, склоност манипулацијама.  

Поред Центра за Социјални рад, Црвени крст је друго значајно место коме се Роми могу обратити 

за помоћ. 

Ромска популација, као корисничка 

категорија, укључена је у готово све 

социјалне програме Црвеног крста: 

Програм Народне кухиње, помоћ у 

одећи, обући, постељини, ћебадима, 

средствима за хигијену, опреми за 

бебе, школском прибору, слободно 

аплицирање за програм бесплатног 

летовања намењен деци из социјално 

угрожених породица и др. У оквиру 

здравствено -превентивних 

активности ромска популација је 

обухваћена следећим програмима:  

Пројекат глобал фонда Контрола 

ТБЦ-а; Превенција болести прљавих 

руку, полно преносивих болести и ХИВ-АИДС, болести зависности и др. Реализовани су и посебни 

и специфични програми и пројекти: Превенција Трговине људима, Заједнички развој заједнице, 

Подршка ромској деци у образовању, учешће у ДИЛС пројекту, учешће у ИМПРЕС пројекту и др.  

Пројекат Отворени вртић за ромску децу кроз програм психо-социјалне подршке ромској деци и 

њиховим родитељима из румског насеља Вашариште, Црвени крст Рума је у континуитету 

реализовао уз подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

од 2004.године са циљем социјализације ромске деце и мотивације родитеља да децу упишу у 

школу, односно, предшколску установу и исту редовно похађају. Од школске 2008/09. године 

пројекат је проширен активностима кроз програм Јавних радова НСЗ, односно Општине Рума, са 

називом Велико срце ( подразумевало финансирање ангажованих наставника) у ОШ ”З.Ј.Јовановић” 

у Руми, а након функционалне адаптације опредељеног простора активности су од 2011. године 

(након доношења Локалног акционог плана за унапређење образовног статуса Рома) реализују у 

простору ОШ ”И.Л.Рибар” (уз финансијски допринос СДЦ кроз јединствени Пројекат Црвеног крста 

Србије). 

Према речима представника Црвеног крста, допринос Локалне самоуправе је био изузетно 

значајан у претходном периоду (Декади Рома), а изналажењем финансијских извора путем 

пројеката-конкурса потребно је радити на садржајима који ће допринети смањења 

сиромаштва и адекватнијим условима становања 

 



ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Рума, 2015-2020. године 

35 
 

SWOT анализа  
 

У области здравствене заштите, на територији општине Рума, примећена је одлична сарадња 

између битних актера - Дома здравља, Црвеног крста, Центра за Социјални рад и осталих 

институција која омогућава брже решавање различитих здравствених и социјалних проблема 

ромске популације. Примећена је и спремност запослених у Дому здравља да изађу у сусрет 

пацијентима ромске популације који нису у систему здравствене заштите. Постојање Ромског 

медијатора, у великом мери утицало је да се здравствена ситуација припадника ове националне 

мањине унапреди.  Спремност појединих институција да се унапреди здравствени положај Рома, 

није сам по себи пресудан, што говори и стање у општини Рума по питању неспремности ромске 

популације да мења поједине своје навике. 

На основу урађене SWOT анализе, издвојене су се основне слабости из области здравствене 

заштите: 

 Одбојност великог процента ромске популације према медицинским мерама; 

 Немотивисаност ромског становништва за превентивне прегледе; 

 Коришћење туђих здравствених књижица од стране Рома који немају своја документа; 

 Немогућност прилаза санитетског возила  ромском насеља Рупе за хитне позиве због лошег 

пута и прилаза самом насељу; 

 Недовољан обухват деце имунизацијом и вакцинацијом; 

 Недовољна инфрмисаност ромских жена о превенцији и заштити од нежељене трудноће, о 

мерама и значају контрацепције, о планирању породице, и сл.; 

 Неиформисање ромске популације о делокругу рада здравственог ромског медијатора; 

 Ниска свест ромске популације о важности здравствене заштите, као и о превентивној заштити; 

 Повећан проценат наркоманије младих Рома; 

 

У области Социјалне политике, општина Рума издваја значајна средства за област социјалне 

помоћи (за 2014. годину, 131.991.712.20 динара) у оквиру које једна од корисничких група су и 

Роми. Добра сарадња између Центра за социјални рад, Црвеног крста, Локалне самоуправе и 

удружења која се баве ромским питањима, довела је до боље информисаности Рома по питању 

остваривања својих права, као и до веће доступности помоћи која им се нуди. Међу снаге, убраја 

се постојање народне кухиње, али такође и међу слабости, јер ова услуга није доступна угроженом 

ромском становништву које живи у руралној средини општине.  

Непостојање сарадње на размени података између образовног, здравственог и сектора социјалне 
заштите (здравствених медијаторки, центара за социјални рад и др.); често губљење личних 
докумената, лоши услови становања, социјална помоћ као једини извор прихода, препознати су 
као слабости у области социјалне политике. Државни критеријуми који су дефинисани по питању 
доделе социјалне помоћи често доводе до нерегуларности на локалном нивоу, која се огледа у 
праву на новчану накнаду Рома који су добро ситуирани.  
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Превазилажење наведених недостатака, односно повећање обухвата Рома здравственом и 

социјалном заштитом предвиђен је овим документом у оквиру стратешког циља 4, у оквиру кога је 

пре свега потребно успоставити сарадњу на размени података а затим и свеобухватну базу 

података припадника ромске националности, затим вођење евиденције и праћење здравственог 

стања и оних Рома који нису обухваћени здравственом заштитом. Потребно је континуирано радити 

на повећању нивоа знања о значају лечења и превентивних прегледа, као и унапредити хигијенске 

услове живота и превентивно утицати на ширење епидемија.  

