
БАРАЈЕВО

Скупштина градске општине Барајево на седници одр-
жаној 28. децембра 2012. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 19. Статута 
градске општине Барајево („Службени лист града Београ-
да” бр. 44/08, 30/2010) донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2012.

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет градске општине Барајево за 2012. годину утврђује 

се у износу од 385.345.200,00 динара, а састоји се од : 
– Примања текуће године у износу од 367.635.000,00 ди-

нара – утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања која припадају граду, односно градским општина-
ма у 2012. години,

– процењеног вишка прихода наменског карактера у из-
носу од 15.710.200,00 динара,

– меморандумских ставки за рефундацију расхода у из-
носу од 2.000.000,00 динара, 

– издатака у износу од 385.345.200,00 динара. 

Члан 2.
1. Приходи остварени од накнаде за коришћење грађе-

винског земљишта, накнаде за загађивање животне средине, 
посебне накнаде за заштиту и унaпређење животне средине, 
годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна 
возила, закупа пословног простора и дела прихода од поре-
за на зараде усмеравају се Дирекцији за развој и изградњу 
градске општине Барајево, за финансирање програма на 
који сагласност даје Скупштина градске општине Барајево. 

2. Средства процењеног вишка прихода наменског каракте-
ра у износу од 15.710.200,00 распоређују се за следеће намене:

– средства у износу од 8.680.000,00 динара распоређују 
се Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево за по-
криће трошкова куповине два стана за решавање стамбених 
проблема станара, који су становали у школским просто-
ријама ОШ „Кнез Сима Марковић” у МЗ Арнајево,

– средства у износу од 4.430.200,00 динара распоређују 
се Дирекцији за развој и изградњу градске општине Бараје-
во за финансирање пројеката намењених побољшању усло-
ва становања,

– средства у износу од 1.300.000,00 динара користиће се 
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање 
услова становања набавком грађевинског материјала, по-
родицама интерно расељених лица на територији градске 
општине Барајево, 

– средства у износу од 1.300.000,00 динара користиће се 
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање 
услова становања набавком грађевинског материјала, избе-
гличким породицама на територији градске општине Ба-
рајево. 

3. Средства од меморандумских ставки за рефундацију 
у износу од 2.000.000,00 распоређују се Управи градске 
општине Барајево. 

Члан 3.
У сталну буџетску резерву планирају се средства у виси-

ни од 1.000.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе на-
длежног за финансије.

Члан 4.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укуп-

ном износу од 4.680.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резер-
ве доноси председник општине, за намене утврђене у скла-
ду са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог ор-
гана управе надлежног за финансије.

Члан 5.
Примања буџета општине у укупном износу од 

385.345.200,00 динара, по врстама, односно економским 
класификацијама састоје се из: 
Ред. 
број

Економска 
класификација ПРИМАЊА Одлука о 

буџету 2012.
1 2 3 4 5
1. 321 А Неангажовани и наменски вишак прихода 

из претходне године 15,710,200.00
Б Класични приходи 298,125,000.00

2. 711111 Порез на зараде 182,316,000.00
3. 711147 Порез на земљиште 1,000,000.00
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1 2 3 4 5
4. 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 21,000,000.00
5. 711140 Порез на приходе од непокретности 5,000,000.00
6. 713120 Порез на имовину 44,700,000.00
7. 713311 Порез на наслеђе и поклон 1,600,000.00
8. 713420 Порез на пренос апсолутних права 15,000,000.00
9. 714,716,741 Локалне комуналне таксе 21,342,000.00

10. 742251 Административне таксе 1,500,000.00
11. 742351 Приходи органа управе 350,000.00
12. 742152 ПДВ на приход од закупа 117,000.00
13. 743350 Новчане и мандатне казне 100,000.00
14. 741100 Камате 1,100,000.00
15. 745151 Мешовити и неодређени приходи 3,000,000.00

В Наменски приходи 69,510,000.00
16. 711111 Порез на зараде 45,360,000.00
17. 714514 Накнада за путеве 4,000,000.00
18. 714547 Накнада за загађивање животне средине 1,500,000.00
19. 714562 ЕКО накнада 6,000,000.00
20. 741534 Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 12,000,000.00
21. 742152 Приходи од закупа пословног простора 650,000.00
22. 771,772 Г Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 2,000,000.00
УКУПНО А + Б + В + Г 385,345,200.00

Члан 6.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у 

следећим износима, и то:

Економска
класифика-

ција
Врста расхода Средства

из буџета

Издаци
из осталих 

извора

Укупна
средства

1 2 3 4 5
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  351,305,000.00 9,030,200.00  360,335,200.00 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПО-

СЛЕНЕ  137,275,000.00 2,000,000.00  139,275,000.00 
411 Плате и додаци 

запослених 103,503,460.00  103,503,460.00 
412 Социјалани доприноси 

на терет послодавца  18,526,540.00  18,526,540.00 
413 Накнаде у натури  700,000.00  700,000.00 
414 Социјалана давања 

запосленима  600,000.00 2,000,000.00  2,600,000.00 
415 Накнаде запосленима  5,200,000.00  5,200,000.00 

1 2 3 4 5
416 Награде,бонуси и ос-

тали посебни расходи  745,000.00  745,000.00 
417 Одборнички додатак  8,000,000.00  8,000,000.00 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУ-
ГА И РОБА  99,790,000.00 4,430,200.00  104,220,200.00 

421 Стални трошкови  31,200,000.00  31,200,000.00 
422 Трошкови путовања  330,000.00  330,000.00 
423 Услуге по уговору  19,400,000.00  19,400,000.00 
424 Специјализоване 

услуге  38,830,000.00 4,430,200.00  43,260,200.00 
425 Текуће поправке и 

одржавање  5,200,000.00  5,200,000.00 
426 Материјал  4,830,000.00  4,830,000.00 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ  49,000,000.00  49,000,000.00 
451 Субвенције јавним 

нефинансијским 
предузећима  49,000,000.00  49,000,000.00 

460000 ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ  9,000,000.00  9,000,000.00 

463 Текуће донације дру-
гим нивоима власти  9,000,000.00  9,000,000.00 

470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛ-
НОГ ОСИГУРАЊА  41,600,000.00 2,600,000.00  44,200,000.00 

472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета  41,600,000.00 2,600,000.00  44,200,000.00 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ  8,960,000.00  8,960,000.00 
481 Дотације невладиним 

организацијама  5,910,000.00  5,910,000.00 
482 Порези, обавезне так-

се и казне наметнуте 
од једног нивоа власти 
другом  1,550,000.00  1,550,000.00 

483 Новчана казна по 
решењу суда  1,500,000.00  1,500,000.00 

484 Накнада штете услед 
елементарних непогода

490000 РЕЗЕРВЕ  5,680,000.00  5,680,000.00 
499 Средства резерве  5,680,000.00  5,680,000.00 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕ-
ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ  16,330,000.00 8,680,000.00  25,010,000.00 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА  16,330,000.00 8,680,000.00  25,010,000.00 
511 Зграде и грађевински 

објекти  13,800,000.00 8,680,000.00  22,480,000.00 
512 Машине и опрема  2,330,000.00  2,330,000.00 
515 Софтвер  200,000.00  200,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ 367,635,000.00 17,710,200.00 385,345,200.00 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Средства буџета у укупном износу од 385.345.200,00 динара распоређују се по корисницима и то :

Раздео Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Економска 
класифи-

кација
Опис

Приходи из 
буџета 

01

Социјални
доприноси

03

 Вишак 
прихода

13 

Укупни 
издаци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

1.1 СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110 Извршни и законодавни органи 

1 411 Плате и додаци функционера  23,527,000.00   23,527,000.00 
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца  4,211,000.00  4,211,000.00 
3 417 Накнаде одборницима, члановима Већа и радних тела  8,000,000.00  8,000,000.00 
4 423 Репрезентација  300,000.00  300,000.00 
5 423 Трошкови одржавања седница, пријема  300,000.00  300,000.00 
6 423 Трошкови обележавања Славе и дана општине  200,000.00  200,000.00 
7 423 Услуге по уговору  1,000,000.00  1,000,000.00 
8 423 Услуге штампања и „Барајевски гласник”  800,000.00  800,000.00 
9 481 Дотације политичким странкама  910,000.00  910,000.00 

10 481 Дотације невладиним организацијама , удружењима грађана  600,000.00  600,000.00 
11 483 Новчана казна по решењу суда  1,500,000.00  1,500,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода 
13 499 Средства сталне резерве  1,000,000.00  1,000,000.00 
14 499 Средства текуће резерве  4,680,000.00  4,680,000.00 

Извори финансирања за главу 1.1 функције 110
01 Приходи из буџета  47,028,000.00  47,028,000.00 

Укупно за Главу 1.1 функције 110  47,028,000.00  47,028,000.00 
1.2 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

110 Извршни и законодавни органи 
15 411 Плате и додаци запослених  3,193,000.00  3,193,000.00 
16 412 Социјални доприноси на терет послодавца  571,300.00  571,300.00 
17 415 Накнаде за запослене (превоз)  200,000.00  200,000.00 
18 422 Трошкови путовања  30,000.00  30,000.00 
19 426 Материјал  30,000.00  30,000.00 
20 512 Опрема  30,000.00  30,000.00 

Извори финансирања за главу 1.2 функције 110 :
01 Приходи из буџета  4,054,300.00  4,054,300.00 

