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Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији 

Града Београда у периоду 2022-2024 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење социјално-економског положаја Рома и Ромкиња у граду Београду, уз уважавање мањинских права 

и постизање веће социјалне укључености у областима образовања, становања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите. 
Показатељи на нивоу општег циља  

(показатељи ефеката) 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

година 

Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат ромских домаћинстава који живе у условима 

изражене материјалне депривације (3 или више фактора 

материјалне депривације) 
% 2019. 83% 2024. 81% 

Републички завод 

за статистику 

(РЗС), Тим за 

социјално 

укључивање и 

смањење 

сиромаштва  

(СИПРУ) 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1:   Обезбеђивање пуне укључености деце и младих ромске националности у предшколско, основно, средње и високо 

образовање уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма. 
Показатељи на нивоу посебног циља  

(показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 

година 
Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат деце ромске националности који похађају ППП 
 

% 
    2019. 

80% 

на нивоу 

РС 

2024. 82% 

Извештаји ПУ, 

Секретаријата за 

образовање и 

дечију заштиту 

(СОДЗ) 

Проценат деце ромске националности који уписује ОШ 
 

% 
2019. 

85,4% 

на нивоу 

РС 

2024. 87% 
Извештаји ПУ, 

СОДЗ 

Проценат девојчица и дечака ромске националности који 

похађају средње образовање 

 

 

% 

2019. 

27% 

девојчице, 

30%  

дечаци  

на нивоу 

РС 

2024. 

29% 

девојчице, 

32%  

дечаци  

 

Извештаји СШ, 

РЗС 

Проценат младих ромске националности који уписује 

високошколске установе 
% 2017. 

2% 

на нивоу 

РС 

2024. 2% 
Евиднеција 

МПНТР 
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МЕРА 1.1: Обезбедити деци ромске националности 

приступ квалитетном развоју у раном детињству и 

предшколском образовању, реализацијом програма за 

родитеље и децу  узраста до 3 године, односно од 3 до 

6,5 година (у породици, заједници и предшколским 

установама). 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац 

мере:  
Секретаријат за образовање и дечју заштиту Партнери:  

ПУ на територији Града, Домови здравља, ГО, ОЦД, 

ГО Палилула, ГЦЗСР, СУМСПУС 

Период 

спровођења: 
2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  

28.431.493,00 
Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

 

2022 – 12.251.493,00 

2023 – 8.090.000,00 

2024 – 8.090.000,00 

 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту – 

2.720 

2.720.000,00 

Буџети Градских 

општина (17) –  

10.200.000,00 

Министарство 

образовања, науке 

и техн. развоја –  

3.260.000,00 

Донаторска 

средства – 

12.251.493,00  

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број програма раног развоја 

које континуирано похађају деца 

ромске националности узраста до 3 

године 

број 2021. Биће утврђена - 2 3 
Извештаји ПУ, 
Извештаји ПА, 

Извештаји СОДЗ 

- Број програма раног развоја 

које похађају деца ромске 

националности узраста од 3 до 6,5 

године 

број 2021. Биће утврђена - 2 5 
Извештаји ПУ, 

Извештаји ПА, 

Извештаји СОДЗ 
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- Број градских општина у 

којима се континуирано реализују 

програми за родитеље и децу узраста 

од 3 до 6,5 година у породици, 

заједници и ПУ 

број 2021. Биће утврђена 
 

- 

 

2 

 

3 

Извештаји ПУ, 

Извештаји ПА, 

Извештаји СОДЗ 

Ознака 
Назив 

активности 
Носилац Партнери 

Рок за 

реализацију 

Укупно потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

 

1.1.1. 

Информативне 

радионице за 

родитеље деце 

ромске 

националности 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ПУ на 

територији 

Града, Домови 

здравља, ГО, 

ОЦД 

2. квартал 2023. 

континуирано 

 

1.360.000,00 

 

2023 – 680.000,00 

2024 – 680.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

образовање и 

дечју заштиту 

1.1.2. 

Радионице за 

родитеље и децу до 

3 године која не 

похађају ПУ 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ОЦД, ГО 
4. квартал 2023. 

континуирано 

 

680.000,00 

 

2023 – 340.000,00 

2024 – 340.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

образовање и 

дечју заштиту 

1.1.3 

Радионице за 

родитеље и децу од 

3 до 6,5  година која 

не похађају ПУ 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ОЦД, ГО 
4. квартал 2023. 

