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Уводна реч председника Општине 

 

 

Ромска популација чини значајну категорију становништва у Сремским Карловцима. Роми 
су у Сремским Карловцима још од  прошлих времена, о чему сведочи чињеница да су  
страдали током Другог светског рата, а подаци говоре и да је један број Рома 1942. године 
завршио свој живот у злогласном логору Јасеновац. Роми су као народ били много 
издржљивији у односу на мржњу и злочине фашистичког режима који их је прогонио. 
Укључивање Рома у савремене токове живота локалне заједнице кретало се претходних 

година у позитивном правцу, мада је њихово зближавање с остатком заједнице још увек 

велики изазов, који чека своје успешно разрешње. Стављајући пред себе циљ да смањи 

друштвену удаљеност између те две групације становништва, Општина Сремски 
Карловци је приступила изради новог Локалног акционог плана за унапређење положаја 
Рома на својој територији. Полазећи од тога, пред свима нама налази се петогодишњи 
период и стратешки документ који показује да ћемо заједничким снагама свих 
друштвених чинилаца у нашој јединици локалне самоуправе поправити услове живота и 
положај Рома. Такође, циљ нам је да подигнемо живот Рома на много виши ниво, 
истовремено их приближивајући стандардима живљења модерног човека европског 
континента у ХХI веку, дакле простору и времену којем овај народ, уз чување својих 
особености, свакако мора да припада. 

 

 

 

Председник Општине Сремски Карловци 

Александар Саша Стојкечић 
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УВОД 

 

Локални акциони план је настао са циљем да се унапреди и побољша положај Рома на 
територији општине Сремски Карловци. 

Методе израде су се заснивале на прикупљању података из званичних докумената, међу 
којима је назначајнија Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији 

(“Службени гласник РС“, бр 27/2009) у даљем тексту: Стратегија.  

У циљу побољшања инклузије рањивих група, а првенствено Рома, приступило се изради 

Локалнoг акционог плана за унапређење положаја Рома у 2022. години у наредних 5 
година. Један од основних разлога је стварање услова на локалном нивоу за бољу 
социјалну укљученост, као и за смањење сиромаштва Рома и Ромкиња, односно стварање 
услова за приступ остваривању људских права ове националне заједнице. 

Највеће промене у квалитету живота код ромске популације на глобалном, али и локалном 
нивоу донела је  Декада инклузије Рома 2005-2015. године која је била прва међународна 
иницијатива Централне и Југоисточне Европе, а у оквиру које су биле Србија, Црна Гора, 
Мађарска, Румунија, Македонија, Чешка, Словачка, Хрватска и Бугарска  

Дванаест земаља које су учествовале у првој Декади Рома су: Албанија, Босна и 
Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, 
Србија, Словачка и Шпанија. Свака од ових земаља је развила национални Акциони план 
за Декаду који дефинише циљеве и индикаторе у приоритетним областима. У овом 
процесу је Словенија имала  статус посматрача. 

Председници Влада земаља покретача иницијативе прогласиле су Декаду дана 2. фебруара 
2005. године у Софији у Бугарској, потписивањем декларације. Међународне партнерске 
организације које су подржавале Декаду су: Институт за отворено друштво, Светска 
банка, Европска Комисија, Савет Европе, Програм за развој Уједињених нација, 
УНИЦЕФ, ОЕБС. Стални секретаријат Декаде налази се у Будимпешти, а земље чланице 
се на годишњем нивоу смењују на месту председавајућег. Србија је једно време 
председавала Декадом. Циљеви Декаде су смањивање неприхватљивих разлика између 
Рома и осталог дела друштва, као и сузбијање дискриминације кроз израду и спровођење 
националних акционих планова у областима: 

 Образовање 

 Запошљавање 

 Здравље 

 Становање 
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РЕЗИМЕ 

Општина Сремски Карловци је у складу са актуелним процесима који воде ка инклузији 
свих рањивих група становништва, донела Одлуку о покретању процеса израде Локалнoг 
акционог плана за унапређење положаја Рома у општини. Један од основних разлога је 
стварање услова на локалном нивоу за бољу социјалну укљученост, као и за смањење 
сиромаштва и сузбијање дискриминације Рома и Ромкиња, односно стварање услова за 
пун приступ остваривању људских права. Декада за инклузију Рома је међународна 
иницијатива у оквиру које су се поменуте државе Европе обавезале да у регионалним 
оквирима делују у циљу побољшања економског статуса и инклузији Рома. 

Влада Републике Србије је у априлу 2009. године усвојила Стратегију за унапређивање 
положаја Рома у Републици Србији која поставља основе за унапређивање положаја Рома, 
смањење разлике између ромске популације и осталог становништва, као и 
идентификовање и примену мера афирмативне акције. 

Пратећи документи којима се контролисао напредак у овој области су:  

 Стратегија за смањење сиромаштва Републике Србије (целокупан текст препознаје 
Роме као једну од најсиромашнијих категорија становништва, те подизање нивоа 
образовања Рома игра кључну улогу у борби против сиромаштва); 

 Национални план за децу у Републици Србији, (предвиђа „посебне мере за упис, 
смањење осипања и повећање процента деце која завршавају школу из ромске 
националности“); 

 Национална стратегија за младе Републике Србије („Млади Роми упадљиво су 
мање обухваћени на свим нивоима школовања од њихових вршњака у општој 
популацији“, стога као један од основних стратешких циљева стратегија себи даје 
једнаке шансе свих младих у друштву); 

 Универзална  декларација  о правима човека Уједињених нација; 

 Оквирна конвенција за заштиту  права националних мањина Савета Европе; 

 Препорука  Парламентарне скупштине Савета Европе бр. 4 (2000) о образовању 

Рома у Европи;  

 Устав  Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006 и 115/2021); 
 Закон о основама система образовања и васпитања РС, ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); 
 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 

101/2017, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021); 
 Закон о средњем образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 - др. закон). 
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПРЕДУСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ  ЛАП-а 

 

Општина Сремски Карловци функционисала је у склопу Града Новог Сада у тадашњем 
уређењу као месна заједница, а своју самосталност добила је 28. децембра 1989. године 

када је започела самосталан рад као основна територијална јединица у којој грађани 
остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом и законом. Влада Републике 
Србије конституисала је Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде 
укључивања Рома. Међу најзначајнијим областима рада Савета успостављена је и 
креирана  мултисекторска сарадња у области интеграције Рома у Србији. Савет чине 
представници више министарстава, Канцеларије за људска права, као и ромских 
невладиних организација. Током 2015. године иницирана је израда новог стратешког 
документа који би се бавио унапређењем у Републици Србији - нове Стратегије за 
инклузију Рома за период 2016-2025. године,  која је и полазна тачка овог акционог плана. 
У протеклом периоду постигнути су одређени резултати у вези са трајним унапређењем 
положаја Рома и Ромкиња: изменама Закона о ванпарничном поступку омогућен је 
накнадни упис чињенице рођења лица која нису уписана у матичну књигу рођених и 
прописан је поступак за остваривање тог права; повећан је обухват ромске деце у 
основном образовању и установљене су афирмативне мере приликом уписа ученика и 
студената ромске националности у средње школе и на факултете; побољшан је приступ 
остваривања појединих права због увођења представника Рома и Ромкиња у процес 
остваривања јавних политика (педагошки асистенти, здравствене медијаторке, 
координатори за ромска питања). Упркос томе, главне препреке за социјално-економску 
интеграцију Рома и Ромкиња нису отклоњене и није створен потпун нормативни основ за 
спровођење дугорочних мера смањивања сиромаштва и остваривања суштинске 
једнакости грађана и грађанки ромске националности, што су били циљеви „Стратегије за 
унапређивање положаја Рома 2009−2015“. Стога су сви циљеви Локалног акционог плана 
Општине Сремски Карловци  усмерени ка побољшању квалитета живота ромске 
популације. Одговорност органа јавне власти за остваривање стратешких циљева и 
друштвену одговорност, солидарности и свест о томе да је социјална искљученост 
фактички губитак у социјалном капиталу државе, а да процес социјалног оснаживања 
припадника друштвене групе значи јачање људске безбедности, доприносе економском 
расту и унапређењу људских права. 