Укупно за Главу 1.2 функције 110  4,054,300.00  4,054,300.00 
1.3 ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге 
21 411 Плате и додаци запослених  66,787,700.00  66,787,700.00 
22 412 Социјални доприноси на терет послодавца  11,955,000.00  11,955,000.00 
23 413 Накнаде у натури  600,000.00  600,000.00 
24 414 Социјална давања запосленима  500,000.00  2,000,000.00  2,500,000.00 
25 415 Накнаде за запослене (превоз)  4,500,000.00  4,500,000.00 
26 416 Награде, бонуси и остали расходи  400,000.00  400,000.00 
27 421 Стални трошкови  9,000,000.00  9,000,000.00 
28 422 Трошкови путовања  300,000.00  300,000.00 
29 423 Услуге по уговору  12,000,000.00  12,000,000.00 
30 424 Специјализоване услуге  1,500,000.00  1,500,000.00 
31 424 Специјализоване услуге -ова апропријација користиће се за

– извршење Решења грађевинске инспекције 400.000,00
– извршење Решења комуналне инспекције 1.000.000,00  1,400,000.00  1,400,000.00 

32 425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме  2,000,000.00  2,000,000.00 
33 426 Материјал  4,000,000.00  4,000,000.00 
34 482 Порези и обавезне таксе  1,200,000.00  1,200,000.00 
35 511 Зграде и грађевински објекти  5,000,000.00  5,000,000.00 
36 512 Машине и опрема  2,200,000.00  2,200,000.00 
37 515 Софтвери  200,000.00  200,000.00 

Извори финансирања за главу 1.3 функције 130:
01 Приходи из буџета  123,542,700.00  123,542,700.00 
03 Социјални доприноси  2,000,000.00 

Укупно за Главу 1.3 функције 130 123,542,700.00  125,542,700.00 
Укупно за раздео 1  174,625,000.00  176,625,000.00 

2
2.1 90 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ
38 423 Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових пратиоца  600,000.00  600,000.00 
39 424 Специјализоване услуге (Локални акциони план за Роме)  200,000.00  200,000.00 
40 472 Социјална помоћ – ова апропријација користиће се за једнократне 

помоћи материјално и здравствено угроженим грађанима  1,500,000.00  2,600,000.00  4,100,000.00 
41 472 Трошкови сахране нн лица  100,000.00  100,000.00 

Извори финансирања за главу 2.1 функције 090 
01 Приходи из буџета  2,400,000.00  2,400,000.00 
13 Вишак прихода  2,600,000.00  2,600,000.00 

Укупно за главу 2.1 функције 090  2,400,000.00  2,600,000.00  5,000,000.00 
2.2 473 ТУРИЗАМ И ПОЉОПРИВРЕДА

42 423 Туризам  1,000,000.00  1,000,000.00 
43 424 Пољопривреда  1,000,000.00  1,000,000.00 

Извори финансирања за главу 2.2 функције 473 
01 Приходи из буџета  2,000,000.00  2,000,000.00 

Укупно за главу 2.2 функције 473  2,000,000.00  2,000,000.00 
2.3 620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

44 424 Специјализоване услуге  17,000,000.00  17,000,000.00 
45 451 Текуће субвенције ЈКП „10. Октобар”  1,000,000.00  1,000,000.00 
46 451 Капиталне субвенције ЈКП „10. Октобар”  9,000,000.00  9,000,000.00 

 Извори финасирања за главу 2.3 функције 620 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета  27,000,000.00  27,000,000.00 

Укупно за главу 2.3 функције 620  27,000,000.00  27,000,000.00 
2.4 630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

47 451 Капиталне субвенције ЈКП „ 10.Октобар”  30,000,000.00  30,000,000.00 
Извори финансирања за главу 2.4 функције 630 

01 Приходи из буџета  30,000,000.00  30,000,000.00 
Укупно за главу 2.4 функције 630  30,000,000.00  30,000,000.00 

2.5 860 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРА
48 451 Субвенције Центру за културу  9,000,000.00  9,000,000.00 
49 481 Дотације спортском савезу Барајево Ова апропријација користиће се 

за финансирање : 
– Школског спорта у износу од 1.000.000,00 динара 
– Осталих програмских активности у износу од 2.200.000,00 динара  3,200,000.00  3,200,000.00 

50 481 Дотације спортским организацијама и рекреативни спорт  800,000.00  800,000.00 
51 481 Дотације организацијама – Ова апропријација користиће се за финан-

сирање : 
– КУД „Вранић” у износу од 200.000,00 динара 
– ФА „Шумадија” у износу од 200.000,00 динара  400,000.00  400,000.00 
Извори финансирања за главу 2.5 функције 860 

01 Приходи из буџета  13,400,000.00  13,400,000.00 
Укупно за главу 2.5 функције 860  13,400,000.00  13,400,000.00 

2.6 950 ОБРАЗОВАЊЕ
52 463 Трансфери школама  9,000,000.00  9,000,000.00 
53 472 Накнаде из буџета за образовање  40,000,000.00  40,000,000.00 

Извори финансирања за главу 2.6 функције 950 
01 Приходи из буџета  49,000,000.00  49,000,000.00 

Укупно за главу 2.6 функције 950  49,000,000.00  49,000,000.00 
Укупно за раздео 2  123,800,000.00  2,600,000.00  126,400,000.00 

3 3.1 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
620  Стамбени развој и развој заједнице 

54 411 Плате и додаци запослених  9,995,760.00  9,995,760.00 
55 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1,789,240.00  1,789,240.00 
56 413 Накнаде у натури  100,000.00  100,000.00 
57 414 Социјална давања запосленима  100,000.00  100,000.00 
58 415 Накнаде за запослене  500,000.00  500,000.00 
59 416 Награде, бонуси и остали расходи  345,000.00  345,000.00 
60 421 Стални трошкови  22,000,000.00  22,000,000.00 
61 423 Услуге по уговору  3,000,000.00  3,000,000.00 
62 424 Специјализоване услуге  17,630,000.00  4,430,200.00  22,060,200.00 
63 425 Текуће поправке и одржавање  3,000,000.00  3,000,000.00 
64 426 Материјал  600,000.00  600,000.00 
65 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом  350,000.00  350,000.00 
66 511 Зграде и грађевински објекти  8,800,000.00  8,680,000.00  17,480,000.00 
67 512 Машине и опрема  100,000.00  100,000.00 

Извори финансирања за главу 3.1 функције 620 
01 Приходи из буџета  68,310,000.00  68,310,000.00 
13 Вишак прихода  13,110,200.00  13,110,200.00 

Укупно за главу 3.1 функције 620  68,310,000.00  13,110,200.00  81,420,200.00 
Укупно за раздео 3  68,310,000.00  13,110,200.00  81,420,200.00 

4
4.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
68 421 Стални трошкови  200,000.00  200,000.00 
69 423 Услуге по уговору  200,000.00  200,000.00 
70 424 Специјализоване услуге  100,000.00  100,000.00 
71 425 Текуће поправке и одржавање зграде  200,000.00  200,000.00 
72 426 Материјал  200,000.00  200,000.00 

Извори финансирања за главу 4.1 функције 160 
01 Приходи из буџета  900,000.00  900,000.00 

Укупно за главу 4.1 функције 160  900,000.00  900,000.00 
Укупно за раздео 4  900,000.00  900,000.00 
Укупно раздели 1+2+3+4  367,635,000.00  2,000,000.00  15,710,200.00  385,345,200.00 
Извори финансирања укупно

01 Приходи из буџета  367,635,000.00  367,635,000.00 
03 Социјални доприноси  2,000,000.00  2,000,000.00 
13 Вишак прихода  15,710,200.00  15,710,200.00 

УКУПНО  367,635,000.00  2,000,000.00  15,710,200.00  385,345,200.00 
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
За извршење Одлуке о буџету градске општине Барајево 

за 2012. годину одговоран је председник општине. Наред-
бодавац за извршење Одлуке о буџету градске општине Ба-
рајево за 2012. годину је председник општине.

Члан 9.
Средства буџета и приходи које својом делатношћу 

остварују буџетски корисници рапоређују се и исказују 
по ближим наменама, у складу са економском и функцио-
налном класификацијом, годишњим финансијским пла-
ном прихода и расхода на који сагласност даје председник 
општине или Скупштина општине у првом тромесечју те-
куће године.

Члан 10.
Средства распоређена у Разделу 1, Глава 1.1, Функција 

110, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама и удружењима грађана и у Разделу 2, Глава 
2.5, Функција 860, Економска класификација 481 преносе 
се организацијама са територије градске општине Бараје-
во и користе се на основу програма или акта које доноси 
председник општине у складу са одобреним квотама, а на 
основу захтева који садржи копију комплетне документа-
ције. 

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима, до обавезе утврђене за-
конским прописима, на постојећем нивоу и минималним 
сталним трошковима неопходним за несметано функцио-
нисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе, утврђене у члану 1. ове oдлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне 
приходе у износу већем од износа исказаног у члану 1. ове 
oдлуке, могу користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за на-
мене утврђене овом oдлуком. 

Члан 12.
Средства распоређена за финансирање програма ко-

рисника буџета, корисницима се преносе на основу њи-
ховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у 
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима 
буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију до-
кументације на основу које се врши плаћање. Корисници 
средстава буџета могу користити средства распоређена 
овом oдлуком само за намене за које су им по њиховим за-
хтевима та средства одобрена и пренета. 

На терет буџетских средстава корисник може преу-
зимати обавезе само до износа одобрене апропријације 
утврђене овом одлуком. У случају да за извршење оређеног 
плаћања корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет општине. 

Члан 13.
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за 

финансије ставе на увид документацију о њиховом финан-
сирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода 
и извршењу расхода у одређеном временском периоду (нај-
мање тромесечно).