 

ЦИЉ 4.   ПОВЕЋАН ОБУХВАТ РОМА ПРИМАРНОМ И СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ АДЕКВАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ РУМА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ 

Програми: 

4.1. Креирање и одржавање јединствене базе података о здравственом стању ромске популације 

4.2. Повећање нивоа знања о значају лечења и превентивне контроле здравља ромске 

популације на територији општине Рума 

4.3. Унапређење хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања 

настанка и ширења заразних болести 

4.4. Стварање услова за већу укљученост Рома у систем социјалне заштите 
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5. УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ЈАВНИ ЖИВОТ 
И ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ   
 

КУЛТУРА, ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 

 

Све до данашњих дана 

Роми су очували низ 

културних елемената који 

недвосмислено сведоче 

о њиховом етничком у 

области духовне културе, 

укључујући, наравно, и 

обичаје, навике, норме, 

законе, језик и симболе. 

Дакле, у основама те 

културе почива један 

препознатљив начин 

живота. Ромски поглед на 

свет, афирмише човека и 

животне вредности међу 

којима срећа, љубав и 

слобода, заузимају 

централно место. 

 

Традиција код Рома је веома важна. Често се не мешају са другим народима нити између самих себе 
и деле се по својим дијалектима, занатима и веровањима. Поштују, иако нерадо, реч старијег и то 
је последња реч. Никада своје старије родитеље не напуштају и никада их не остављају у домовима 
за старе.  
Жене морају бити послушне мушкарцима, деца родитељима, синови имају већу привилегију у кући од 
ћерке. Синови све наслеђују. Воле слушати у дугим ноћним сатима уз ватру старе приче, бајке које 
се преносе са колена на колено. Рано се жене и удају. Родитељи одлучују и проналазе брачне другове 
својој деци. Млада мора ући у брак још невина. Није редак случај да се млада плати у новцу или у 
другим стварима. Воле номадски начин живота. Не воле живети под командом других и највише 
воле слободу самоодлучивања. 
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 У овој култури изразито је наглашено да је смисао човековог постојања у речи бити, а не у речи имати, а сам 

живот Рома је показао да се без државе и територије могу одржати властите вредности, језик и култура, без 

обзира на локацију9.  

Као маргинализовано становништво, они своју културу негују у оквиру својих друштвених кругова, а своје 

музичко умеће користе као занатски производ, који прилагођавају потребама друштва у коме се налазе.  Роми 

негују своју песму и игру, а ромске забаве, празници и свадбе оличење су њихове дуговевековне културе која 

је задржала у мањој или већој мери изворни облик.  

Живе од данас за сутра и немају навику планирања у вези новца 

и времена. Јако су гостољубиви и радо примају у својим 

трошним кућама госте и нуде им најбоље што имају, умеју и 

знају. Не дају велики значај школи и носе дубоки страх од 

одбацивања од других народа. Генерацијска разлика је само 

око двадесетак година и веома често у једној кући живе три или 

пак четири генерације. Роми су углавном ˝Народ који верује у 

Бога˝. Углавном су политеисти. Верују у живот после смрти, 

верују у духове и тврде да су то неопипљиве утваре кроз које се 

наводно приказују душе мртвих. Јако се плаше мрака, а посебно 

мртвих, верују у силе таме и у ђавола кога називају ˝бенг˝. Боје се живети поред гробља. Посебно је важно 

на који начин сахрањују своје мртве и заједно са њима остављају и њихову одећу јер верују у загробни живот. 

Роми имају своје богове и богиње, а најзаступљенији су следећи: Василица - богиња зиме и заштитница, Биби 

(Тетка) - богиња здравља, Ерделези (Ђурђевдан) - бог пролећа Сајбија- бог сваке куће. Верује се да му се мора 

жртвовати ован, уместо неког члана породице, као жртва за ту кућу. 

 

МЕДИЈИ 

 
Штампани медији у Србији иако данас више и 

коректније извештавају о проблемима са којима 

се сусрећу Ромкиње и Роми, ипак се само 

задржавају на преношењу информација без 

улажења у контекст догађаја.   

Изузев у ретким случајевима, медији се не баве 

критичким преиспитивањем положаја Рома у 

српском друштву и ефикасношћу државних 

политика чији је циљ инклузија ромске 

популације10.  

 
 
 
 

                                                           
9 Kultura Roma - Muzej Romske Kulture (www.romamuseum.rs/kulturaroma.html) 
10 Пројекат: Рањиве групе и реформа сектора безбедности – Роми и сектор безбедности у Србији, Тања Јакоби, ЦЕНТАР 
за истраживање јавних политика, април 2014.година, страна 1. 

http://www.romamuseum.rs/kulturaroma.html
http://www.romamuseum.rs/kulturaroma.html


ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Рума, 2015-2020. године 

39 
 

Домаћи медији у Србији би требало више пажње да посвете информисању јавности о: 
 

 Анализи програма подршке ромској заједници на нивоу државе; 

 Анализи успешности појединачних програма (ромски асистенти, ефикасност прописа о 

прибављању личних докумената, здравствени асистенти, полиција у заједници и сл.); 

 Односу ромске заједнице и њених представника према државним програмима инклузије; 

 Регионалним разликама у третману ромске мањине и слично. 