Развијање друштвене свести о одговорном односу грађана и грађанки према социјалном 
укључивању Рома и Ромкиња искључиво зависи од носиоца јавних политика, који јасним 
одлукама и спровођењем мера за сузбијаје етничке нетрпељивости и предрасуде треба да 

се створе повољно друштвено и правно окружење за социјалну инклузију. Принцип 
инклузије који је у основи стратешког приступа унапређивању положаја Рома и Ромкиња 
у нашем друштву подразумева прилагођавање окружења субјекту инклузивне политике. 
Људска права су универзална, недељива, неотуђива и међусобно повезана и припадају 
свим људима. Државе су обавезне да преко својих органа, институција и служби 
обезбеђују поштовање, остваривање и пуну заштиту људских права. Тако је и право на 
живот условљено испуњењем других људских права, међу којима су и право на адекватне 
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услове живота укључујући и адекватне услове становања, право на здравствену заштиту и 
остало, остваривање права на образовање, здравствену и социјалну заштиту, адекватне 
услове становања и на рад. Потребно је да се унапреде антидискриминаторне политике и 
да се осмисли политика интегративне мултикултуралности и интеркултуралног дијалога у 
локалној заједници. Ромска заједница је задржала патријархалан и традиционалан 
карактер, који је не само препрека остваривању права и равноправности унутар ромске 
заједнице, већ је и извориште дискриминације. Ромкиње су често жртве насиља у 
породици и партнерским односима, као и трговине људима, а због недовољне 
просвећености и недостатка новчаних средстава занемарују здравље, тешко се 
запошљавају, рано напуштају школовање и заснивају сопствене породице, а и животни век 
им је краћи.  

Социјално укључивање Рома и Ромкиња се остварује у локалној заједници. Остваривање 
права на образовање, рад, одговарајуће становање и здравље односе се на укупно стање 
људских права и друштвене једнакости и захтева конкретне мере којима се постиже 
мерљив напредак. Остваривање таквих мера са националног нивоа се спроводи уз доста 
тешкоћа: неекономично је и захтева додатне људске и материјалне ресурсе с којима 
држава не располаже. Рационалнији приступ је децентрализација послова у вези са 
спровођењем политике инклузије Рома и Ромкиња, односно препуштање већег дела 
послова и одговорности локалним самоуправама.  

У Републици Србији је 2011. године пописано 147.604 грађана и грађанки ромске 
националности, што чини 2,1% становништва на територији Републике Србије  без Косова 
и Метохије. Већина Рома и Ромкиња се суочава са друштвеном искљученошћу и 
сиромаштвом и изложена је отвореној, а још чешће прикривеној дискриминацији. Подаци 
о социјално-економском положају Рома и Ромкиња су штури, застарели, 
несистематизовани и прикупљају се парцијално. Подаци о сиромаштву у Републици 
Србији постоје, прикупља их и обрађује званична статистика, а ажурира их и редовно 
аналитички исказује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, али они не 
садрже информације о етничкој структури сиромашних грађана у Републици Србији. Због 
свега тога је тешко проценити реалне димензије сиромаштва Рома и Ромкиња.  

Прикупљање података о остваривању економских, социјалних и културних права, међу 
којима су право на рад, на становање, на социјалну заштиту, на образовање и 
запошљавање од суштинске је важности за процес унапређења приступа овим правима за 
све, па и за Роме и Ромкиње. Комитет УН за економска и социјална права је стога тражио 
од Републике Србије да поменуте податке прикупља редовно, у односу на показатеље који 
су везани за људска права, и разложено − између осталог и у односу на етничко порекло. 
Према подацима прикупљеним Пописом становништва 2011. године и обрађеним у 
студији „Роми у Србији”  посредно су изведени показатељи сиромаштва Рома и Ромкиња. 
На основу агрегираних података о демографским обележјима становништва и посматрања 
економске структуре уочене су разлике које се јављају „међу етничким заједницама и 
укупног националног нивоа развијености економских структура, које у крајњој линији 
одређују и социјални положај укупног друштва, односно појединих етничких заједница у 
њему“. 
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У том смислу уочљиве су разлике између економске активности Рома и Ромкиња и укупне 
популације. Упркос томе што је и код Рома и Ромкиња и код укупне популације уочљив 
пад удела активног и пораст удела неактивног становништва, коефицијент економске 
зависности (однос броја активних, издржаваних и лица са личним приходом) показује да 
се у Републици Србији број издржаваних у међупописном периоду (2002 – 2011.) смањио 
за око 15%, као и да је број лица са личним приходом порастао за око 10%*. Истовремено, 
број издржаваних Рома и Ромкиња порастао је за 69,1%, док се број лица са личним 
приходом смањио за преко једне половине (51%). Дакле, промене у економским 
структурама ромског становништва у односу на укупно становништво нису се одвијале 
истим смером и интензитетом. Повећање удела неактивног, пре свега издржаваног 
становништва, представља негативну компоненту економског просперитета која утиче и 
на одређивање социјалног положај Рома и Ромкиња. У том смислу треба поменути да је 
2011. године у Републици Србији на 100 активних било 140 неактивних становника, док је 
код Рома и Ромкиња на 100 активних било 257 неактивних (пре свега издржаваних) лица. 

Како се у активно становништво убрајају лица која обављају занимање и незапослена лица 
(лица која су некада радила и лица која активно траже посао), треба скренути пажњу на то 
да од укупно активних Рома и Ромкиња, њих 59% чине незапослена лица, што је знатно 
изнад националног просека који износи 22,4%. О социјалној и здравственој угрожености 
Рома и Ромкиња, нарочито деце и жена, указује Истраживање вишеструких показатеља о 
положају жена и деце у Републици Србији, које је 2014. године, уз техничку и 
финансијску подршку УНИЦЕФ-а, спровео Републички завод за статистику: процењена 
стопа смртности одојчади међу децом у ромским насељима износи 13 на хиљаду 
живорођене деце, што је дупло већа стопа од националног просека; 10% деце у ромским 
насељима је потхрањено, а 19% заостаје у расту, што је за око пет пута већа стопа у 
односу на децу из осталих етничких група. У вези са обухватом деце препорученим 
вакцинама, 13% ромске деце је примило све вакцине на време, односно до краја прве 
године, а код деце из опште популације тај обухват је 71%. Према подацима УНИЦЕФ-а,  
од укупног броја корисника услуга центара за социјални рад 45.050 су припадници ромске 
националности, што је скоро трећина од укупног броја Рома и Ромкиња пописаних 2011. 
године. То значи да је у ромској популацији удео корисника услуга социјалне заштите 
скоро четири пута већи него у укупном становништву у Републици Србији. У старосној 
структури Рома и Ромкиња корисника система социјалне заштите, 47,2% су одрасле особе, 
31,1% су старије особе и деца, а младих је 21,7%. Деца узраста до 17 година чине 27,6% 
свих корисника центара за социјални рад, а заједно са младима (18–26 година), којих има 
9,8%, представљају укупно 37,3% свих корисника центара за социјални рад, а тиме и 
другу по величини групу корисника центара. Последице искључености из образовања 
утичу на конкурентност Рома и Ромкиња на тржишту радне снаге – удео неписмених у 
укупној ромској популацији старијој од девет година са 15,1% и даље је изнад 
националног просека од 2%. Забрињавајући су подаци који указују на стечени степен 
стручне спреме: преко 1/3 Рома и Ромкиња – 34,2% нема завршену осмогодишњу школу, 
1/3 Рома и Ромкиња има основно образовање; удео Рома и Ромкиња са средњим 
образовањем је 11,5%, а са високим само 0,7%. Пописом из 2011. године први пут су 
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обухваћени и бескућници, а према добијеним налазима међу њима је 5.719 Рома и 
Ромкиња, што је једна трећина од свих пописаних бескућника.  