Члан 14.
Председник општине је обавезан да најмање два пута 

годишње поднесе извештај Скупштини општине о реализа-
цији Oдлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне 
и текуће буџетске резерве.

Члан 15.
Привремено расположива средства на рачуну буџета, 

могу се краткорочно пласирати код банака или других фи-
нансијских организација, у складу са законом. Одлуку до-
носи и Уговор закључује председник општине.

Члан 16.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пру-

жања услуга и извођењу радова сви корисници буџета 
треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним на-
бавкама.

Набавком мале вредности сматра се набавка чија се про-
цењена вредност утврђује Законом о буџету.

Члан 17.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина општине Барајево
Бр. 06-35/2011-259, 28. децембра 2011. године

Председник 
Првослав Мандић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2011. године на основу члана 24. 
тачка 2а. Статута градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/2010), донела је 

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2016. ГОДИНЕ

УВОД
Руководећи се кључним принципима Националне стра-

тегије, градска општина Лазаревац је 2010. године форми-
рала Савет за националне мањине који предвиђа да се у 
2011. години изради локални акциони план за унапређење 
положаја националних мањина.

У том контексту на 5. седници Савета за националне 
мањине, донета је одлука о приступању изради локалног 
акционог плана, односно формирању тимова за сваку об-
ласт предвиђену акционим планом за националне мањине 
са посебним акцентом на Роме која су најбројнија нацио-
нална мањина у општини Лазаревац.
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Савет је у оквиру својих надлежности формирао коми-
сије за сваку област за израду локалног акционог плана.

Основни циљ израде овог стратешког документа је 
унапређење образовања, здраствене заштите, становања, 
запошљавања, културе и информисања Рома, и унапређење 
положаја Ромкиња.

Према попису из 2002. године, у општини Лазаревац, 
најбројнија национална мањина су Роми, којих има 450. 
Према процени ромских НВО, у општини Лазаревац има 
много већи број Рома.

Што се тиче осталих националних мањина у општини 
Лазаревац има присутних Хрвата – 79, Македонаца – 83, 
Муслимана – 41, Словенаца – 22, Мађара – 17, Словака – 11, 
Бугара – 8, Румуна – 47, Руса – 11, Немаца – 6, Чеха – 4, Ук-
рајинаца – 8, Влаха – 5, Горанаца – 30, Бошњака – 2, Црного-
раца – 347 и Албанаца – 13.

Потписивањем Декларације Декаде инклузије Рома 
2005–2015, у Софији 2. фебруара 2005. године од стране 
председника влада замаља учесница, започела је реализа-
ција иницијативе Декаде инклузије Рома 2005–2015. Циљ 
ове међународне иницијативе која окупља државе цен-
тралне и југоисточне Европе, међународне организације, 
удружења грађана и представнике ромског грађанског 
друштва, је унапређење положаја Рома, као и смањење не-
прихватљивих разлика између Рома и осталог дела станов-
ништва.

Посебна пажња је посвећена сузбијању дискриминације, 
смањењу сиромаштва, и побољшању положаја жена, а ос-
новни принцип је укључивање представника ромске зајед-
нице у све процесе.

Сходно покренутим међународним иницијативама за 
побољшање положаја ромске популације усвојена је стра-
тегија за унапређење положаја Рома на националном ни-
воу, као основ за креирање стратешких докумената на ло-
калном нивоу. Националном стратегијом је обухваћено 
13 значајних области за унапређење положаја Рома и то: 
образовање, становање, запошљавање, расељена лица, по-
вратак по основу споразума реадмисије, лични докумен-
ти, социјално осигурање и социјална заштита, здраствена 
заштита, положај жена, информисање, култура, политичко 
учешће и представљање, као и дискриминација и сродна 
питања

Овај докуменат се бави питањима образовања, услови-
ма становања, запошљавања, културе, информисањем, зд-
раственом заштитом и положајем Ромкиња. 

Приликом израде локалног акционог плана, претходила 
је анализа ситуације у конкретној области.

У овом документу под процесом локалног акционог 
планирања унапређења положаја националних мањина 
подразумева се процес доношења одлука о томе које проме-
не у свом окружењу, везане за живот националних мањи-
на, намеравамо да остваримо у одређеном временском пе-
риоду. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег 
начина ангажовања свих капацитета и социјалних актера у 
заједници у планирању и примени плана.

Израда Локалног акционог плана за унапређење поло-
жаја националних мањина у ГО Лазаревац заснива се на 
следећим карактеристикама:

– локални – спроводи се у локалној заједници уз уважа-
вање локалних специфичности

– партиципативан – ангажовање и укључење битних ак-
тера процеса друштвено организоване подршке национал-
ним мањинама

– утемељен је на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама за унапређење положаја национал-
них мањина

– прилагођен је ситуацији у локалној заједници, актери-
ма и променама којима се тежи

– користе се савремене методе планирања и анализе 
свих битних елемената потребних за доношење одлука 

– подстиче одговоран однос свих друштвених актера у 
локалној заједници

За сваку област је дефинисан међународни и правни 
оквир, потом анализа ситуације, постојеће и досадашње 
иницијативе покренуте у циљу превазилажења постојећих 
проблема, препорукe за даљу акцију и приоритети на које 
се треба фокусирати.

Када је образовање у питању, број ромских ученика/
студената на свим нивоима образовног система значајно је 
нижи у односу на домицилно становништно и друге мањи-
не. Поседују се убедљиве индикације које указују да велики 
број ромске деце уопште не похађа школу или је напушта 
између 5. и 8. разреда.

Услови становања у ромским насељима су изузетно 
лоши, услед социјално економске угрожености Рома. Је-
дан број Рома не поседује одговарајућу документацију o 
власништву над својим домовима или земљиштем, што 
компликује проблем становања. Један број живи у туђим 
објектима, на туђем земљиштву, а појединци и на некада-
шњем друштвеном земљишту или стамбеним јединицама 
друштвених предузећа.

Такође, један број Рома живи у принудном смештају од 
стране општине или центра за социјални рад.

Велики број – проценат Рома је изван система запошља-
вања, они нису легално економски активни и махом се воде 
као незапослени.

Сакупљачи секундарних сировина чине једну од 
најексплоатисанијих група радника као и један повећи 
проценат склоних кривичном делу крађе у „РБ Колуба-
ра”. Једна од области у којој се најчешће ангажују Роми је 
сива економија. Већина Рома живи на граници егзистен-
ције. Због транзиционих процеса, реадмисије, интерно ра-
сељена лица какактерише још драматичнији пад животног 
стандарда.

Истраживања показују да сиромаштво и лоши живот-
ни услови, друштвена искљученост и смањена доступност 
здравственој заштити, представљају основне узроке смрт-
ности код деце и Рома.

Код Рома су и данас присутне шуга, жутица, а у поједи-
ним насељима деца спавају са пацовима, разноразним буба-
ма и др.

Неухрањеност деце код Рома је неколико пута већа у 
односу на просек у Републици Србији. Узроци смрти се не 
разликују битније у односу на општу популацију као што 
су: кардиваскуларна обољења, малигне болести, инфектив-
не и респираторне болести.

Физичке, економске, социјалне, информативне и дру-
ге баријере са којима се Роми сусрећу у намери да ко-
ристе социјалну заштиту, резултати су низа фактора: 
пренебрегавање специфичних потреба ромског стано-
вништва , недостатак информација на ромском језику, 
непознавање државних институција генерално од стране 
ромске заједнице, а социјалних и здравствених посебно, 
недостатак кадра довољно сензитивног на ромску култу-
ру и традицију... Све су ово неки од важних разлога и уз-
рока дугогодишњег незавидног положаја ове националне 
мањине.
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Основни принципи и вредности на којима почива Ак-
циони план за унапређење положаја националних мањина 
са акцентом на Роме подразумева:

– поштовање, заштиту и испуњавање законских права 
Рома и других националних мањина,

– пуно и ефикасно укључивање Рома и припадника ос-
талих националних мањина у све области друштвеног жи-
вота,

– поштовање, признавање и промоција различитости,
– једнаке могућности засноване на једнаким правима,
– родну равноправност,
– спречавање и борбу против свих облика дискримина-

ције,
– спровођење мера афирмативних акција.
У циљу успешне сарадње између ромске заједнице и 

институција система који ће својим доприносом и ангажо-
вањем допринети спровођењу акционог плана, предлаже се 
ангажовање координатора за ромска питања испред град-
ске општине Лазаревац.

Улога координатора за ромска питања је спровођење, 
мониторинг и заступање акционог плана. 

Учесници за израду локалног акционог плана и коорди-
национо тело:

Чланови Савета за националне мањине:
Слободанка Васић – председник Савета за националне 

мањине,
Горан Игњатовић – потпредседник Савета за национал-

не мањине,
Горан Станојевић – члан Савета за националне мањине,
Енес Љајић – члан Савета за националне мањине,
Десанка Дацковић – члан Савета за националне мањине.
Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акци-

оног планирања
Савет за националне мањине формира радне групе или 

тим за одређену област.