Доступност информација од значаја и укључивање Рома у друштвене токове, омогућено је преко 
следећих институција и организација: 

 

 Канцеларија за људска и мањинска права, односно Групе за унапређење положаја Рома и 

пружање помоћи имигрантима; http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/ 

 Национални савет ромске националне мањине; http://www.romskinacionalnisavet.org.rs 

 Окружна канцеларија ромског Националног савета за Срем; 

 Канцеларија за инклузију Рома – АП Војводина; http://www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs/  

 Стална конференција ромских удружења грађана (СКРУГ); http://www.ligaroma.org.rs/ 

 Музеј ромске културе; http://www.romamuseum.rs/ 

 Новинско информативна агенција Рома (НИАР); http://www.niar.rs/ 

 као и посредством осталих удружења која активно, на државном или локалном нивоу, делују 

на унапређењу положаја Рома.   

У Србији постоји велики број ромских организација која учествују у спровођењу Стратегије за 
унапређење положаја Рома у Србији.  

 
Лига за декаду Рома (у оквиру СКРУГ-а), основана је 2006. године и залаже се за јавно праћење и 

заступање планова Декаде Рома. 
 

Тренутно, мрежа има 42 организације и 141 појединца.   

Преглед мрежа ОЦД у Србији, Београд, јун 2012, u www.tacso.org, 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/
http://www.romskinacionalnisavet.org.rs/
http://www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs/
http://www.ligaroma.org.rs/
http://www.romamuseum.rs/
http://www.niar.rs/
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ЖИВОТ РОМА У ОПШТИНИ РУМА 
 
Роми у општини Рума негују своју културу и 

традицију у оквиру својих породица. Због 

лошег материјалног положаја и лоших 

услова живота, лепота њихове културе и 

традиције скоро да не долази до изражаја. 

Помак у укључивању Рома у друштвене 

токове скоро да је и неприметан. Локална 

самоуправа, због решавања приоритетних 

проблема ромске популације, није до сада 

обраћала пажњу на потребу Рома за 

неговање и промоцију своје културе и 

културних вредности.  

Роми су посетиоци и излагачи на Румском вашару и то је једина манифестација у коју су укључени. 

Примећени су талентовани Роми у музици, код којих је то и извор прихода.  У оквиру основних 

школа, постоје ромска деца, талентована за цртање и сликање, која су подржана од стране својих 

наставника. Ромска славља и забаве праве се често једино онда када имућнији Роми дођу из 

иностранства.  

Роми су у општини Рума добро информисање о могућностима који им се нуде у оквиру јавних 
институција, Центра за социјални рад, Локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање 
и Црвеног крста. Пренос информација код њих се дешава у највећем броју случајева „од уста до 
уста“. Постојање Окружне канцеларије Сремског округа Националног савета Рома, као и 
отварање Канцеларије за инклузију Рома јануара 2015. године у општини Рума,  у оквиру које 
ради Координатор за ромска питања свакако доприноси бољој информисаности ромске 
заједнице и унапређењу њиховог положаја. 
 
Активна удружења Рома у Руми која одлично сарађују са осталим организацијама и 
институцијама препозната су као водећи актери развоја у овој области, чији чланови у највећем 
броју случајева волонтерски раде како би побољшали услове живота својих суграђанина. Роми 
немају члана већа и одборника у скупштини.  
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SWOT анализа 
 

Као предност у Локалној заједници у области културе, информисања и развоја цивилног сектора 
препозната су активна удружења која доприносе бољем животу Рома, велики број талентованих 
Рома у области музике, богата традиција Ромске популације, која се може искористи у културној 
понуди општине Рума, постојање Окружне канцеларије за ромска питања и добра сарадња 
локалних организација и удружења са Националним Саветом Рома. 

 
Као недостаци наводе се: 
 

 Недовољна заступљеност Рома у јавним институцијама; 

 Недовољно промовисана ромска култура и традиција; 

 Недостатак новчаних средстава за организовање културних догађаја који промовишу 
ромску историју и традицију; 

 Недостатак новчаних средстава за адекватно обележавање празника Рома - 
 (Светски дан Рома, 08. април); 

 Недовољна медијска заступљеност о проблемима и решавању ромских питања. 
 

 
Превазилажење наведених недостатака планирано је активностима Канцеларије за инклузију 
Рома општине Рума, већој подршци Локалне самоуправе у промоцији културе и традиције 
ромске заједнице кроз издвајање средстава за обележавање Светског дана Рома сваког 8. 
априла, као и помоћ и подршка оснивању културно-уметничког друштва Рома. 
Поред наведених, једна од активности је и поспешивање рада цивилног сектора који се бави 
унапређењем положаја Рома, кроз бројне едукације и радионице. 
 
У декади за инклузију Рома, велика пажња се посвећује очувању и промоцији ромске традиције. 
Потребно је упознати најмлађе са животом Рома и на тај начин сузбити могућност за настанак 
дискриминације у периоду школовања. Нормалан живот и социјализација Рома може се 
унапредити кроз активности добровољних радионица на тему учења ромског језика, ромске 
културе и традиције у оквиру грађанског васпитања. Водећи се постојећом ситуацијом 
дефинисан је и последњи стратешки циљ: 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: Укључивање Рома у јавни живот и локалну заједницу (спорт, култура, 
традиција, информисање и развој цивилног друштва). 
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SWOT АНАЛИЗА 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ РУМА 

 

 
СНАГЕ 

 

 
СЛАБОСТИ 

 
СТАНОВАЊЕ 
 

 Спремност општинског руководства, 
администрације, ЈП и ЈКП за унапређење 
положаја Рома у општини Рума 