Поред тога, пажњу треба скренути и на чињеницу да су пописана 1.553 домаћинстава која 
живе у просторијама насељеним из нужде. Чланови тих домаћинстава у Попису 2011. 
године се третирају као секундарни бескућници. Незнатну већину бескућника чине 
мушкарци (51,1%), а најзаступљенију старосну категорију ових лица представљају деца 
узраста до 14 година1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (“Сл. гласник РС“, бр 27/2009). 
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ОПШТИ ПОДАЦИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

Сремски Карловци леже на ободу Фрушке горе. Само земљиште састоји се од више 
типова земљишта које је погодно за бављење виноградарством и воћарством. Егзистенција 
карловачког становништва одувек је зависила од пољопривреде тј. од  виноградарства.  

Стражилово - Стражилово је најпознатије излетиште у оквиру Националног парка 
„Фрушка Гора“ , удаљено 4 км од Сремских Карловаца. Захваљујући слави и значају 
Бранка Радичевића, чувено је ђачко стециште и место јединственог песничког ходочашћа. 

Дунав - Сремски Карловци леже на десној обали реке Дунав која пружа многобројне 
могућности за развој спортско-рекреативних садржаја. Поред изградње пристана и 
оживљавања путничког речног саобраћаја, у плану је изградња спортско-рекреативних 
терена, кампа и рибарског насеља у приобаљу. 

Дворска башта - Комплекс „Дворска башта“ налази се у самом насељу, 500 м од центра 
Сремских Карловаца. Некада је представљао једну од најстаријих ботаничких башта у 
земљи. Простире се на два нивоа. У гoрњем делу су спортско-рекреатвни садржаји, а у 
доњем    шеталишта. 

Ковиљско-петроварадински рит - „Ковиљско-петроварадински рит“ представља 
специјални резерват природе под заштитом државе који има атрактивне пејзажне 
карактеристике и значајан биодиверзитет. Највеће вредности овог простора су очуваност и 
разноврсност изворних орографских и хидрографских облика, очуваност и бујност 
изворних биљних заједница, разноврсност и богатство фауне и присуство ретких и 
проређених врста.Због својих изузетних природних вредности “Ковиљско-

петроварадински рит” је 1989. године проглашен за међународно значајно станиште птица 
(ИБА), 2004. године је увршћен у списак заштићених подручја зависних од воде и 
значајних за басен Дунава (ИЦПДР) и налази се на листи Рамсарске конвенције2

. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Локално акциони план за побољшање положаја Рома у општини Сремски Карловци („Сл лист општине 

Сремски Карловци“, бр. 15/2015). 
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СТАНОВНИШТВО У  СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА - 

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ РОМА 

 

Следећи наведени подаци су на основу документа достављеног од стране Чланице 
општинског већа Сремских Карловаца за социјалну политику, спорт и омладину Живане  
Живановић (анализа социјалног статуса етничких и мањинских заједница, избеглих и 
интерно расељених лица и лица у социјалној потреби). 

Сремски Карловци су градско насеље у општини Сремски Карловци, у Јужнобачком 
округу, али припадају географској регији Срем, чији назив стоји и у имену насеља. Према 
попису из 2011. у насељу је живело 8.750 становника. Према истим подацима етничку 
структуру становника чине већином изјашњени Срби 6820 (77,94%), Хрвати 576 (6,58%), 
Мађари 182 (2,08%), Немци 63 (0,7%). О мултиетничности средине говори и чињеница да 
другим мањинама припада 4,5% становника Сремских Карловаца међу којима су Роми, 
Словаци, Русини, Албанци, Бугари, Буњевци, Русини, Руси, Словаци, Украјинци, 
Црногорци, Југословени, Горанци, Муслимани. 

Анализа социјалног статуса везаног за етницитет у оваквим условима је отежана великим 
процентом оних који се нису изјаснили или су се изјашњавали регионалним идентитетом 

или Југословенством на званичном Попису из 2011. године. 

Као и на нивоу целе Србије број Рома није ни пописом адекватно утврђен. Према попису у 
Сремским Карловцима живи само четрнаесторо Рома и Ромкиња, док реалност потпуно 
демантује ову бројку. Према подацима Ромског удружења „Карловачке зоре“  Роми на 
територији Сремских Карловаца осим у ромском насељу Черат живе и међу општом 
популацијом у формалним насељеним местима и улицама. Према подацима те 
организације 181 лице живи у неформалном насељу, од чега су 70 малолетних, док је у 
интегирсаном статусу пописано 50 особа од чега 14 малолетних. На основу ових података 
долази се до броја од 231 лица ромске националности што је више десетина пута од 
званичног пописног податка. Заједничка карактеристика становања Рома у Сремским 
Карловцима је лоша јер и 50% интегрисаних ромских породица живи у лошим стамбеним 
условима, док је ситуација у нелегланом ромском насељу Черат неадекватна. У том 
насељу 15 кућа је без струје, воде и уређеног путног прилаза. Фекалије се изливају поред 
кућа и водовода. У насељу је евидентирана и нелегална депонија која би захтевала хитно 
уклањање у циљу опште заштите животне средине а и првенствено здравља становника 
насеља, посебно деце. 

Питање легализације је проблем јер од 91 радно способног лица (према старости) чак 67 
прима социјалну помоћ, а само 24 је запослено. Самим тим није могуће вршити 
легализацију без посебног програма за ову националну мањину на овом локалитету.  
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Препознајући специфичност живота Рома као и неповерење у званичне начине 
регистровања (Попис), Општина Сремски Карловци је донела „Акциони план за 
побољшање положаја Рома у Општини Сремски Карловци за перод 2015. – 2020“. 
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АНАЛИЗА СТАЊА ЦИЉНЕ ГРУПЕ  
 

У Сремским Карловцима у образовању нису заступљени језици националних мањина. 
Како би се о присутности националних мањина ипак скренула пажња, анводи се следећи 
податак о њиховој заступљености:  

На територији Општине постоји посебни бирачки списак и на лични захтев је уписани: 
Албанци 1, Буњевци 1, Грци 2, Мађари 12, Македонци 1, Роми 80, Немци 71, Румуни 3, 
Руси 1, Русини 1, Словаци 2, Словенци 5, Украјинци 6, Хрвати 119, Црногорци 2, Чеси 3, 
што укупно чини 312 уписаних лица.  