Тим за образовање
Слободанка Васић – председник Савета за националне 

мањине 
Гордана Јовановић – ОШ „Милорад Лабудовић –Лабуд” 

Барошевац
Марија Стојановић- ОШ „Диша Ђурђевић” – Вреоци
Десанка Дацковић – члан Савета за националне мањине
Енес Љајић – члан Савета за националне мањине
Горан Станојевић – члан Савета за националне мањине

Тим за запошљавање
Биљана Ђорђевић – НСЗ Лазаревац
Гордана Рашовић –  Регионални центар за МССП -кан-

целарија Лазаревац
Енeс Љајић – члан Савета за националне мањине
Слободанка Васић – председник Савета за националне 

мањине
Горан Станојевић – члан Савета за националне мањине
Станислав Васић – Удружење Рома „Ром” Велики Црљени

Тим за становање
Драган Радојичић – председник Савета социјалне заш-

тите
Зоран Проковић –  МЗ „Момчило Павловић”
Александар Дражић – заменик председника ГО Лазаре-

вац
Горан Станојевић – члан Савета за националне мањине
Горан Игњатовић – потпредседник Савета за национал-

не мањине

Слободанка Васић –  председник Савета за националне 
мањине

Енeс Љајић – члан Савета за националне мањине

Тим за здравство
Милка Поповић – Дом здравља Лазаревац
Цветка Белић – Дом здравља Лазаревац
Гордана Дражић – Веће ГО Лазаревац
Слободанка Васић – председник Савета за националне 

мањине 
Енес Љајић – члан Савета за националне мањине

Тим за културу и информисање
Горан Станојевић – члан Савета за националне мањине
Драган Радијичић – председник Савета за социјалну 

заштиту
Десанка Дацковић –  члан Савета за националне мањине
Енес Љајић – члан Савета за националне мањине
Мирко Ковачевић – професор ликовне културе
Слободанка Васић – председник Савета за националне 

мањине 

Тим за унапрећење положаја Ромкиња
Слободанка Васић – председник Савета за националне 

мањине
Валентина Марковић – директор НВО „Центар за креа-

тивни развој”
Мирјам Радосављевић – Удружење грађана „Женела”
Цветка Белић – Удружење особа са инвалидитетом „Хи-

пократ”
Енес Љајић – члан Савета за националне мањине
По подацима Савета за националне мањине, у општини 

Лазаревац има 10 невладиних ромских и мањинских орга-
низација:

1. „Друштво Ром” Лазаревац – избрисано из регистра, 
2. „Ромски женски центар Лазаревац” – неактивно и не-

пререгистровано у складу са законом о НВО, 
3. „Друштво Рома Лукавица” – избрисано из регистра,
4. „Удружење Рома Колубара” – избрисано из регистра,
5. „Удружење Рома Ром” Велики Црљени,
6. „Женски Ромски Центар” Велики Црљени, 
7. „Ромско Хуманитарно удружење Ром” Лазаревац,
8. „Ромски центар за стратегију развој и демократију”,
9. „Асоцијација за унапређење положаја националних 

мањина”,
10. „Центар за креативни развој” удружење за права 

мањина, деце и жена.
На предлог РХУ Ром Лазаревац о формирању Савета за 

националне мањине и заједничком деловању ромских НВО, 
Савет је инсистирао на заједничком деловању по форми-
рању.

Организације које су прихватиле да транспарентно и је-
динствено делују у интересу ромске заједнице, такође учес-
твују у изради ЛАП-а:

Организације су:
„Ромско хуманитарно удружење Ром” Лазаревац – пред-

седник Горан Станојевић
„Женски Ромски Центар” Велики Црљени – директор 

Слободанка Васић
Удружење Рома „Ром” Велики Црљени – председник 

Станислав Васић
„Центар за креативи развој” – директор Валентина Мар-

ковић
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1. Визија

Општина Лазаревац је средина са повећаном социјал-
ном сигурношћу за све њене грађане, без обзира на разлике 
по питању националног и културолошког идентитета: сре-
дина у којој ће важити принципи једнакости, солидарности, 
правичности, толерантности уз поштовање људског дос-
тојанства сваког грађанина.

2. Мисија

Унапређење друштвеног положаја националних мањина 
у општини Лазаревац.

Општи подаци о градској општини Лазаревац
Oпштина Лазаревац административно припада „реги-

ону” Београда и према површини спада у четири највеће 
београдске општине. Она обухвата територију од 384 km2 

што представља 0,4% површине Србије. Административно, 
општина Лазаревац се граничи са три београдске општине 
(Обреновац, Барајево и Сопот), са три општине из Колу-
барског округа (Лајковац, Љиг и Уб) и са једном општином 
Шумадијског округа (Аранђеловац). 

Привредна структура
Градска општина Лазаревац припада групи привредно 

развијених општина у Републици Србији, чији привред-
ни потенцијал представљају 703 предузећа и 1.456 радњи 
(стање у мају 2006 године). Већи привредни субјекти на 
територији општине су: ПД РБ „Колубара”, Термоелек-
трана „Колубара” у Великим Црљенима, „Колубара Ме-
тал”, „Колубара Универзал”, „YTONG” Вреоци, „Колубара 
Услуге” и др. У структури привреде општине Лазаревац, 
посматрано по важнијим економским индикаторима 
(друштвени производ), доминантно је учешће сектора 
вађења руда и камена, сектора прерађивачке индустрије и 
грађевинарства.

Графикон: Приказ ДП ГО Лазаревац по секторима 
делатности 

Извор података: Статистички годишњак Београда – 2004. 

Јавни објекти
Здравствене установе – На територији ГО Лаза-

ревац налази се Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић”, 

Специјална болница за ендемску нефропатију и већи 
број приватних ординација. Насеља: Вреоци, Дудовица, 
Степојевац, Миросаљци, Јунковац, Брајковац, Велики 
Црљени, Рудовци и Барошевац имају амбуланте које раде 
у склопу Дома здравља. 

Образовне установе – Сва већа насеља у општини 
имају дечије установе: Лазаревац, Велики Црљени, Врео-
ци, Рудовци, Степојевац, Барошевац. У Лазаревцу постоје 
четири дечја вртића у оквиру којих се налазе јаслице, као 
и групе деце предшколског узраста. У Лазаревцу постоје 
три основне школе за ученике од I до VIII разреда. Сва 
насеља имају основне школе до IV разреда, док се осмо-
годишње школе, осим у Лазаревцу, налазе још и у Сте-
појевцу, Великим Црљенима, Дудовици, Вреоцима, Рудо-
вцима, Барошевцу и Јунковцу. На територији општине 
постоје две средње школе: гимназија и техничка школа. 
Већина насеља у општини поседују свој дом културе. 
Центар за културу у Лазаревцу поред велике и модерне 
сале за филмске и позоришне представе има Градску биб-
лиотеку и галерију. 

Објекти за спорт и рекреацију – На територији општи-
не Лазаревац постоји велики број спортско-рекреативни-
их центара и спортских терена. Највећи је Спортски цен-
тар «Колубара” у Лазаревцу који се састоји од фудбалског 
стадиона са помоћним тереном, бетонских игралишта за 
кошарку, одбојку и рукомет, старе сале „Партизан”, нове 
велике и помоћне сале, затвореног базена и осталих пра-
тећих објеката. У Лазаревцу се налази и Спортско-рекре-
ативни центар „Очага” са језером, шумом и теренима за 
рекреацију. Велики спортски центар „ТЕК” у Великим 
Црљенима, осим фудбалског терена, обухвата затворени 
базен, бетонско игралиште за кошарку, теретану и помоћ-
не објекте. Остала места имају мање спортске центре или 
само фудбалске терене.

У циљу постизања добробити за све грађане, све при-
паднике националних мањина, а нарочито Роме, као 
најугроженију категорију становништва, градска општи-
на Лазаревац ће обезбедити свеобухватне мере у наведе-
ним областима акционог плана и социјалне сигурности 
путем:

– сарадње свих ресора локалне заједнице од значаја за 
решавање проблема која се тичу националних мањина,

– умрежавања институција компетентних у конкретним 
областима и унапређења постојећег стања,

– пружања одговарајуће помоћи у области образовања, 
становања, здравтва, запошљавања, културе и информи-
сања и права Ромкиња у циљу остваривања права у наведе-
ним областима,

– употребе расположивих ресурса и доступности ин-
формација ромској популацији,

– повећане сензибилности домицилног становништва у 
сузбијању предрасуда,

– промовисања различитости по питању националног и 
културног идентитета,

– поштовања принципа једнакости и људског достојан-
ства.

3. Стратешки циљеви

– Унапређење социјалног статуса националних мањина 
ромске популације као најугроженије категорије

– Развијање програма оснаживања ромске популације за 
превазилажење сиромаштва коришћењем могућностима и 
капацитетима заједнице



31. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 60 – 9

– Економско оснаживање ромских породица
– Унапређење образовања
– Унапређење становања
– Унапређење здравствене заштите
– Културна афирмација националних мањина
– Информисање, и поштовање људских и мањинских 

права
– Увођење координатора за ромска питања у ГО Лазаревац
– Увођење педагошких асистената у просветним устано-

вама

4. Анализе

5.1. Образовање

5.1.1. Правни оквир

Међународни правни оквир
Право на образовање утврђено је у низу међународних 

докумената:
Универзална декларација о људским и мањинским 

правима (члан 26), Међународни пакт о економским, со-
цијалним и културним правима, Међународна конвен-
ција о укидању свих облика расне дискриминације (члан 
5), Конвенција организација УН за образовање, науку и 
културу (УНЕСКО) против дискриминације у образо-
вању и др.

Један од најзначајнијих докумената је Конвенција о пра-
вима детета (чл. 28 и 29), који државе потписнице обавезује 
да обезбеде бесплатно основно образовање и одговарајуће 
услове за редовно школовање.

Оквирном конвенцијом о заштити националних мањи-
на изричито говоре о праву на образовање на језицима на-
ционалних мањина.