 Анкетирање 36 ромских породица из насеља Рупе 
показало да су сви спремни за пресељење на 
другу локацију 

 Активни локални ромски представници  
самоиницијативно решавају проблем лоше 
хигијене у својим заједницама 
 
ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 Обухват ромске деце припремним 
предшколским програмом на селима износи 
преко 90%  

 Реализација пројекта Подршка ромској деци из 
насеља Рупе у образовању у оквиру кога је 
Формиран  дневни боравка за ромску децу у 
основној школи „Иво Лола Рибар“ 

 Редовно похађање основне и средњошколске 
наставе и извршавање свих радних активности од 
стране ромске деце из сеоских средина 

 Спровођење пројекта – ,,Инклузија ромских 
ученика,, финансираног од стране Ромског 
Едукативног Фонда (РЕФ) из Будимпеште, преко 
Владе АП Војводине 

 Роми су укључени у програм Друга шанса 
 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

 Активно деловање запослених у Национална 
Служба за Запошљавање (НСЗ) у циљу едукације 
и промоције запошљавања – новозапошљавање 
и самозапошљавање 

 Искуство ромске популације о прикупљању 
секундарних сировина 

 Постојање откупних станица секундарних 
сировина на територији општине Рума 

 Ангажовање и учешће Рома на јавним радовима, 
као једна од мера активне политике НСЗ 

 
СТАНОВАЊЕ 
 

 Не постоји плански дефинисана локација за 
насељавање ромске популације из насеља Рупе 

 Нехигијенско и неусловно  дивље насеље Рупе у 
коме живи 36 ромских породица 

 Изузетно лоши услови становања ромске 
популације (46 кућа има 7 купатила у селу 
Буђановци) 

 Нерегулисаност пребивалишта ромске 
популације 

 Недовољан број стамбених објеката намењених 
за становање Рома 

 Непостојање јавних купатила у сеоској средини 
у којем живи ромска популација 

 Прекинута реализација пројеката успоставе 
јавног купатила у селу Буђановци 

 На територији општине живи знатно већи број 
Рома у односу на званичне податке пописа 
становништва из 2011. године 

 Сеоске куће у којима живи ромско становништво 
су у веома лошем стању  
 
ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 Низак обухват ромске деце и младих на свим 
нивоима образовања у градској средини – 
насеље Рупе 

 Лоши услови живота довели су до немогућности 
редовног похађања основне школе, 

  Велики проценат деце напусти школу у IV 
разреду – насеље Рупе 

 Недовољна мотивисаност ромског 
становништва за похађање и завршавање 
програма - Друга шанса у оквиру основне школе 
Иво Лола Рибар 

 Одлазак ромских породица у азил, доводи до 
прекида похађања редовног школског програма  

 Низак проценат високо образоване ромске 
популације  
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 Постојање сезонског запошљавања Рома у 
пољопривреди (надница) 

 Постојање ромске популација која ради и 
обрађује  сопствено земљиште (становништво 
које живи и ради на селу) 
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 Одлична сарадња Дома здравља са Центром за 
социјални рад и Црвеним крстом  

 Постојање стручних здравствених радника   

 Постојање здравственог медијатора у Дому 
здравља 

 Спровођење Програма Контрола туберкулозе – 
Глобал Фонд 

 Спремност и мотивисаност  здравствених 
радника да пруже хитну,  бесплатну здравствену 
заштиту ромској популацији 

 Активан рад на терену здравственог медијатора и 
запослених у ДЗ како би се више деце обухватило 
имунизацијом и вакцинацијом 
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 Добра искоришћеност средстава социјалне 
помоћи   

 Знатна издвајања новчаних средстава из 
општинског буџета за социјална питања  

 Активно спровођење  Програма једнократне 
помоћи за издавање докумената 

 Добра сарадња између Црвеног крста, Центра за 
социјални рад, Дома здравља и ромских 
удружења.  

 Постојање програма Народна кухиња 

 Активна реализација програма подршке 
финансираних од стране општине: бесплатне 
ужине, превоз, помоћ у натури (уз донаторску 
помоћ), бесплатни уџбеници за школу, одећа, 
обућа, огрев, и сл. 
 
 
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ЈАВНИ ЖИВОТ И 
ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ 
 

 Активна удружења Рома на територији општине 
Рума; 

 Велики број талентованих Рома у области музике; 

 Богата традиција ромске популације у општини 
Рума; 

 Постојање Окружне канцеларије Сремског округа 
Националног савета Рома; 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

 Велика незапосленост ромског становништва  

 Велики број Рома су у категорији 
неквалификоване радне снаге 

 Запосленост Рома у области сиве економије 

 Немотивисаност ромске популације да активно 
тражи посао уз помоћ Националне Службе за 
Запошљавање (НСЗ)  

 Немотивисаност Рома за програме 
самозапошљавања и преквалификације НСЗ 

 Дискриминација ромског становништва 
приликом запошљавања 

 Неинформисаност ромске популације о 
могућностима и шансама које пружају државне, 
покрајинске и локалне институције у циљу 
новозапошљавања и самозапошљавања 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 Одбојност великог процента ромске популације 
према медицинским мерама 

 Немотивисаност ромског становништва за 
превентивне прегледе 

 Коришћење туђих здравствених књижица од 
стране Рома који немају своја документа. 

 Немогућност прилаза санитетског возила  
ромском насеља Рупе за хитне позиве због 
лошег пута и прилаза самом насељу 

 Недовољан обухват деце имунизацијом и 
вакцинацијом 

 Недовољна информисаност ромских жена о 
превенцији и заштити од нежељене трудноће, о 
мерама и значају контрацепције, о планирању 
породице, и сл.  