На територији Општине Сремски Карловци постоји више регистрованих Удружења која 
су обухваћена и у поменутој  АНАЛИЗИ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА ЕТНИЧКИХ И 
МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА, ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ И ЛИЦА У 
СОЦИЈАЛНОЈ ПОТРЕБИ :  

1. Ромско удружење „Карловачке зоре“; 

2. Удружење грађана „Дунав 1245“ које повезује и укључује грађане у активности 
које доприносе развоју Сремских Калроваца; 

3. Општинско удружење пензионера "Сремски Карловци"; 

4. Друштво за неговање традиције и развој Сремских Карловаца; 

5. Клуб културе Каром; 

6. Клуб пензионера и старијих грађана Братство - јединство Сремски Карловци; 

7. Креативни клуб "EDUCO"; 

8. Ловачко друштво "Стражилово"; 

9. ОКУД "Бранково коло"; 

10. Планинарско-смучарско друштво „Стражилово“; 

11. Покрет горана Војводине; 

12. Пчеларско друштво „Јован Живановић“; 

13. Удружење спортских риболоваца „Дунав“ и 

14. "Друштво филуменист". 

Међу наведеним удружењима не баве се сви претежно ромском популацијом, што не 
искључује да свако ко има ове циљеве у статуту, може то и да чини. 
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На територији општине је регистрована и ради и Фондација за заштиту завучајног наслеђа 
Подунавских Шваба ЗАВИЧАЈНА КУЋА.  

Локална самоуправа финансира програме и пројекте од јавног интереса за општину на 
које конкуришу организације и удружења грађана с предлогом пројеката из области 
социјалне, борачко-инвалидске и заштите лица с инвалидитетом, хуманитарних 
делатности, заштите животне средине, друштвене бриге о деци, заштите људских права и 
задовољења потреба младих и других јавних потреба. Знатна средства се издвајају за 
програме и манифестације из области  културе, као и за пројекте производње медијских 
садржаја.   
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CТАНОВАЊЕ 

 

Кад је ова област у питању Стратегија наводи следеће стање у нашој земљи: 

„Постоји значајна разлика између услова становања Рома и Ромкиња и опште популације. 

Истраживања су показала да око 37% домаћинстава у ромским насељима није имало 
одговарајући приступ води за пиће у поређењу са 8% домаћинстава опште популације.  
Око 67% ромских домаћинстава становало је у кућама које нису биле прикључене на 
канализацију, према 37% домаћинстава већинске популације. Значајна разлика постоји и у 
односу на поседовање прикључка за електричну енергију где 11% ромских домаћинстава 
није имало струју у односу на 0,1% опште популације. Разлика се очитава и у просторним 
одликама стамбених јединица и стамбеном комфору.  Просечан број соба по члану 
домаћинства код Рома и Ромкиња био је 0,63, што је готово два пута мање у односу на 
1,13 код опште популације. Такође, 79% ромских домаћинстава, наспрам 61% 
домаћинстава опште популације, приморано је на слабије загревање стана услед 
недовољних прихода. Мада 88% ромских домаћинстава и 72% осталих користе дрва за 
загревање стана, ситуација је значајно другачија код коришћења дрва као извора енергије 
за кување, што чини 49% ромских домаћинстава према 12% остале популације. Поред 
тога, 39% ромских домаћинстава живело је у лошим становима и неуређеним насељима, 
наспрам 10% домаћинстава из опште популације“3

. 

У локалној заједници Сремски Карловци још увек су највећи проблеми у овој области 
везани за инфраструктуру, комуналне проблеме и неадекватност услова живљења ромског 
становништва. 

Мере и препоруке се своде на: мапирање проблема, сарадњу владиног и невладиног 
сектора, административне подршке како би сви проблеми били видљиви а самим тим и 
ближи решењу. Разлика постоји и између услова становања Рома и Ромкиња и других 
рањивих група. Квалитет стамбених објеката у којима живе Роми и Ромкиње знатно је 
лошији у поређењу са другим лицима. Компарација стамбених услова показује да око 73% 
Рома и Ромкиња има мање од 10 m2

 по члану домаћинства у односу на око 26% неромског 
становништва, док скоро 54% ромских домаћинстава не поседује купатило у кући према 
нешто мање од 10% неромских домаћинстава.  Са лошим условима становања суочавају се 
и Роми и Ромкиње настањени дисперзовано међу општом популацијом, изван ромских 
насеља. Вишегенерацијско сиромаштво, веома ниски приходи и слаба запосленост 
додатна су препрека Ромима и Ромкињама да самостално раде на унапређењу услова у 
којима станују, док су трошкови становања (укључујући и трошкове у становима за 
социјално становање) често толико високи да угрожавају задовољење осталих животних 
потреба или доводе до високих дуговања за струју, комуналије, грејање и сл. Лоши услови 

                                                      
3
 Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (“Сл. гласник РС“ , бр 27/2009). 
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становања и непостојање основних инфраструктура негативно утичу на здравље свих 
чланова домаћинства, посебно деце. 

Такође као проблеми се детектују следећи:  

 Нерегулисан имовинско-правни статус парцела и објеката 

 Не постоји урбанистичко-планска документација за ромска насеља као основа за 
унапређење 

 Неопремљеност подстандардних ромских насеља адекватном комуналном 
инфраструктуром и другим сервисима 

 Лош квалитет постојећих објеката, физичка небезбедност и лош стамбени комфор 

 Расељавање неформалних ромских насеља се најчешће спроводи кроз принудна 
исељавања 

 

Локална самоуправа у будућем периоду треба  активно да ради на томе да се створе 
адекватнији услови за становање и настави са следећим активностима 
контунуирано: да се свима омогући питка вода, да се ради на томе да насеља 
буду осветљена јавном расветом,  да се кварови благовремено отклањају, да се 
због безбедности у саобраћају (посебно деце) постављају „лежећи полицајци“, 

уреди саобраћајна инфраструктура, те да сви путеви буду проходни током 
свих климатских промена и временских услова. 
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Свако има право на опстанак и људско достојанство који се не могу постићи без права на 
минималну материјалну подршку за лица која живе у оскудици и сиромаштву и која се 
суочавају са изазовима у испуњавању својих основних потреба. Немогућност 
задовољавања основних егзистенцијалних потреба представља баријеру за остваривање 
осталих права: права на образовање, на здравље и запошљавање.  

Чланом 69. Устава Републике Србије грађанима и породицама којима је неопходна 
друштвена помоћ гарантовано је право на социјалну заштиту које се заснива на начелима 
социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства. Ова одредба је 
спроведена Законом о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), који уређује 
финансијска давања кључна за најсиромашније породице, а самим тим и за велики број 
ромских породица. Од значаја је и Закон о финансијској  подршци породици са децом 

("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021) јер се њиме регулише дечји додатак. 

Социјална заштита Рома на подручју општине Сремски Карловци преманентно се пружа и 
одвија преко Центра за социјални рад – Нови Сад. Овај вид заштите становника путем 
пружања различитих облика социјалне заштите односи се сваке године на више стотина 
корисника. Велики број најсиромашнијих лица ромске националности и даље је суочен са 
немогућношћу приступа новчаној помоћи. Роми и Ромкиње који живе у неформалним и 
руралним насељима често немају основне информације о процедури остваривања ових 
права. У ромским насељима 60% деце прима дечји додатак, а 56% је примало дечји 
додатак најмање 12 месеци. Разлике су уочљиве у односу на ниво образовања за оба 
родитеља и за мајку и за оца, са вишим обухватом код деце чији родитељи имају виши 
ниво образовања. Дечји додатак прима 53% деце чија је мајка без образовања, у поређењу 
са 68% деце чије мајке имају средње или високо образовање. Иако је дечји додатак 
условљен провером имовинског стања и усмерен на најсиромашније, покривеност је 
најнижа у најсиромашнијем квинтилу индекса благостања (45%)4

.  