Законом о заштити права и слободе националних мањи-
на из 2002. године Ромима је признат статус националне 
мањине. Овај закон припадницима националних мањина 
јемчи право на предшколско, основно и средње образовање 
на матерњем језику.

Где не постоје услови за овај вид образовања, похађање 
наставе је могуће на матерњем језику, са елементима нацио-
налне историје, традиције и културе.

По подацима из месних заједница општине Лазаревац, 
регистровано је:

596 ромских домаћинстава, а по подацима невладиних 
организација број је близу хиљаду домаћинстава.

5.1.2. Постојеће и досадашње иницијативе

Министарство просвете је 2007. године, у сарадњи са 
мисијом ОЕБС-а у Републици Србији и уз подршку Европ-
ске агенције за реконструкцију, започело пројекат увођење 
педагошких асистената за подршку образовања Рома. Тре-
нутно у Србији је запослено 180 педагошких асистената. 
По подацима РХУ Ром Лазаревац, једина школа која је из-
разила потребу за асистентом је ОШ „Вук Караџић” у Сте-
појевцу, а организација је дала подршку кандидату, као и 
председник градске општине Бранко Борић. Одлуком Ми-
нистарства просвете, педагошки асистент у општини Лаза-
ревац није уведен.

Поред акција ромских НВО на додели школског прибо-
ра, није познато да ли је нека организација организовала 
неку обуку и помоћ у образовању. По подацима у општини 

Лазаревац су постојала два вртића за предшколско образо-
вање Рома. Једно је у организацији друштва Ром Лазаревац, 
а друго у организацији Ромско хуманитарног удружења 
Ром Лазаревац.

5.1.3 Актуелно стање у систему образовања

Подаци о ниском обухвату ромске деце и младих на 
свим нивоима образовања, као и подаци о напуштању ос-
новне школе показују да систем образовања: 

1. не може да обезбеди образовање за сву децу, 
2. да нема ефикасне механизме којима ће полазнике за-

држати у систему и омогућити да свако оствари своје право 
на образовање.

Према актуелним подацима добијених од основних и 
средњих школа у општини Лазаревац регистровано је да 
редовну основну школу похађа 120 ученика, а у Основној 
школи „Диша Ђурђевић” у Вреоцима идентификовано 
је да су три ученика напустила систем образовања. Број 
ученика који похађају средњу школу је 12, број студената 
је пет.

Најбројније насеља са ромском децом су МЗ Соколово, 
МЗ Велики Црљени, МЗ Степојевац, МЗ Жупањац, МЗ Ме-
дошевац, МЗ Шопић, МЗ Загорка Драговић, МЗ Горњи Град, 
МЗ Момчило Павловић, МЗ Зеоке, МЗ Рудовци, и МЗ Црне 
међе.

Ромска деца често напуштају редован систем образо-
вања и већ у раној фази прелазе у специјалне школе јер у 
обичној школи немају потребну пажњу и подршку настав-
ника, заштиту од игнорисања, маргинализације, узнемира-
вања, па и дискриминације.

Ова деца доживљавају неуспехе у школи и постају демо-
тивисана, што продубљује неуспех све док се не стекну ус-
лови за премештај у специјану школу. 

Осим тога, ромска деца су често изложена различитим 
облицима прикривене или отворене дискриминације од 
стране школских власти, наставника, школског особља али 
и неромских родитеља.

Школе са већим бројем ромске деце, етикетирају се као 
,,Циганске школе” и родитељи већинског становништва из 
њих исписују своју децу, али се дешава да то чине и ромски 
родитељи јер сматрају да такве школе не нуде довољан об-
разовни ниво.

5.1.4. Препоруке

Образовање треба да буде усмерено на:
1. Повећање приступачности свих сегмената и нивоа 

овразовања за Роме.
2. Обезбеђивање квалитетног образовања Рома у свим 

сегментима и свим нивоима

5.1.5. Приоритети

Правовремено и ефикасно укључивање ромске деце у 
предшколско и основно школско образовање подразумева:

– стручно усавршавање наставног особља за интерак-
тивну наставу, а посебно за сузбијање стереотипа, предра-
суда и дискриминације,

– систематско праћење и санкционисање дискримина-
ције и других облика понашања заснованих на етничким и 
другим предрасудама у предшколским и основно школским 
срединама, а посебно међу васпитачима, наставницима и 
особљем ових институција,
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– омогућавање наставка образовања деци која су испала 
из редовног система образовања ,,Друга шанса”,

– материјална помоћ ромским ученицима и њиховим 
породицама.

Повећење броја Рома са средњим и високим образо-
вањем

– праћење успеха уписаних ученика и студената,
– развијање активности у вези информисања о доступ-

ности стипендија,
– материјална подршка средњошколцима и студентима, 

као и посебно награђивање најуспешнијих ученика,
– успостављање и развијање механизма повезивања са 

Националном службом за запошљавање.

5.2. Запошљавање

5.2.1 Локални правни оквир

Да би се применили стратешки документи Републи-
ке Србије о препознавању специфичних проблема Рома и 
њихов положај на тржишту рада, неопходно је ангажовање 
институција, органа Владе Републике Србије, послодаваца, 
синдиката, органа јединице локане самоуправе, НВО, и ос-
талих партнера. 

Процес израде нацрта локалног акциог плана за запо-
шљавање националних мањина заснива се на интерактив-
ном приступу чије су основне карактеристике да је :

1. Локални – спроведен у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности

2. Партиципативни - укључио је различите битне актере 
процеса друштвено организоване подршке Ромима у локал-
ној заједници и то су: Национална служба за запошљавање, 
Центар за социјални рад, општина, Ромске НВО, здравстве-
ни центри и др. 

3. Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама Рома

4. Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима 
и позитивној промени којој тежи. 

У процесу прикупљања и анализе података о пробла-
матици запошљавања Рома у Лазаревцу коришћени су сле-
дећи извори: статистички подаци, подаци институција, за-
пажања ромских НВО. 

5.2.2. Анализа ситуције 

Роми су настањени готово у свим реонима. Запажа се да 
Роми који не живе груписани у насељима су „отворенији”, 
већином интегрисани, деца се школују, иницијативнији су 
у тражењу посла. У појединим сеоским срединама Роми су 
интегрисани и радно се ангажују на пословима пољопри-
вреде, углавном када су староседеоци.

Проблем незапослености је директан узрок лошег мате-
ријалног и социјалног положаја Рома, што утиче на немо-
гућност даљег образовања њихове деце и изласка из ситу-
ације социјалне потребе. Низак образовни ниво родитеља, 
који не схватају значај образовања, утиче на усмереност ка 
образовању у специјалним школама, чиме је опет будућа ге-
нерација стављена у неповољан положај због неконкурент-
ности на тржишту рада.

Друштвено економски положај Рома у Лазаревцу, као и 
на националном нивоу може се окарактерисати као непо-
вољан: Низак степен економске активности, висока неза-
посленост и њихово минимално учешће у раду јавних ин-
ституција.

Не постоје подаци о броју запослених Рома по привред-
ним гранама. Службе за запошљавање немају, нити су у 
обавези да воде евиденцију о запосленим Ромима.

Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве еконо-
мије, што додатно доприноси високом степену сиромаштва 
и друштвене искључености ове популације.

Роми у Лазаревцу, велики број се углавном бави про-
дајом на бувљој пијаци, зеленој пијаци, сезонским послови-
ма, сакупљањем секундарних сировина.

Највећи број Рома на евиденцији НСЗ су лица без зани-
мања и без стручне спреме.

Дугорочна незапосленост проузрокује губитак мотива-
ције и знања, што доводи до неактивисаности незапосле-
них, смањивање могућности њиховог запошљавања јер 
нису конкурентни на тржишту рада, а све то утиче на по-
већање корисника МОП-а, једнократних помоћи и др.

Роми немају потребна знања и вештине, нити развијену 
флексибилност и мотивисаност да их стекну за потребе тр-
жишта рада.

Предрасуде послодаваца и став саме ромске мањине да 
су дискриминисани и да не могу добити посао, утичу на 
њихово активно тражење посла.

Могућност да се школују кроз програме за одрасле, 
Роми користе у малом броју због породице у потрази за 
приходима и због немогућности финансирања образовања.

Овај проблем био би у краћем року решив уколико би 
применили пример добре праксе Школе за образовање 
одраслих Ђуро Салај Лазаревац, где се основно образовање 
одвијало истовремено са завршавањем неког заната.

По програму Министарства просвете, основну школу 
одраслих је могуће завршити и у ОШ Барошевац и Степоје-
вац по програму ,,Друга шанса”.

Систем социјалне заштите, деценијама је Роме стављао 
у пасивну позицију као примаоце помоћи. То је створило 
код Рома представу о дужности државе да брине о њиховој 
егзистенцији. Уместо развијања сопствених потенцијала у 
општини Лазаревац код ромске заједнице је створена зави-
сност од помоћи.

По подацима Центра за социјални рад, Лазаревац има 
119 корисника материјалне помоћи.

Млади родитељи, посебно младе самохране мајке, пред-
стављају ризичну и онемогућену групу када је у питању 
процес запошљавања.

Ово је проблематика повезана и са сиромаштвом, те 
представља,,окидач” новог круга сиромаштва.

Посебни фондови за развој предузетништва код Рома не 
постоје на локалном нивоу. Јавна средства које добија Влада 
Републике Србије од међународне заједнице нису довољна 
за смањење сиромаштва и запошљавање Рома.