 Неиформисање ромске популације о делокругу 
рада здравственог ромског медијатора 

 Ниска свест ромске популације о важности 
здравствене заштите и превентивне заштите 

 Повећан проценат наркоманије младих Рома 
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 Непостојање сарадње на размени података 
између образовног, здравственог и сектора 
социјалне заштите (здравствених медијаторки, 
центара за социјални рад и др.); 

 Велики број Рома нема лична документа; 

 Лоши услови становања и честе миграције 
доводе до честог губљења личних документа; 

 Велики број Рома живи само од социјалне 
помоћи; 
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 Постојање ромског координатора у Општинској 
управи; 

 Формирана Канцеларија за инклузију Рома у 
оквиру Општинске управе Рума 

 Добра сарадња локалних организација и 
удружења са Националним Саветом Рома. 
 
 

 Недоступност услуга исхране  јавне кухиње у 
руралној средини; 

 Неизјашњавање припадности ромској 
популацији у складу са потребама, односно 
условима за добијање различитих видова 
социјалне помоћи; 

 Нерегуларности приликом конкурисања за 
добијање социјалне помоћи од стране 
имућнијих Рома (фалсификована документа, и 
сл.). 
 
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ЈАВНИ ЖИВОТ И 
ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ 
 

 Недовољна заступљеност Рома у јавним 
институцијама; 

 Недовољна укљученост ромских организација и  
Рома  у процесу креирању политике на 
локалном нивоу; 

 Недовољно промовисана ромска култура и 
традиција; 

 Недостатак новчаних средстава за 
организовање културних догађаја који 
промовишу ромску историју и традицију; 

 Недостатак новчаних средстава за адекватно 
обележавање празника Рома (Светски дан Рома, 
08. април); 

 Недовољна медијска заступљеност о решавању 
ромских питања. 
 

 
ШАНСЕ 

 

 
ПРЕТЊЕ 

 

 Подршка надлежних министарстава Владе РС и 
покрајинских институција;  

 Подршка донатора кроз програме и пројекте; 

 Релативно лака интеграција Рома у локалну 
средину; 

 Већа искоришћеност постојећих домаћих и 
међународних програма и пројеката; 

 Боља координација локалне самоуправе са 
Владом РС, агенцијама, донаторима и Владом АП 
Војводине; 

 Боља координација и праћење реализације 
планова и програма; 

 Развијање програма за јачање капацитета 
ромских породица; 

 Укључивање Рома у процес доношења 
општинских одлука и у реализацију програма и 
пројеката; 

 

 Ограничена финансијска средства за 
реализацију програма за унапређење положаја 
Рома; 

 Поједини програми намењени унапређењу 
положаја Рома су већ у завршној фази 
реализације; 

 Нестабилна политичка ситуација која може да 
успори приступ потенцијалним ресурсима; 

 Ограничене надлежности локалне самоуправе; 

 Спора имплементација националних стратегија 
и програма; 

 Незаинтересованост и неповерење ромске 
популације у нове мере и могућности 
унапређења положаја; 

 Лоша мотивација пословног сектора да учествује 
у процесу запошљавања ромске популације. 
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 Промовисање значаја основног и 
средњошколског образовања; 

 Промовисање значаја неформалног образовања; 

 Примена модела добре праксе других локалних 
самоуправа; 

 Веће ангажовање и укључивање ромских 
невладиних организација. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ РУМА 

ЦИЉ 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ОПШТИНИ РУМА 

 

1.1. ПРОГРАМ: Креирање адекватног институционалног оквира који ће бити основна јединица за реализовање активности 

предвиђене ЛАП-ом 

 

 

1.2. ПРОГРАМ: Збрињавање 36 ромских породица из нехигијенског насеља Рупе 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани 

резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Доношење Одлуке о формирању пројектног 

тима за активно решавање проблема ромске 

популације у општини Рума, предвиђене ЛАП-ом 

Донета Одлука 

о формирању 

пројектног 

тима 

Председник 

општине 

Општинска управа 

Општинска ЈП и ЈКП 

2015  

- 

 

- 

2. Формирање пројектног тима за праћење и 

реализацију активности предвиђених ЛАП-ом 

Формиран 

пројектни тим 

Координатор за 

ромска питања 

Општинска управа 

Општинска ЈП и ЈКП 

2015  

- 

 

- 

3. Доношење Одлуке ЛС, од стране председника 

општине, о доступности услуга јавних и 

комуналних предузећа ново - основаном 

пројектном тиму 

Донета Одлука Председник 

општине 

Општинска управа 

Општинска ЈП и ЈКП 

2015  

- 

 

- 

4. Потписивање споразума о сарадњи између 

Тима и битних актера на локалу 

Потписан 

споразум 

Председник 

општине 

Општинска управа 

Општинска ЈП и ЈКП  

Републичка и Покрајинска 

ЈП, ЈКП и институције 

2015  

- 

 

- 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани 

резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Дефинисање плана и програма за исељавање 

ромске популације из нехигијенског насеља Рупе 

Припремљен 

план и програм 

Пројектни тим за 

праћење и 

реализацију 

активности 

Координатор за ромска 

питања 

Општинска ЈП и ЈКП 

2015  

- 

 

- 
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1.3. ПРОГРАМ: Унапређење услова становања ромске популације у сеоској средини 

 

 

2. Рушење и санација нехигијенског насеља Рупе Уклоњено  

нехигијенско 

насеља Рупе 

Извршена 

санација  

нехигијенског 

насеља Рупе 

Пројектни тим за 

праћење и 

реализацију 

активности 

Координатор за ромска 

питања 

Општинска ЈП и ЈКП 

2015 - 2016 200.000 

РСД 

 

- 

3. Насељавање 36 ромских породица у 

стамбене објекте предвиђене Програмом 1.1. 