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (“Сл. гласник РС“ , бр 27/2009). 
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Локална самоуправа спремна је да активно ради на томе да се створе адекватнији услови 
за становање те да се настави са следећим активностима контунуирано: ради на томе да 
што већи број Рома буде информисан о систему социјалне заштите, потом у исти буде 
и укључен; да се максимално поједностави процедура и створи адекватнија 
комуникација са надлежним Центром за социјални рад; да се континуирано 
обезбеђују пакети са хуманитарном помоћи; да се припадници ромске популације 
правовремено и тачно обавештавају о постојећим конкурсима како би унапредили 
своје услове живљења; да се континуирано ради на раном развоју деце како не би 
зависила од система социјалне заштите како би достигли ниво адекватног и 
достојанственог система живљења. 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Неповољни демографски и миграторни токови, вишегодишњи процес транзиције 
економије, неусклађеност понуде и потражње на тржишту рада (у смислу пропорције 
контингента незапослених лица и слободних радних места  и у смислу квалитета људског 
капитала), условљавају неопходност креирања и спровођења ефикасних мера и активности 
ради подизања нивоа афирмативности и интегрисаности у друштвено-економске токове 
посебно оних категорија становништва које се, услед субјективних или објективних 
фактора, налазе у неповољнијем положају у односу на општу популацију. У условима када 
се значајан број незапослених лица, услед модернизације процеса рада и непоседовања 
знања и вештина, чија је тражња условљена развојем и преносом нових технологија (који 
су битно утицали на промене структуре тражње за радном снагом), суочава са отежаним 
приступом тржишту рада, али и нестабилношћу одржања запослења, спречавање 
искључености, односно подстицање укључивања и останка на тржишту рада (кроз 
унапређење запошљивости, инвестирање у знања, вештине, компетенције, мотивацију и 
мобилност на тржишту рада), од суштинског су значаја као начин борбе против 
сиромаштва и смањења социјалне депривације у Републици Србији. Свеукупан амбијент и 
подршка друштвено одговорне заједнице представљају додатну вредност уколико се ради 
о мерама усмереним ка активацији, односно интеграцији или реинтеграцији у свет рада 
лица којима је, услед здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, 
социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености 
понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности, отежан приступ и 
останак на тржишту рада као  предуслова за остваривање пуне социјалне партиципације и 
прокламованих људских права.  Локална самоуправа је у претходном периоду имала и 
реализовала следеће циљеве: 

- интеграција и реинтеграција у тржиште рада кроз:  

1) запошљавање Рома и успостављање одрживог и стабилног тренда раста 
запослености ромске популације; 

2) подршку послодавцима који запошљавају Роме; 

3) програме развоја предузећа и задруга за Роме. 

- обуке, преквалификације, доквалификације и функционално образовање 
незапослених Рома  

Лоша привредна ситуација у општини (мали број предузећа) па тиме и проблеми везани за 
запошљавање, недостатак образовања и неинформисаност самих Рома, које се у највећој 
мери огледа у предрасудама и дискриминацији према ромској популацији је оно што 
карактерише ситуацију у општини. Док представници институција наглашавају да је са 
недостатком образовања највише повезан недостатак радних навика и негативан став 
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према раду и запошљавању, сами Роми сматрају да су већи проблеми у томе што су Роми 
незаинтересовани и неинформисани, те да из тих разлога не користе и оне шансе које 
имају. Запослени Роми наглашавају да стално морају да се доказују „да знамо посао, да 
смо стручни за посао, да радимо квалитетно као и остали”, што негде иде у прилог 
тврдњама представника институција да недовољно познавање прилика на тржишту рада и 
недостатак радних навика представљају проблеме у процесу запошљавања. 

Локална самоуправа би требало да активно ради на томе да се створе адекватнији услови 
за запошљавање те да се настави са следећим активностима контунуирано: 

-организују обуке за проналажење посла 

-ради на доквалификацији и преквалификацији ромског становништва 

-адекватније информише ромско становништво о новим радним местима 

-стимулишу Роми и Ромкиње за покретање сопственог бизниса и оствариавње права на 
субвенције 

-користе мере надлежне НСЗ адекватно и у складу са потребама 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Поред тога што спада у основна људска права, образовање је и неопходан предуслов за 
остваривање многих других људских права − оно је неопходно како за излазак из 
сиромаштва, које је препознато као преовлађујући проблем ромске националне мањине, 
тако и за пуно друштвено укључивање Рома и Ромкиња. 

Основно образовање је обавезно и мора бити доступно свима, без дискриминације. Због 
тога изостајање деце из обавезног образовања и несразмерно и неоправдано школовање 
ромске деце у „специјалним школама” представља озбиљну дискриминацију и кршење 
права на квалитетно образовање. У складу са међународним стандардима људских права 
образовање треба да буде усмерено на пун развој личности и достојанства, треба да јача 
поштовање људских права, као и да омогући свим особама пуно учешће у друштву.  

Образовање треба да буде доступно свима, кроз одговарајући број и распоређеност 
образовних установа,  приступачно и економски приуштиво, нарочито најрањивијим 
групама. Такође, инклузивно образовање треба да буде флексибилно тако да се може 
прилагодити друштвеним променама и потребама групе и појединца. Посебно мора бити 
прилагодљиво у односу на потребе ученика из различитих друштвених и културних 
миљеа. Главни разлози који стоје у основи наведених проблема су: 

Деца из ромске заједнице се суочавају са бројним тешкоћама у остваривању својих права 
на квалитетно образовање. Припадници ромске заједнице се често суочавају са 
негативним стереотипима и дискриминацијом од стране образовних установа, што 
директно утиче на приступачност образовања као битан елемент овог људског права.  

У Републици Србији, на основу извода из Стратегије, а самим тим и у локалној 
самоуправи, ромска деца узраста до 5,5 година су далеко мање укључена у програме 
предшколског образовања. Док је у општој популације обухват деце узраста од 3 до 5,5 
година предшколским образовањем око 50%, у ромској популацији је свега 6%. При том, 

потреба ромске деце за овим програмима је већа пошто значајан број њих живи у 
условима сиромаштва, због чега немају довољно подстицаја за рани развој и учење у 
оквиру породичног окружења. 