5.2.3. Постојеће и досадашње иницијативе 

У организацији РХУ Ром Лазаревац у 2002. години 
покренут је програм економског оснаживања Рома кроз 
покретање предузетништва да би се 2008, 2009. у сарадњи 
са регионалним центром за мала и средња предузећа и 
предузетништво и НСЗ Лазаревац наставио. У сарадњи са 
шпанском организацијом МПДЛ и партенерском локалном 
НВО ИДС, покренут је курс ткања и шивења за 20 полаз-
ника да би по завршетку курса покренули сопствено преду-
зеће. Општина Лазаревац је дала максималну подршку, али 
није постојало довољно информисаности код Ромкиња за 
покретање сопственог бизниса.
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По подацима организације Женски Ромски Центар Ве-
лики Црљени, покренут је програм економског оснаживања 
ИРЛ, међу којима је био укључен и један број ромских по-
родица. Донатор је био УНДП Србија. У оквиру овог про-
грама, организација је за девет корисника доделила опрему 
за рад (тримери, тестере).

По подацима Националне службе за запошљавање, могу 
се пружити следеће услуге ромској заједници:

– организовање саветовања, сајмова запошљавања, мере 
активног тражења посла,

– обуке,
– развој предузетништва и самозапошљавање,
– јавни радови.
Све мере доступне су подједнако свим лицима која се 

воде на евиденцији уз одговарајуће обавезе. Акценат је ста-
вљен од 2009. године где лица ромске националнсти и лица 
са инвалидитетом припадају приоритетној категорији при 
запошљавању кроз јавне радове.

Роми се баве трговином, али код Националне службе 
нису показали превелико интересовање за субвенције при 
покретању сопственог бизниса. Разлог томе је недовољна 
мотивисаност, самопоуздање, али један од основних разло-
га наводе превелике дажбине, књиговодство.

5.2.4 Препоруке 

НСЗ, преко средстава јавног информисања, редовно 
обавештава послодавце и незапослена лица о олакшицама 
и субвенцијама које могу остварити изласком одређених 
конкурса.

Кроз програм обука, неопходна је заступљеност наци-
оналних мањина и Рома у већем броју, јер поред њиховог 
основног образовања стећи ће и знање из области неког од 
заната и преквалификацију из НК у ПК радника. С обзи-
ром на то да су обуке циљано биране за потребе тржишта 
рада, њиховим завршавањем Роми би лакше дошли до за-
послења.

Што се тиче приватног предузетништва код ромског 
становништва неопходно је подстаћи легализацију зана-
та којима се они иначе баве и то опредељивањем намен-
ских средстава како од стране НСЗ тако и од старне ло-
калне самоуправе: развијање механизма за подстицање 
породичног бизниса. За све то потребна је координација 
надлежних министарстава, локалне самоуправе, НСЗ и 
ромских НВО.

5.2.5. Приоритети

1. Подршка послодавцима који запошљавају Роме и раз-
вијање програма развоја предузећа и задруга за Роме.

2. Омогућавање бесплатне преквалификације, доквали-
фикације за потребе тржишта рада.

3. Сензибилизација послодаваца и читавог друштва о 
подизању свести о равноправности и уважавању култур-
них и националних разлика уз поштовање правичности и 
једнакости свих грађана.

Мере
– Развијати праксу каријерног вођења и саветодавања на 

свим нивоима образовања уз подршку стручних тимова.
– Обезбедити већу ефикасност саветодавних служби у 

раду са Ромима.

5.3. Здравство

5.3.1. Правни оквир

Национални правни оквир

Уставом Републике Србије право на здравствену зашти-
ту загарантовано је свим грађанима без обзира на нацио-
налну, етничку и верску припадност.

Деца, труднице, мајке током породиљског осуства, само-
храни родитељи и стари остварују здравствену заштиту из 
јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу 
са законом. 

Стратегија за смањење сиромаштва, Национални план 
за децу за унапређење здравља Рома у оквиру Декаде Рома, 
Национални програм здравствене заштите од туберкулозе, 
Стратегија за унапређење здравља младих и Стратегија ја-
вног здравља, представљају најважније усвојене документе. 
Министарство просвете од 2006. године, у оквиру програ-
ма унапређења здравља посебних групација становништва, 
ради на имплементацији плана о здравственој заштити 
Рома у оквиру Декаде Рома.

5.3.2. Анализа ситуације

Подаци здравствене статистике не садрже информације 
о етничкој припадности, па се здравствено стање ромске 
популације и осталих националних мањина може пратити 
само на основу резултата циљаних истраживања. 

У Лазаревцу здравствено стање Рома можемо прати-
ти кроз резултате истраживања и реализације појединих 
пројеката.

Пројекат РХУ Ром Лазаревац ,,Открити Спречити Ле-
чити”, се бавио систематским прегледима за 120 Ромкиња. 
Идентификован је проблем да Ромкиње не посећују редов-
но гинеголога и да нису довољно посвећене свом здрављу 
и хигијени, а један број Ромкиња има преко потребу за 
контрацептивним средствима и спречавање нежељених 
трудноћа. Код Ромкиња постоји прека потреба за стомато-
лошким прегледима јер су недовољно информисане да су 
наведене услуге током трудноће бесплатне.

Током протеклих година, у организацији ромских НВО, 
у више акција дељена су контрацептивна средства, хигијен-
ски и беби пакети.

Старосна структура и просечна старост код Рома се зна-
чајно разликује у односу на општу попоулацију. Највећи 
број Рома у Лазаревцу чине деца. Посебно су угрожена 
деца, жене у генеративном периоду и стара лица.

Здравствена заштита одраслих

Ризик од умирања код одраслог ромског становништва 
(по подацима Светске здраствене организације и Ми-
нистарства здравља Републике Србије) је два пута већи од 
националног просека. Узроци смрти се не разликују бит-
није у односу на осталу популацију: доминирају кардиова-
скуларне и малигне болести, а као најчешћи узроци смрт-
ности су инфективне и респираторне болести.

Коришћење здравствених услуга ромске попула-
ције је недовољно изражено у односу на укупно стано-
вништво.
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Здравствена заштита деце
Подаци и истраживања показују да сиромаштво, лоши 

животни услови, друштвена искљученост, смањена пос-
већеност здравственој заштити, представљају узроке по-
већане смртности код Рома.

Треба напоменути да се вероватноћа умирања повећа-
ва услед многих фактора: неухрањености, инфективних 
обољења, повреда, злостављања и занемаривања деце.

Нега и васпитање код ромске деце нису идеални, тако да 
деца најчешће обољевају од акутно- респираторних инфек-
ција.

5.3.3. Постојеће и досадашње иницијативе

Здрaвствени сектор је активно учествовао у изради, им-
плементацији и праћењу неколико мађусекторских страте-
гија и бројних пројеката који значајно доприносе побољ-
шању положаја и друштвеног укључивања Рома.

Статегија за смањење сиромаштва у оквиру својих при-
оритета издваја програме здравствеене заштите за најугро-
женије групе, укључујући и Роме.

5.3.4. Препоруке

Досадашње анализе здравственог стања Рома показују 
нам да ова популација живи у хигијенско јако лошим усло-
вима који доприносе појави и ширењу бројних инфекција 
које могу да имају последице на њихов квалитет и дужину 
живота.

– Контрола епидемиолошке ситуације у ромским на-
сељима.

– Пружање информација Ромима о правима и могућ-
ностима коришћења здравствених услуга.

– Помоћ при остваривању здравствених услуга (масовне 
незаразне болести).

– Очување репродуктивног здравља жена кроз инфо-
рмисање и едукацију.

– Одређивање пројеката који изучавају здравствену 
проблематику ромске заједнице и код тога давати смернице 
за едукацију.

5.4. Становање

5.4.1. Правни оквир

Постоји низ међународних докумената којим се уређује 
област становања.

Један од таквих докумената који је започео промоцију 
права на адекватан стан јесте:

– Међународни пакт о економским, социјалним и кул-
турним правима, који је 1966. године усвојила Генерална 
скупштина Уједињених нација.

– Закон о просторном планирању РС, се односи на об-
нову и санирање стамбених јединица у сиромашним и не-
хигијенским насељима.

– Закон о eкспропријацији Републике Србије има за циљ 
утврђивање општих интереса, како би се решиле потребе 
социјално угрожених лица путем изградње станова.

– Закон о планирању и изградњи дефинише неопходни 
правни основ за израду планске документације, укључујући 
и ромска насеља.

– Закон о социјалном становању уређује услове за одр-
живи развој социјалног становања и начин обезбеђивања и 
коришћења средстава за развој социјалног становања, као и 
друга питања од значаја за социјално становање.

Стога је неопходно да јединице локалне самоуправе ус-
воје локалне стамбене стратегије, програме социјалног ста-
новања и планирају буџетска средства за ове намене.

5.4.2. Анализа сиитуације

Највећи проблеми са којима се суочавају припадници 
ромске националне мањине су веома лоши стамбени ус-
лови и кључне одлике насеља, нерегулисан правни статус, 
неадекватна инфраструктура, пренасељеност, сиромашно 
окружење.

Један део Рома живи у туђим објектима, најчешће 
општинским, друштвених предузећа и немају адекватну до-
кументацију.

Такође, у насељима није урађена кишна канализација па 
чим дође до већих падавина, вода се слива у домове станов-
ништва и ствара влагу што штетно утиче на здравље, где је 
и велики број деце са бронхијалном астмом.