Обезбеђен 

смештај за 36 

ромских 

породица 

Пројектни тим за 

праћење и 

реализацију 

активности 

Координатор за ромска 

питања 

Општинска ЈП и ЈКП 

2016 - 2017 20.00.000 

РСД 

20.00.000 

РСД 

4.  Обезбеђење услова за живот и даљи боравак 

исељених породица на предвиђеним локацијама 

(обуке, завршетак школовања, запослење...) 

Обезбеђени 

услови за 

живот и даљи 

боравак 

исељених 

породица на 

предвиђеним 

локацијама 

Пројектни тим за 

праћење и 

реализацију 

активности 

Координатор за ромска 

питања 

Општинска ЈП и ЈКП 

2016 - 2018 1.000.000 

РСД 

 

- 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Завршетак реализације изградње јавног 

купатила у селу Буђановци 

 

Изграђено јавно 

купатило у селу 

Буђановци 

МЗ Буђановци Координатор за ромска 
питања 

Општинска ЈП и ЈКП 
Удружење Рома 

Буђановци 

2015 - 2016 500.000 

РСД 

500.000 

РСД 

2. Рушење и санација нехигијенског 

насеља Рупе 

Уклоњено  

нехигијенско насеља 

Рупе 

Извршена санација  

нехигијенског насеља 

Рупе 

Пројектни тим за 

праћење и 

реализацију 

активности 

Координатор за ромска 

питања 

Општинска ЈП и ЈКП 

2015 - 2016 200.000 

РСД 

 

- 
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ЦИЉ 2. – УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА И КВАЛИТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ 

2.1. ПРОГРАМ: Подизање свести ромских родитеља о значају образовања за будућност њихове деце 

 

2.2. ПРОГРАМ: Правовремено и ефикасно укључивање ромске деце у предшколско и основно образовање 

 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Припрема и спровођење програма 

едукације ромских породица које имају 

децу предшколског узраста о 

социјализацији и припреми деце за 

редовно основно образовање 

Припремљене и 

спроведени програми 

едукације ромских 

породица 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Основне школе 

Удружења грађана 

2015 – 2020 150.000 

РСД 

 

- 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет 

ЛС 

Остали 

извори 

1. Организовање обука и едукација 

васпитача за рад са ромском децом 

Организоване обуке и 

едукација 5 васпитача 

за рад са ромском 

децом 

Предшколска 

установа 

,,Полетарац,, 

Рума 

Одељење за друштвене 

делатности 

Координатор за ромска 

питања 

2015 – 2020 150.000 

РСД 

 

- 

2. Израда једне свеобухватне базе 

података са свим релевантним подацима 

о образовном статусу ромске деце на 

територији општине Рума (предшколско, 

основно и средње образовање) 

Припремљена база 

података 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Предшколска установа 

Основне и средње 

школе 

Удружења грађана 

2016  

- 

 

- 

 

3. Укључивање у систем образовања 

ромске деце која нису у систему 

образовања и васпитања (не регистрована 

деца, деца која су изашла из система, 

прерасли основци, образовање младих и 

одраслих Рома, деца повратника и 

депортованих) 

150 ромске деце 

укључено у систем 

образовања и 

васпитања 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Предшколска установа 

Основне и средње 

школе 

Координатор за ромска 

питања 

Удружења грађана 

2015 – 2020 500.000 

РСД 

 

- 
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2.3. ПРОГРАМ: Повећање броја Рома са средњим и високим образовањем 

4. Именовање надлежне особе која ће се 

бавити механизмима мотивације уписа и 

похађања редовног образовања ромске 

деце уз поштовање процедуре (педагошки 

асистент, ментор) 

Именовање 

педагошког асистента 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Координатор за ромска 

питања 

2015  

- 

 

- 

5. Обезбеђивање награда за 10 ученика 

ромске популације који постигну најбоље 

резултате на крају осмогодишњег 

школовања (за период од V до VIII 

разреда) 

Обезбеђене награде 

за 10 ученика ромске 

популације 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

 

- 

2016 – 2020 1.000.0

00 РСД 

 

 

6. Екскурзије, летовања и опоравак Организоване 

екскурзије и летовања 

за 10 ученика на 

годишњем нивоу 

Црвени крст Рума Швајцарска Агенција за 

Развој (СДЦ) 

2016 – 2020 1.500.0

00 РСД 

 

- 

7. Обезбеђивање одеће, обуће и прибора 
за полазак у школу за ромску децу из 
социјално угрожених породица 
 

Обезбеђена одећа, 

обућа и прибора за 

полазак у школу за 50 

Ромских породица на 

годишњем нивоу 

Црвени крст Рума 

 

Координатор за ромска 

питања 

Општина Рума 

2016 – 2020 2.500.0

00 РСД 

2.500.000 

РСД 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Обезбеђивање финансијских 

средстава за стипендирање 

средњошколаца ромске популације 

Обезбеђена 

финансијска средства 

за 35 средњошколаца 

ромске популације на 

годишњем нивоу 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Координатор за ромска 

питања 

2016 – 2020 5.000.000 

РСД 

 

- 

2. Обезбеђивање финансијских 

средстава за смештај у студентским 

домовима за одређен број ромских 

студената 

Обезбеђена 

финансијска средства 

за смештај 5 студената 

на годишњем нивоу 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Покрајински 