Ромска деца нису у потпуности обухваћена обавезним припремним предшколским 
програмом, на нивоу државе,  или га похађају нередовно и у краћем трајању. Обухват 
обавезним припремним предшколским програмом у општој популацији је скоро потпун 
(око 98%), за разлику од ромске заједнице где је свега 63%. При томе, деца из ромске 
заједнице која живе у условима сиромаштва у још мањој мери похађају припремни 
предшколски програм (46%). Коначно, деца из ромске заједнице нередовно похађају 
припремни предшколски програм и у краћем трајању од прописаног. Имајући у виду да је 
његова основна функција да припреми децу за полазак у основну школу и да, на тај начин, 
делује превентивно на неуспех у основном образовању, види се да предшколске установе 



Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Сремски Карловци  
за период од 2022. до 2027. године 

19 

 

нису довољно спремне и/или немају довољно капацитета да се прилагоде потребама деце 
из ромске заједнице. Због тога велики број ромске деце није довољно припремљен за 
полазак у основно образовање, што је важан фактор каснијег неуспеха у образовању, нижи 
обухват и нижа стопа завршавања у основном образовању. Основно образовање је 
обавезно и треба да има универзалну покривеност. У општој популацији обухват 
обавезним основним образовањем је скоро потпун, док је у ромској заједници око 85%, 
што није оправдано. Услед недовољне припремљености за полазак у школу, око 30% 
ромске деце уписује први разред са закашњењем (најчешће са једном годином 
закашњења), при чему је то у нешто већој мери случај код дечака и ромске деце која живе 
у руралним срединама и у условима сиромаштва. Услед тешкоћа са којима се суочавају 
током основног образовања (дискриминација, недостатак адекватне додатне подршке, 
сиромаштво, итд.), свега 64% ромске деце завршава основно образовање − то је значајно 
више у односу на 2005. годину када је свега 28% деце завршавало основно образовање, 
али и даље значајно ниже у односу на стопу завршавања у општој популацији која износи 
93%. При томе, стопа завршавања основног образовања међу децом из ромске заједнице 
која живе у условима дубоког сиромаштва је још нижа, што указује на то да се ова ромска 
деца суочавају са додатним проблемима поред оних са којима се суочавају друга ромска 
деца. 

Проблеми: нижи квалитет основног образовања и нижа образовна постигнућа; 
недовољна подршка за учење ромског језика и развој културног идентитета у оквиру 
обавезног образовања; низак обухват средњим образовањем и висок степен раног 
напуштања образовања; дискриминација ромске деце –  сегрегација ромских ученика; 
низак обухват младих из ромске заједнице високим образовањем и недостатак стручног 
кадра у ромској заједници за спровођење мера подршке образовању Рома и Ромкиња; 
низак ниво писмености одраслих Рома и Ромкиња и ниска стопа запослености. 

Роми живе у делу Сремских Карловаца који је познат под називом „Ромско насеље“, 
говоре истим језиком, имају исте обичаје, већина је православне вероисповести. Ромска 
заједница у Сремским Карловцима се највише састоји од Рома староседелаца и њихових 
потомака. 

Претпоставка је да је број Рома у Сремским Карловцима знатно већи од званичне 
евиденције и да се креће око 181 становника. Не постоје подаци о старосној структури 
Рома у општини Сремски Карловци. 

 Локална самоуправа спремна је да активно ради на томе да се створе адекватнији услови 
за образовање те да се настави са следећим активностима контунуирано: 

-креирање програма за децу ради лакшег усвајања школског градива; 

-повећање доступности дефектолошко- логопедских услуга у предшколском узрасту ради 
адекватнијег уклапања у школски систем; 
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-креирање програма за одрасле за функционално описмењавање и стимулисање за 
наставак школовања одраслих; 

-рад на вештинама и талентима у циљу смањења дискриминације у школском окружењу; 

-ангажовање асистента у настави. 
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ЗДРАВЉЕ 

 

Право на здравље, према међународним стандардима људских права није ограничено само 
на право на здравствену заштиту. Ово право обухвата и све оне социоекономске факторе 
који су неопходни да би се могао водити здрав живот. У међународном праву ови фактори 
се сматрају социоекономским детерминантама здравља и чине их исхрана, становање, 
пијаћа вода, адекватни санитарни услови, безбедни и здрави услови рада, као и здрава 
животна средина. Стога се, да би се радило на унапређењу здравља Рома и Ромкиња, мора 
радити и на унапређењу социоекономских детерминанти. Уочене су велике неједнакости у 
морталитету, исхрани и образовању између ромске и друге деце. У Стратегији се наводи 
да је смртност ромске одојчади и деце до пет година је приближно два пута виша од 
просечне у Републици Србији. Смртност одојчади је процењена на 13 на хиљаду 
живорођене деце, док је вероватноћа да дете умре пре навршене пете године око 14 на 
хиљаду живорођене деце. Обухват ромске деце имунизацијом је приближан имунизацији 
деце у општој популацији само у вези са примањем БЦГ вакцине пре навршене прве 
године: 94,3% код Рома и Ромкиња и 98% код опште популације. Међутим, обухват 
посебним вакцинама у каснијим узрастима новорођене деце се смањује, тако да је број 
вакцинисане деце узраста од 12 до 23 месеци која су примила трећу дозу ОПВ вакцине 
само 61 %, ДТП вакцине 64,5 %, а проценат деце узраста од 24 до 35 месеци која су 
примила ММР1 вакцину до другог рођендана 63,3 %, што је знатно заостајање − код 
опште популације имунизација малих богиња, заушки и рубеола износи 93,4%. Подаци 
указују на велику неједнакост у вези са пуним обухватом деце имунизацијом, јер је код 
деце ромске националности само 12,7% деце примило све препоручене вакцине током 
прве године живота (ММР до краја друге године), а код деце општег дела популације 
70,5%. У истраживању области репродуктивног здравља жена дошло се до података да 
фертилитет код Ромкиња износи 3,1%, али да га такође прати велика стопа рађања у 
популацији адолесценткиња која је 157, док је код већине девојака узраста од 15 до 19 
година та стопа 22. Искуство абортуса у репродуктивном периоду од 15 до 49 година 
имало је 30,6% жена, док је код већинске популације жена тај проценат 14,6%. У 
контрацепцији се више користе традиционалне него модерне методе заштите од нежељене 
трудноће, а пилуле користи само 1,2% Ромкиња. Порођај у здравственој установи према 
скоријим подацима обави 99% породиља из ромске популације. Негативан показатељ још 
увек чини висок проценат раног ступања у брак, што се такође одражава на 
репродуктивно здравље. 16,9% девојака из ромских насеља ступи у брак пре 15. године, а 
57% пре 18. године у односу на проценат код младих жена већинске популације који је 
0,8% за млађу, односно 7% за старију узрасну групу девојака .  
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Локална самоуправа спремна је да активно ради на томе да се створе адекватнији услови 
за здравствену заштиту такви  те да се настави са следећим активностима контунуирано: 

-превенција хроничних незаразних болести; 

-право на здравствену заштиту без обзира на економски статус; 

-информисање младих родитеља о адекватнијем стандарду квалитета читавих породица 
како бисмо неговали здраве нараштаје; 

-сарадња владиног и невладиног сектора ради адекватнијег информисања о здравим 
стиловима живота. 
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КУЛТУРА 

 

Роми сремскокарловачке општине као староседелачко становништво живе на овим 
просторима више стотина година, имају своју културу, традицију, обичаје, игре и песме 
који заслужују већу медијску пажњу и шири информатички простор. Традиционалним 
играма и песмама Роми могу само афирмативно да допринесу спознаји о вредностима 
њихове културе, подстичу очување и унапређење индетитета ове етничке групе. Културна 
уметничка друштва треба ојачати и оснажити потребном опремом и средстивима за 
несметан континуирани рад. Свакако има места афирмације и музичког стваралаштва крoз 
обуку у вештини свирања на гудачко-музичким инструментима где би се њихов таленат 
могао искористити на ширем плану. Садржаји у институцијама културе и убудуће требају 
више бити прилагођени потребама и интересима како ромске тако и неромске популације 
у циљу упознавања са садржајима обичаја и културе Рома. У наредном периоду у циљу 
бољег информисања грађана треба омогућити ширу медијску презентацију живота Рома са 
ових простора. Боље информисање се може постићи једночасовним информацијама током 
недеље на радио и ТВ станицама на којима би се омогућило извођење програма на 
матерњем језику. Овим потребама свакако треба да допринесу настајања локалних медија 
да свој програм садржински прилагоде интересима ромске и шире популације. 