5.4.3. Постојеће и досадашње иницијативе

Стратегија за смањење сиромаштва је први национал-
ни документ који становање води у функцију смањења 
сиромаштва и представља један од приориета друштве-
ног развоја. Она посебно обухвата решавање стамбених 
питања Рома, избеглица и расељених лица, а рачуна на 
обезбеђивање мањих кредита и јефтиних локација за 
стамбену изградњу и успостављање дефинисаног влас-
ништва.

Усвајањем Републичког акционог плана за становање 
Рома 2005. године, утврђен је смер и дефинисане су основне 
активности за решавање проблема Рома у Србији. 

У Смерницама за унапређивање и легализацију ромских 
насеља постоји асфалтни пут, а у некима и не.

По подацима којима располажу НВО једино је „Ромски 
центар за стратегију развој и демократију”, кроз конкурс 
Савета за социјалну заштиту за 2008. годину са 200.000 ди-
нара извршио адаптирање, препокривање стамбених једи-
ница, постављање бојлера и водоводних цеви за купатила у 
насељу Палестина МЗ „Moмчило Павловић”.

У селима Соколово и Шопић у ромском насељу не 
постоји водоводна мрежа, као ни асфалтни пут. У Зеокама 
је присутно клизиште јер не постоји кишна канализација, 
у Великим Црљенима није решено питање канализационе 
мреже, а у МЗ „Момчило Павловић” се налази монтажно 
насеље које је неопходно реновирати, а дуготрајно решење 
је изградити монтажну стамбену јединицу.

5.4.4. Препоруке

Стратешки документи који се односе на унапређење 
становања ромске популације треба да буду усмерени на 
елиминацију сиромаштва, при чему би се и ромска насеља 
третирала као и остали делови града.

У процесу побољшања услова становања неопход-
но је пуно ангажовање и самих Рома, као и координирано 
учешће локалних власти, НВО, а притом је важан културо-
лошки и етнички идентитет Рома.
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У циљу побољшања услова становања Рома, урађена је 
дефиниција одговарајућих препорука, односно мера, како 
би се свако насеље у којима живе Роми, довело у стање нор-
малних и неопходних услова за живот.

5.5. Култура и информисање

По питању културе и информисања може се рећи да 
Роми имају своју културу и језик које треба неговати.

Роми, по досељавању на Балкан, једино што су донели 
из своје матице су језик и писмо.

На првом конгресу Рома од 1. до 8. априла 1971. годи-
не у Лондону, донета је одлука да се Ромима додели химна 
,,Ђелем ђелем (идем идем)” и застава зелено плаве боје са 
точком у средини.

У општини Лазаревац традиционално се сваке године 
обележава „Светски дан Рома”, у периоду од 1. до 8. априла, 
у оквиру кога се организују спортске и културне манифес-
тације, у организацији „РХУ Ром Лазаревац”.

По досадашњим истраживањима и спроведеним кул-
турним и информативним емисијама на Радио Лазаревцу, 
ТВ Гему, Радио Туњи, Радио Ешингеру и РТВ Колубари, 
где су постојале и постоје емисије о Ромима у трајању од 
једног часа, идентификована је потреба за таквим емиси-
јама са елементима културе Рома као и увођење часописа 
за Роме.

Ромска култура је јако специфична. Њихова способност 
да од безвредних материјала (комадићи камена, стари па-
пир...) створе лепо и вредно је најбоље приказана у окви-
ру општинског пројекта „Бојимо срцем”, где су уз стручну 
подршку Лазаревачког удружења ликовних уметника – 
ЛУЛУ настали врхунски мозаици и енформели.

Овде не треба заборавити ни многе предрасуде и стере-
отипе који важе према овом народу. Овакво стање се може 
унапредити и обогатити са изградњом ,,Мултикултурног 
центра Лазаревац”, у коме би биле заступљене све нацио-
налне мањине кроз културно-уметнички и информациони 
рад, са циљем стварања мултиетничке заједнице без пред-
расуда.

5.6 Положај Ромкиња

Узимајући у обзир да су женска права у Србији и даље 
угрожена и да се са дискриминацијом суочавају припадни-
ци националних мањинских група, указујемо да су права 
жена из мањинских група посебно угрожена.

Према попису Републике Србије из 2002. године укупно 
ромске популације на територији Србије је 108.193 од којих 
52% чине жене, уз постојану тврдњу од стране ромских 
организација, активиста и активисткиња да их има много 
више од званичних података.

Према постојећим истраживањима и анализама, Ром-
киње представљају једну од најугроженијих друштвених 
група које се свакодневно суочавају са свим облицима дис-
криминације у образовању, остваривању права на здрав-
ствену заштиту, при запошљавању и учешћу у јавном и 
политичком животу. Имајући у виду специфичан положај 
Ромкиња у заједници услед патријахалних норми и обичаја 
Ромкиње су изложене насиљу у породици и вишеструкој 
дискриминацији у друштву. Аутономија жене у ромској по-
родици бива нарушена у различитим животним сферама 
као што су школовање, запошљавање, изграђивање парт-
нерских односа, планирање породице и слично у улогама/

идентитетима, које има као ћерка, мајка, партнерка. Изло-
жена је пресији од стране чланова породице. Насиље у ком-
бинацији свих видова је интегрисано у свакодневницу. По-
даци из извештаја из сенке који су начиниле организације 
Ромско женске мреже Србије, а који је разматран на 38. се-
дници Комитета Уједињених нација за праћење спровођења 
Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације го-
воре да:

– Животни услови Рома у Србији су екстремно неадек-
ватни, што је резултат услова становања и сиромаштва који 
су испод стандарда.

– Ромкиње у Србији су у многим случајевима без лич-
них докумената. Ово је нарочито случај са избеглицама, ин-
терно расељеним лицима и повратницима, што представља 
велику препреку за остваривање социјалних и економских 
права. 

– Међу изабраним функционерима у Србији скоро да 
нема Ромкиња.

– Законска решења и стратегије које су до сада усвоје-
не од стране Владе Србије са циљем да се побољша соци-
оекономски положај Рома нису се показале као адекватне 
за Ромкиње и врло често им недостаје родна перспектива 
која узима у обзир специфичну ситуацију и потребе Ром-
киња. 

– Насиље над Ромкињама је системско и распрос-
трањено, а до њега долази и у оквиру ромске заједнице и 
ван ње. 

Комитет Конвенције о елиминацији свих облика дис-
криминације Уједињених нација (CEDAW комитет) је у 
Закључним коментарима за Републику Србију, објављеним 
у јуну 2007. године, посебно истакао лош положај Ромкиња 
у Србији и препоручио хитно спровођење мера за укидање 
дискриминације из праксе и обичаја према Ромкињама (чл. 
20, 24, 28, 30, 32, 36, 38).

Посебно истичемо да је CEDAW комитет Уједињених 
нација нагласио слабо учешће жена, посебно жена из наци-
оналних мањина у политичком и јавном животу Републике 
Србије, у телима који их представљају и на високом нивоу 
доношења одлука.

Иако је Република Србија усвојила Националну страте-
гију за унапређење положаја жена и родну равноправност, 
Закон о равноправности полова и друге законске акте, по-
ложај Ромкиња се још увек није побољшао.

У Националној стратегији за унапређење положаја жена 
и родну равноправност, наглашава се да вишеструко ди-
скриминисане жене имају посебан проблем како би се у 
већем броју укључиле у јавни и политички живот.

Стратешки циљеви

1. Подршка у наставку образовања и дошколовања за де-
војке и жене из ромске популације.

2. Унапређење запошљавања Ромкиња у Лазаревцу.
3. Побољшање услова за квалитетнију и адекватнију 

здравствену заштиту Ромкиња у Лазаревцу.
4. Унапређење социјалне заштите Ромкиња у Лазаревцу.
5. Формирање управе (тела)за родну равноправност.

5.6.1. Социјална заштита

Анализа ситуације
Подаци Центара за социјални рад на територији Бе-

ограда говоре да су ромске породице у 70 % случајева 



Број 60 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. децембар 2011.

корисници система социјалне заштите. Дугогодишње нера-
зумевање, разлог потребе зе услугама Центара за социјални 
рад, као и карактер социјалне заштите усмерене на после-
дице, а не на узроке, условили су крајње неповољан и неза-
видан друштвени положај ромске популације.

Ране статистике говоре да око 3% радно способних 
Рома мушкараца има стални посао, а када су у питању 
жене, та је бројка двоструко мања, дакле 1,5%. Образовна 
структура даје слику да је само 9% ове популације заврши-
ло основно образовање. Најмање 75% ромских породица 
живи у изузетно лошим стамбеним условима, нахигијен-
ским насељима којима прете заразе. Имајући у виду ове 
податке закључујемо да су управо то разлози због којих су 
у 70% случајева Роми корисници система социјалне заш-
тите по свим његовим основама. Деценијски јаз између 
институција и ромске заједнице достигао је врхунац у по-
следњој декади.

Препоруке
Активистички рад на смањењу јаза између институ-

ција и ромске заједнице и његовом потпуном укидању 
намеће нам се као императив. Потребно је радити на 
укидању неинформисаности у области права у социјал-
ној заштити и социјалној сигурности путем новог мо-
дела решавања проблема на релацији ромска заједница-
институције. Помак на плану у смислу идентификовања 
основних проблема везаних за социјалну проблематику 
и нових модела њихових решавања водио би ка већем 
степену задовољења потреба ромске породице, осећање 
компетентности и ангажованости родитеља, смањио би 
број проблема који захтевају стручну помоћ и ангажова-
ност друштва. 