секретаријат за 

образовање, управу и 

националне заједнице 

2016 – 2020 2.500.000 

РСД 

 

- 

3. Обезбеђивање помоћи у учењу 

ромским ученицима који имају слабија 

постигнућа у основној и средњој школи 

Обезбеђена помоћ и 

подршка у учењу 

ромским ученицима 

Основне и 

средње школе 

 

Координатор за ромска 

питања 

2015 – 2020  

- 

 

- 
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ЦИЉ 3. – ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РОМА У ОПШТИНИ РУМА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ 

 

3.1. ПРОГРАМ: Стварање услова за смањење незапослености ромске популације 

 

 

 

 

 

4. Професионална орјентација ромске 

деце ради избора адекватног 

усмерења у средњој школи 

Обезбеђена подршка 

родитељима и деци 

Средње школе Одељење за друштвене 

делатности 

2015 – 2020  

- 

 

- 

5. Организовање припремне наставе за 

полагање пријемног испита за упис у 

средњу школу, за сву ромску децу која 

имају потребу за тим 

Организована и 

спроведена 

припремна настава 

Основне школе Одељење за друштвене 

делатности 

2015 – 2020  

- 

 

- 

 
Пројекти / Мере 

 
Очекивани резултати 

 
Носилац 

активности 

 
Партнери 

 
Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Укључивања незапослених Рома у 

програм јавних радова 

50 Рома укључено у 

програм јавних радова 

на годишњем нивоу 

Пројектни тим за 

праћење и 

реализацију 

активности 

Јавно предузеће 

"Комуналац" 

2015 – 2020 600.000 

РСД 

 

- 

2. Повећана могућност за 

запошљавање Рома са територије 

општине Рума кроз програме 

преквалификације и 

доквалификације 

 

Организована 

преквалификација и 

доквалификација за 

30 Рома на 

годишњем нивоу 

Национална 

Служба за 

Запошљавање 

Одељење за привреду и 

буџет 

Удружења грађана 

2015 – 2020  

- 

600.000 

РСД 
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3.2. ПРОГРАМ: Припрема и спровођење обука и тренинга у циљу укључивања незапослених Рома у процес активног тражења посла 

 

 

ЦИЉ 4. -  ПОВЕЋАН ОБУХВАТ РОМА ПРИМАРНОМ И СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ АДЕКВАТНЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ РУМА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ 

 

4.1. ПРОГРАМ: Креирање и одржавање јединствене базе података о здравственом стању ромске популације 

 

 

 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Спровођење обуке незапослених Рома у 

циљу активног тражења посла, отворених 

конкурса, аплицирања, писања CV-а итд. 

Припремљена и 

одржана обука за 30 

Рома на годишњем 

нивоу 

Национална 

Служба за 

Запошљавање 

Одељење за привреду и 

буџет 

Удружења грађана 

2015 – 2020  

- 

600.000 

РСД 

2. Спровођење програма едукације Рома 

за тражење извора финансирања и 

попуњавање образаца за конкурисање за 

добијање кредитних средстава од банака, 

министарстава и других доступних 

фондова 

Припремљена и 

одржана обука за 30 

Рома на годишњем 

нивоу 

Одељење за 

привреду и буџет 

Национална Служба за 

Запошљавање 

Удружења грађана 

2015 – 2020  

- 

 

- 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Израда и редовно ажурирање базе 

података у циљу вођења евиденције и 

праћења здравственог положаја Рома (без 

здравствене књижице) 

Припремљена база 

података 

 

Дом здравља 

Рума 

 

Центар за социјални рад 

Рума 

Ромски здравствени 

медијатор 

Удружења грађана 

2015 – 2020  

- 

 

- 
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4.2. ПРОГРАМ: Повећање нивоа знања о значају лечења и превентивне контроле здравља ромске популације на територији општине 

Рума 

 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Утврђивање здравственог стања ромске 

популације путем систематских прегледа 

Организација и 

спровођење минимум 

једног систематског 

прегледа током 

године 

Дом здравља 

Рума 

 

Ромски здравствени 

медијатор 

Основне и средње 

школе 

Предшколска установа 

2015 – 2020  

- 

 

- 

2. Наставак и активно ангажовање ромског 

здравственог медијатора у Дому здравља 

Редовне активности 

медијатора 

Ромски 

здравствени 

медијатор 

Дом здравља Рума 

 

2015 – 2020  

- 

 

- 

3. Спровођење програма едукације рома о 

значају и очувању здравља и здравственој 

заштити 

Припремљене и 

одржане едукације 

Рома (једном 

годишње у сваком 

селу и Руми) 

Дом здравља 

Рума 

 

Ромски здравствени 

медијатор 

Удружења грађана 

2015 – 2020 300.000 

РСД 

300.000   

РСД 

4. Спровођење програма – едукације (рад 

на терену) младих Ромкиња о 

репродуктивном здрављу, полно 

преносивим болестима, контрацепцији и 

важности гинеколошких прегледа 

Припремљене и 

одржане едукације 

Рома (једном 

годишње у сваком 

селу и Руми) 

Дом здравља 

Рума 

 

Ромски здравствени 

медијатор 

Удружења грађана 

2015 – 2020 300.000 

РСД 

300.000   

РСД 

5. Спровођење програма – едукације Рома 

о болестима зависности  (рад на терену) 

Припремљене и 

одржане едукације 

Рома (једном 

годишње у сваком 

селу и Руми) 

Дом здравља 

Рума 

 