У општини Сремски Карловци постоји традиција добрих односа између Рома и већинског 
становништва и пружања подршке ромској заједници од стране локалне самоуправе. 

Општина Сремски Карловци до сада није имала посебно развијене програме који су 
намењени Ромима. 

Локална самоуправа спремна је да активно ради на томе да се створе адекватнији услови 
за културу, те да се настави са следећим активностима контунуирано: 

- Неговање културе идентитета; 

- Сензибилисање становништва на културне садржаје; 

- Креирање програма културе у којима непосредно учествује ромска популације; 

- Неговање ромског језика;  

- Неговање културе различитости и мултијезичке припадности. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Неопходна је сензибилност свих структура друштва, иако оснивач ових институција није 
локална самоуправа,  почев од предшколских установа основних и средњих школа, Дома 
здравља, Центра за социјални рад, свих запослених у њима као и свих грађана општине 
појединачно ради промене односа према Ромима кроз боље разумевање њихове ситуације 
и пружања помоћи њиховој бржој инклузији Рома у све друштвене токове. Процес је 
дуготрајан, мукотрпан и захтева много стрпљења, али у савременим условима он нема 
алтернативе. Мора паралелно да се одвија истовремено са развијањем и неговањем радних 
и културних навика не само Рома већ и осталог становништва. У напред наведеним 
оквирима одвијају се и активности у правцу очувања животне средине у којој 
егзистирамо. Када је у питању квалитет пијаће воде у општини, а посебно у насељу Рома 
постоји у једном делу немају приступ пијаћој води. Сматрамо да је том правцу од 
посебног значаја изградња атмосферске канализације, као и мугућност увођења фекалне 
канализације ради одвођења отпадних вода. Решавање проблема одвода фекалних вода 
што сигурно треба да доведе до здравије животне средине треба очекивати у будућности. 

Становници насеља Рома услед близине Дунава и водених површина у свом окружењу од 
вајкада су били упућени на ове воде у привредном и сваком другом погледу. Посебан 
проблем заштите животне средине на територији општине представљају дивље  депоније 
чврстог отпада. Овакве појаве представљају еколошку „бомбу“ посебно за насеље Рома а 
и за општину у целини. У насељу Рома евидентан је велики број паса који такође захтевају 
пажњу јер представљају потенцијалну опасност по безбедност и здравље људи. То указује 
на потребу да локална самоуправа у партнерству НВО које се баве питањем заштите 
животиња.  Док се не изгради регионална депонија сразмерно могућностима треба 
посветити пажњу сакупљању, сепарацији, рециклажи чврстог отпада са подручја општине 
па и шире, уз ангажовање незапослених Рома који су увек традиционално показали 
интерес за обављање ових послова. Активности се могу постићи покретањем 
континуираних акција које ће мобилисати како Ромско тако и неромско становништво у 
циљу спровођења акције чишћења. У самом насељу неопходно је поставити контејнере и 
канте за прикупљање смећа што ће у сваком случају дуготрајном и упорном акцијом 
морати дати резултате на плану измене навика Рома у погледу одржавања чистоће које се 
свакако не могу генерализовати на целокупну популацију руковођену негативним 
пресудама о Ромима. Паралелно са тим нужно је приступити уређењу постојећих зелених 
површина у Ромском насељу и око њега. 
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МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИМЕНУ, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 
ЛАП-А 

 

Механизми за примену Локалног акционог плана за унапређивање положаја Рома у 
општини Сремски Карловци представља одлучност локалне структуре да се овим питањем 
бави активно и у циљу адекватнијих услова функционисања ромске популације. Сет 
механизама и процедура уз које ће се осигурати успешно спровођење Локалног акционог 
плана за унапређење Рома се може поделити по сегментима и структурама 
имплементације: 

1. Структуре за управљање процесом ЛАП-а; 

2. Структуре које су оперативне и врше саму имплеметацију у локалној заједници; 

3. Радна група за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома и 
Ромкиња.  

 

Након усвајања Локалног акционог плана промовисаће се његов садржај, на следеће 
начине: промоције, ангажовање локалних  медија, састанци у самим институцијама и 
организацијама које су значајне и релевантне за успешну имплементацију документа. 
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ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

- Постављање документа у електронској форми на сајт општине; 

- Редовно информисање јавности о реализованим активностима преко сајта; 

- Обраћање путем штампаних медија; 

- Организовање округлих столова и сесија намењена јавности о значају локалног акционог 
плана. 

По усвајању документа, члан Већа надлежан за ову област најмање једном годишње 
извештава општинско Веће о постигнутим резултатима, предлаже Већу евентуалне измене 

а и приоритетне пројекте. Редовно се врше консултације и информише јавност о процесу 
имплементације ЛАП-а и обезбеђује транспарентност у раду и адекватна комуникација са 
јавношћу Локалног акционог плана, те се  промовише  његов садржај. 

Предложени план активности у наставку се односи на период реализације овог документа 
(2022-2027.). Мере и циљеви се могу спроводити у складу са могућностима, тачније 
средствима које локална самоуправа определи у буџету. Важно је напоменути да се 
предложене мере и циљеви могу бирати на основу тренутне ситуације у локалној 
самоуправи и у складу са тренутним потребама а које су предвиђене овим планом. Читав 
документ се заснива на Стретегији која се односи на Републику Србију, са посебним 
освртом на то да је неминовно да је план развоја државе у овој области потребно 
“пресликавати” и у локалне заједнице према тренутним потребама и могућностима у циљу 
равномерног развоја читаве државе. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА  

  

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

1.Утврђивање здравственог стања ромске 
популације на територији општине Сремски 
Карловци 

1.1. Унапређење базе података и 
ажурирање података о здравственом 
стању ромске националности  

Организовати ангажовање анкетара и израду 
анкете за примену, извршити анкетирање и 
обрадити податке. 
 

-  Израђена база података о здравственом стању припадника ромске националности у општини 

- Извршено анкетирање 

- Извештај о тренутној ситуацији 

 

 

Дом здравља 

 

Канцеларија за инклузију Рома 

 

НВО сектор 

ЈЛС 

2. Повећање нивоа знања о значају лечења и 
значају превентивне контроле здравља 
укупне ромске популације   

2.1. Едукације о значају здравља, 

здравственој заштити и очувању здравља 
у ромским  насељима 

2.2. Едукације о значају здравља, 
здравственој заштити и очувању здравља 
у предшколској установи 

2.3. Организовање семинара и 
радионица за здравствене раднике ради 
упознавања са специфичним потребама 
ромске популације 

-Организовати 4 едукативна семинара у две 
године (два семинара током прве године) 
 

Ангажовати здравственог радника који би два 
пута годишње посећивао  вртић  кроз радионице 
'- у оквиру делатности 

 

Организовати едукације медицинских сестара и 
израдити заједнички програм едукације (заједно 
са сестрама да израде програм едукације) 

- израђен предлог и акциони план посета и достави Дому здравља 

  