5.6.2. Здравствена заштита

Репродуктивно право – Можемо да видимо из разних 
конвенција и декларација, да је најчешће засновано управо 
репродуктивно право , право да се одлучи када имати дете, 
као и право на сигурне и ефикасне контрацептивне мето-
де. Ипак сва питања репродуктивних одлука прикупљена 
су под термином „репродуктивна права”.То укључује и сло-
бодан избор партнера, независно од материјалног статуса, 
расе, верске припадности, могуће хендикепираности или 
сексуалне оријентације. Искуства женских ромских органи-
зација потврђују кршење свих права која су окупљена под 
појмом „репродуктивно здравље”.

Ромкиње су ретко у ситуацији да доносе потпуно сло-
бодну одлуку о репродукцији, јер су слободни избори чес-
то наметнути или ограничени, непосредним или посред-
ним друштвеним, економским и културним факторима. 
Оне обично не могу да одлучују о томе шта желе, већ како 
се од њих очекује да одлуче. Ромкиње најчешће немају 
приступ информацијама о контроли рађања, не учествују 
у одлучивању и планирању породице, броју деце, размаку 
између порођаја. Планирање породице је део репродук-
тивне слободе само ако су жене стварно слободне да доно-
се самосталне одлуке, без помена о било каквој присили, 
што је за већину ромских жена још увек борба без видљи-
вих резултата. Један од значајних докумената Конвенција 
о елиминацији свих облика дискриминације над жена-
ма – CEDAW не дефинише конкретно идеју планирања 

породице, али наглашава право жена на коришћење служ-
би и услуга које се односе на планирање породице. Државе 
потписнице ће предузети све одговарајуће мере да елими-
нишу дискриминацију према женама у области здравс-
твене заштите да би се обезбедио, на основи једнакости 
мушкараца и жена, приступ службама здравствене зашти-
те, укључујући оне које се односе на планирање породице. 
Питање које се намеће је шта је женама потребно у циљу 
постизања слободе избора? Један од начина је усмеравање 
енергије ка постизању једнакости и праведности. Како је 
контрола над нечијим репродуктивним и сексуалним жи-
вотом централна за женску егзистенцију, женама су по-
требна и права да би биле способне да потпуно учествују 
у друштву, не само на „једнак” начин као мушкарци (што 
значи „исто као мушкарци”) већ на поштен начин који до-
звољава женама њихове сопствене различитости. Једна-
кост и праведност у њиховим репродуктивним и сексуал-
ним правима доприноси побољшању живота и мушкараца 
и деце такође – уколико се та људска права више поштују 
у друштву, стандард живота постаје виши и здравствена 
заштита боља.

Обухват Ромкиња пруженим услугама у току трудноће 
(мерење телесне масе, притиска, анализа крви и урина, Па-
паниколау тест ) много је мањи за разлику од осталих жена 
у Лазаревцу.

Превенција контрацепције је ниска а може се рећи ни-
каква.

Скоро половина Ромкиња се удаје пре 18 година, скоро 
80% Ромкиња пуши у току трудноће, а просечни животни 
век Ромкиња је 48 година. 

Ови подаци говоре да још много тога мора да се уради 
на подизању свести код Ромкиња – планирање породице и 
здравствено прихватљиво понашање жена у репродуктив-
ном периоду које би довело до задовољавјућег нивоа.

5.6.3. Образовање

Анализа ситуације

Један од очигледних резултата немогућности жена да 
остваре већи утицај у доношењу одлука које се директно 
или индиректно тичу њихових судбина је сиромаштво. 
Утицај сиромаштва на уживање других права и слобода је 
огроман и често прикривен и имплицитан. Сиромаштво 
спречава жене да узму учешће у политичким или култур-
ним активностима својих заједница, да иду код лекара, ко-
ристе контрацепцију, или имају абортус (и да тако доносе 
одговорне одлуке о својој здравственој заштити и о вели-
чини породице) и да науче да читају, пишу и да активно 
користе своје право да говоре и пишу. Један од највећег 
проблема за ромску жену у породици је овековечавање за-
старелог схватања, по коме удате жене треба обавезно да 
буду финансијски зависне од својих мужева. Са ускраће-
ним правом на образовање Ромкиња се као удата жена на-
лази пред немогућношћу добијања, али и тражења посла, 
а то директно води сиромаштву и њеној финансијској за-
висности од мужа. Ромске и остале женске организације 
препознале су овде важну улогу институција и државе у 
погледу образовања жена и девојака. Као што је случај и 
са другим људским правима држава може поступати ди-
ректно и индиректно, као и да користе истанчане начине 
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деловања, као што је утицај путем медија, рад на освешћи-
вању и промоцији женских људских права у оквиру уже 
заједнице. Прва одговорност државе је да школе буду от-
ворене за девојке и жене, нарочито из маргинализованих 
група становништва, затим да ради на унапређивању пи-
смености међу женама и прибављање једнаких образов-
них могућности за женске и мушке ученике и студенте. 
Ипак, после тог почетног корака типа „приступа” и „јед-
наких могућности”, владе такође имају одређену улогу у 
унапређивању образовања као средства за унапређивање 
једнакости жена и девојака, прекидање са дискримина-
торним праксама и унапређивање позитивне слике жена 
и девојака, а одустајање од стереотипних модела посма-
трања питања образовања девојчица из маргинализова-
них популација, каква је ромска. Ужа заједница такође сме 
и мора имати важну улогу у образовању жена и девојака, 
користећи како културу, тако и традицију да обликује њи-
хове одлуке и изврши притисак на оне које се не одлучују 
лако на наставак образовања. Саме Ромкиње у државним 
и локалним институцијама виде помоћника који позитив-
но утиче на заједницу, настојећи да унапреди образовање 
ученица, уз поштовање локалне културе. Образовање је 
директно повезано са другим људским правима. Неки од 
разлога за неписменост Ромкиња – идентификованих од 
стране женских група које су радиле на тим проблемима 
обухватају:

– нижи друштвени статус жена и девојака,
– мањи приступ образовању,
– дискриминација у образовним установама,
– дуже радно време за жене и девојке, како у кући тако 

и изван ње,
– нижа примања,
– мање имовине,
– у породицама и заједницама већа се важност придаје 

образовању синова,
– дискриминисање женске деце у породицама,
– културна и традиционална ограничења која захтевају 

да младе девојке остају у кућама,
– неодговарајући програми – недовољно сензитивно 

градиво, неодговарајуће културним потребама.
Утицај неписмености на ромске жене обухвата:
– незапосленост,
– сиромаштво,
– рани бракови,
– рађање деце,
– затварање,
– здравље,
– дискриминисање женске деце од стране породице и 

заједнице у погледу образовања.
Сви горе поменути ефекти неписмености такође могу 

бити узроци неостваривања основних људских права. 
Тако неписменост постаје самоиндукујући затворени 
круг.

5.6.4. Препоруке

– Неопходно је институционализовати питање Ром-
киња и успоставити одрживо системско решење за реша-
вање проблема са којима се сусрећу Ромкиње на свим ни-
воима. 

– Потребно је израдити јасне препоруке за усвајање 
Локалних акционих планова за унапређење положаја 
Ромкиња, са националног нивоа (Механизми за родну 

равноправност Републике Србије) према локалним самоу-
правама и механизмима за родну равноправност на локалу, 
у циљу реализације што конкретнијих мера за имплемента-
цију Стратегије за унапређење положаја Рома и национал-
них планова акције.

– Неопходно је јасно указати на значај финансијске 
подршке обухваћеним локалним стратешким документима, 
кроз усвајање линија у плановима локалних буџета, у циљу 
спровођења приоритетних мера у реалном временском пе-
риоду до краја 2014. године.

– Неопходно је унапредити сарадњу и квалитет услуга 
организација цивилног друштва, установа социјалне заш-
тите, полиције и судства за жене жртве насиља путем ства-
рања мреже помоћи, са посебним нагласком на специфи-
чности ромске заједнице. 

– Осигурати пружање конкретне подршке мањин-
ским женама жртвама насиља кроз услуге СОС телефона, 
приступачним женама из мањина, као и бесплатне правне 
службе. 

– Створити услове за активније учешће Ромкиња у јав-
ном и политичком животу.

– Потребно је подржати учешће Ромкиња у оквиру пред-
ставничких тела националних мањина.

– Власти на свим нивоима треба да предузму мере које 
ће бити усмерене на смањивање предрасуда већинског ста-
новништва према Ромкињама и спрече њихово гетозирање, 
а које ће допринети успешној интеграцији жена ромске на-
ционалности у изградњи толерантног друштва.

– Ромкиње треба укључивати у све фазе поступка оства-
ривања изборног права (пасивно и активно бирачко право, 
посматрачки, чланови бирачког одбора) Ромкиње треба да 
буду више ангажоване у изборним и административним те-
лима.

– Треба отворити проблем малолетничких и уговорених 
бракова

– На свим нивоима треба успоставити механизме (за-
конске и функционалне) за заштиту жена и деце од тргови-
не људима и експлоатације

Овај локални акциони план ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-211/2011, 29. децембра 2011. године

Председник 
Милан Ивковић, с. р.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбо-
ра Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд, које је 
објављено у „Службеном листу града Београда”, број 24 од 
30. јуна 2010. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-
БОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, 

БЕОГРАД

У тачки 1, у подтачки 3, уместо речи: „Милан Јелић”,  
треба да стоје речи: „Марина Ковачевић”.

Из Скупштине града Београда
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БАРАЈЕВО
Одлука о буџету градске општине Барајево за 2012. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

ЛАЗАРЕВАЦ
Локални акциони план за унапређење положаја националних мањина у градској општини Лазаревац за период 

од 2012. до 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд– –  1 5

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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