Ромски здравствени 

медијатор 

Удружења грађана 

2015 – 2020 300.000 

РСД 

300.000   

РСД 

6. Спровођење програма - едукација 

ромских породица о одржавању хигијене 

стамбених објеката и личне хигијене 

Припремљене и 

одржане едукације 

Рома (једном 

годишње у сваком 

селу и Руми) 

Дом здравља 

Рума 

 

Ромски здравствени 

медијатор 

Удружења грађана 

2015 – 2020 300.000 

РСД 

300.000 

РСД 
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4.3. ПРОГРАМ: Унапређење хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања настанка и ширења заразних 

болести 

 

4.4. ПРОГРАМ: Стварање услова за већу укљученост Рома у систем социјалне заштите 

 

 

 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Спровођење дератизације, 

дезинсекције и дезинфекције у ромским 

насељима 

Припремљена и 

спроведена редовна 

годишња 

деритизације, 

дезинсекције и 

дезинфекције у 

ромским насељима 

Општинска 

управа 

 

Координатор за ромска 

питања 

Ромски здравствени 

медијатор 

 

2015 – 2020 1.000.000 

РСД 

1.000.000 

РСД 

2. Обезбеђивање средстава за личну 

хигијену за угрожене ромске породице 

Обезбеђена средстава 

за личну хигијену за 

угрожене ромске 

породице 

Општинска 

управа 

 

Координатор за ромска 

питања 

Ромски здравствени 

медијатор 

2015 – 2020 500.000 

РСД 

500.000  

РСД 

3. Спровођење програма едукације Рома о 

правилној исхрани и хигијенском 

руковању храном уз обезбеђивање 

уређаја за чување и обраду хране 

Припремљене и 

одржане едукације 

Рома (једном 

годишње у сваком 

селу и Руми) 

Дом здравља 

Рума 

 

Ромски здравствени 

медијатор 

Удружења грађана 

2015 – 2020 300.000 

РСД 

300.000   

РСД 

 

Пројекти / Мере 

 

Очекивани резултати 

 

Носилац 

активности 

 

Партнери 

 

Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Израда социјалне карте ромске 

заједнице уз дефинисање социјалних 

потреба, идентификацију одговарајућих 

услуга социјалне заштите и улоге свих 

могућих актера на локалу 

Израђена социјална 

карта ромске 

заједнице 

Центар за 

социјални рад 

Рума 

Црвени крст Рума 

Удружења грађана 

2016 100.000 

РСД 

100.000  

РСД 
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ЦИЉ 5. УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У ЈАВНИ ЖИВОТ И ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ (СПОРТ, КУЛТУРА, ТРАДИЦИЈА, ИНФОРМИСАЊЕ И РАЗВОЈ 
ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА) 

 
ПРОГРАМ 5.1: Укључивање Рома у јавни живот и локалну заједницу 

 

 

2. Успостављање услуга Народне кухиње у 

сеоској средини 

Успостављене 

народне кухиње у 

сеоским срединама 

Црвени крст Рума 

 

 

Одељење за привреду и 

буџет 

Одељење за друштвене 

делатности 

Покрајински 

секретаријат за 

здравство, социјалну 

политику и демографију 

2016 - 2020 3.000.000 

РСД 

3.000.000 

РСД 

 
Пројекти / Мере 

 
Очекивани резултати 

 
Носилац 

активности 

 
Партнери 

 
Период 

реализације 

Потребни ресурси 

Буџет ЛС Остали 

извори 

1. Школа спорта за ромску и социјално 

угрожену децу 

Организована и 

функционална школа 

спорта 

Спортски центар 

Рума 

Основне и средње 

школе 

Удружења грађана 

2016 - 2017 3.500.000 

РСД 

 

 

- 

2. Годишње обележавање Светског дана 

Рома, 8. април у виду Манифестације 

Припрема и 

организација 

манифестације на 

годишњем нивоу 

Координатор за 

ромска питања 

Удружења грађана 

Покрајински 

секретаријат за 

образовање, прописе, 

управу и националне 

мањине – националне 

заједнице 

2016 – 2020 500.000  РСД 500.000   

РСД 

3. Активнији рад Канцеларије за инклузију 

Рома на унапређењу положаја ромске 

популације у општини Рума 

 

Израђен план и 

програм рада 

Канцеларије 

Минимум 5 

припремљених и 

спроведених 

пројеката 

Координатор за 

ромска питања 

Удружења грађана 2015  

- 

 

- 
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4. Оснивање и подршка културно-

уметничког друштва Рома 

Основано културно-

уметничко друштво 

Рома 

Удружења 

грађана 

Окружна канцеларија 

сремског округа 

Националног савета 

Рома 

Координатор за ромска 

питања 

2016 100.000 РСД 

 

 

- 

 

5. Едукација Рома чланова НВО за 

припрему и реализацију пројеката у циљу 

коришћења средстава кроз програме 

доступних фондова 

Припремљена и 

одржана обука за 30 

Рома на годишњем 

нивоу 

Одељење за 

привреду и буџет 

Удружења грађана 2015 – 2020  

- 

 

- 

6. Промоција ромске културе и традиције у 

школама, кроз бројне активности и 

приредбе у циљу сузбијања 

дискриминације и поштовање принципа 

различитости 

Припремљен план 

промоције ромске 

културе и традиције и 

спроведене 

активности на терену 

Удружења 

грађана 

Окружна канцеларија 

сремског округа 

Националног савета 

Рома 

Координатор за ромска 

питања 

2015 – 2020 200.000 РСД 200.000   

РСД 