- број посета  вртићима 

- извештај  
- израђен програм едукације 

- спроведена едкукација 

Дом здравља  
 

НВО сектор 

ЈЛС 

3.Побољшање доступности здравствене 
заштите за ромску популацију 

3.1.Обезбеђивање учешћа у цени 
медикамената за угрожене припаднике 
ромске националности 

3.2. Ангажовање ромских здравствених 
медијатора у оквиру локалне самоуправе 

3.3 Подршка раду патронажних сестара у 
ромским насељима (запошљавање Рома 
здравствених радника) 
 

Пружити материјалну помоћ угроженим Ромима 
за набавку медикамената 

 

Ангажовати здравственог медијатора у сарадњи 
са Министарством здравља 

 

Омогућити запошљавање здравствених радника 
припадника ромске националне заједнице  
 

број суфинансираних медикамената 

 

број ангажованих медијатора, извештај о раду  
 

број запослених здравствених радника ромске националности и извештајо њиховом раду 

 

Локална самоуправа 

Министарство здравља 

Дом Здравља 

НВО сектор 

ЈЛС 

4.  Организација и спровођење конкурса за 
невладине организације за реализацију 
пројеката за имплементацију мера ЛАП за 
унапређење здравља Рома   

5.1 Расписивање и спровођење конкурса 
за доделу пројеката невладиним 
организацијама 

  

Расписати конкурс 

 Формирати Комисију за доделу пројеката 

 Донети одлуку и спровести пројекте 

Поднети предлози пројеката 

 

Списак одобрених пројеката 

 

Извештаји о реализацији пројеката 

 

Локална самоуправа 

НВО сектор 

ЈЛС 
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СТАНОВАЊЕ 

 

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

1. 1. Ажурирање 

мапирања услова 

живљења Рома у 

насељима 

општине 

1.1. Унапређење базе 
података и ажурирање 
података о становању 
припадника ромске 
националности  

 Извршити анкетирање у свим 
местима општине где бораве 
Роми 

 

Обрадити прикупљене упитнике 

 

Објавити резултате и написати 

извештај са дефинисаним 

критеријумима и 

приоритетима 

-  Израђена база података 
о стању становања 
припадника ромске 
националности у општини 

- Извршено анкетирање 

- Извештај о тренутној 
ситуацији 

 

 

Дом здравља 

 

Канцеларија за 
инклузију Рома 

 

НВО сектор 

ЈЛС 

2. 2.Унапређивање 

услова живота 

Рома у 

насељеним 

местима општине 

2.1. Куповина 

грађевинског материјала 
за унапређење услова  
 

На основу израђене базе 

података о стамбеним 

потребама Рома и извештају, 
извршити анализу приоритетних 
и 

најугроженијих ромских 

породица 

 

- израђен предлог и 
акциони план посета  

- број посета   
- извештај  
- израђен програм 

едукације 

- спроведена едкукација 

Локална самоуправа 

 

НВО сектор 

ЈЛС 
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

Јавне кампање против 
присилних/ 
уговорених/деијих 
бракова, породичног 
насиља и просјачења 

 

 

1.1. Спроведене кампање и 
реализована истраживања  

Подизање свести о штетности 
раних бракова 

 

-  прес и веб клипинг о 
кампањи  

- Извршено анкетирање 

- Извештај о тренутној 
ситуацији 

 

 

Дом здравља 

 

Канцеларија за 
инклузију Рома 

 

НВО сектор 

ЈЛС 

2. 2.Унапређивање 

услова социјалне 
заштите 

Рома у 

општини 

2.1. Повећан број 
социјалних давања  

На основу израђене базе 

података  
потребама Рома и извештају, 
извршити анализу приоритетних 
и 

најугроженијих ромских 

породица 

Извршити анализу доступних 
услуга 

- израђен предлог и 
акциони план посета  

- број посета   
- извештај  
- израђен програм 

едукације 

- спроведена едкукација 

Локална самоуправа 

 

НВО сектор 

ЈЛС 
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КУЛТУРА 

 

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

 

Унапређивање и 

заштита ромске 

културе 

1.1. Спроведене кампање и 
реализована истраживања  

Укључивање програма на 

ромском језику у локалне 

радио и ТВ станице 

и финансијска подршка 

постојећим ромским 

медијима 

 

-  прес и веб клипинг о 
кампањи  

- Извршено анкетирање 

- Извештај о тренутној 
ситуацији 

 

 

Локална самоуправа 

 

Канцеларија за 
инклузију Рома 

 

НВО сектор 

ЈЛС 

Остваривње права 

на информисање 

на језику 

националне 

мањине и на 

правовремено 

информисање 

2.1. Повећан број услуга на 
ромском језику  

Обука ромских медијатора за 

информисање који би 
извештавали о мерама које се 

покрећу, промовисали их и 

пратили њихово спровођење. 
 

Oрганизовање конкурса за 
доделу средстава за 
финансирање културе и 
информисања националних 
мањина укључујући Роме 

- израђен предлог и 
акциони план за 
информисање Рома 

- извештај  
- израђен програм 

информисања 

- спроведено 
информисање 

- спроведен конкурс 

Локална самоуправа 

 

НВО сектор 

ЈЛС 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Циљ Мера Задатак Индикатор Носилац активности Мониторинг 

Развијене услуге и 
механизми који 
поспешују 
запошљивост и 
запосленост младих 
кроз међусекторску 
сарадњу 

– Подржати 
унапређење јавних 
политика које омогућавају 
да представници 
привредног и омладинског 
сектора буду укључени у 
креирање услуга и 
механизама који поспешују 
запосленост и 
запoшљивост младих; 

– обезбедити развој 
стандарда и модела за 
укључивање представника 
привредног и омладинског 
сектора у локалне савета 
за запошљавање у 
својству сталних чланова 
савета са правом гласа; 

 

Обезбедити подршку младим 
женама, младима из осетљивих 
друштвених група и младима који 
нису у образовању, обуци, нити су 
активни на тржишту рада, да 
конкуришу на програме који 
поспешују активност младих; 

Подржати промоцију примера 
добре праксе младих који су 
прошли програме који подстичу 
запошљивост и запoсленост 
младих путем медија и 
друштвених мрежа. 

 

-  Израђена база података 
о броју запослених  
припадника ромске 
националности у општини 

- Извршено анкетирање 

- Извештај о тренутној 
ситуацији 

 

 

НСЗ 

 

Канцеларија за 
инклузију Рома 

 

НВО сектор 

ЈЛС 

Повећана усклађеност 
знања, вештина и 
компетенција које се 
стичу у процесу 
целоживотног учења, 
са потребама тржишта 
рада 

-Послодаваци и 
други релевантни актери 
активно и континуирано 
учествују у креирању и 
спровођењу концепта 
целоживотног учења. 

– Обезбедити 
укључивање представника 

На основу израђене базе 

података о стамбеним 

потребама Рома и извештају, 
извршити анализу приоритетних 
и 

најугроженијих ромских 

породица 

 

- израђен предлог и 
акциони план за 
запошљавање  

- број посета   
- извештај  
- израђен програм 

едукације 

- спроведена едкукација 

Локална самоуправа 

 

НВО сектор 

ЈЛС 
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послодаваца у рад 
школских одбора и научно 
наставна већа 
високошколских установа; 

– подржати активно 
укључивање послодаваца 
и других релевантних 
актера у креирање и 
спровођење наставних 
планова и програма 
средњег образовања; 

 

 

 

Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Сремски Карловци за приод од 2022 до 2027. године, 

објавити у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“ и на сајту Општине sremskikarlovci.rs  
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