континуирано 

 

680.000,00 

 

2023 – 340.000,00 

2024 – 340.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

образовање и 

дечју заштиту 

1.1.4 

Набавка 

дидактичког 

материјала за децу 

узраста 3-6,5 година 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО 
4. квартал 2023. 

континуирано 

 

6.800.000,00 

 

2023 – 3.400.000,00 

2024 – 3.400.000,00 

 

Буџети Градских 

општина (17) 

 

1.1.5 

Набавка радних 

листова из буџета 

ГО 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО 
4. квартал 2023. 

континуирано 

 

3.400.000,00 

 

2023 – 1.700.000,00 

2024 – 1.700.000,00 

 

Буџети Градских 

општина (17) 
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1.1.6 

Ангажовање 

педагошких 

асистената у ПУ 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО 4. квартал 2024. 

 

3.260.000,00 

 

2023 – 1.630.000,00 

2024 – 1.630.000,00 

Министарство 

просвете, науке и 

технилошког 

развоја 

1.1.7 

Посредовање и 

помоћ родитељима 

приликом 

пријављивања за 

упис у вртић (е-

упис) 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ПУ 
4. квартал 2023., 

континуирано 
/ / / 

1.1.8 

Пројекат „Растимо 

заједно“ у склопу 

пројекта 

„Инклузивно 

предшколско 

васпитање и 

образовање“, 

МПНТР и Светске 

банке 

ПУ 

ГО Палилула, 

ГЦЗСР, 

СУМСПУС 

4. квартал 2022. 5.963 793,00 

2 пута по 

2.981.896,5 

За период од 18 

месеци 

Донаторска 

средства 

1.1.9 

Назив пројекта: 

„Због наше деце – 

повежимо се“ 

Подкомпонента: 

„Комуникација са 

децом и 

породицама из 

осетљивих 

друштвених група“ 

Грантови за ЈЛС и 

партнерске 

институције 

ПУ 
ГО, ГЦСР, ОЦД, 

ДЗ 
4. квартал 2022. 6.287.700,00 2022 – 6.287.700,00 

Донаторска 

средства 
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МЕРА 1.2: Обезбедити да деца и млади ромске 

националности заврше бесплатно и квалитетно основно, 

средње и високо образовање на равноправној основи, 

спровођењем постојећих прописа о упису у ОШ, применом 

афирмативних мера и смањењем осипања из образовног 

система. 

 

Тип мере:  Обезбеђивање добара и пружање услуга 

Носилац 

мере:  
Секретаријат за образовање и дечју заштиту Партнери:  

ГО, Мобилни тим, ОЦД, Секретаријат за социјалну 

заштиту 

Период 

спровођења: 
2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  

166.460.000,00 
Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

 2022 – 41.160.000,00 

2023 – 61.150.000,00 

2024 – 64.150.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Министарство 

просвете, науке и 

техн. развоја – 

5.100.000,00 

Буџети Градских 

општина (17) –  

161.360.000,00 

Показатељи на нивоу мере -

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Стопа ученика ромске 
националности који заврше основну 

школу 
% 2019. 

64% 

На нивоу РС 

64% 

 
66% 68% 

Извештаји ОШ, 
Извештаји СОДЗ 

- Стопа ученика ромске 

националности који уписују средњу 

школу 

% 2019. 
52,6% 

На нивоу РС 
53% 55% 57% Извештаји СШ, РЗС 

- Стопа ученика ромске 

националности који уписују 

високошколске установе 

% 2016. 
2% 

На нивоу РС 
2% 2% 2% 

Евиденција 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја (МПНТР) 

Ознака 
Назив 

активности 
Носилац Партнери 

Рок за 

реализацију 

Укупно потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

1.2.1 

Набавка школског 

прибора за све 

ученике ромске 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО 
4. квартал 2022. 

континуирано 

  2022 - 7.000.000,00  
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националности 

примаоце новчане 

социјалне помоћи 

50.200.000,00 

 

2023 – 21.600.000,00 

2024 – 21.600.000,00 

Буџети Градских 

општина (17) 

 

1.2.2 

Информативна 

кампања о 

афирмативним 

мерама уписа у СШ 

и на факултете 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО, Мобилни 

тим 

2. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

1.2.3 

Додатна настава за 

ученике 8. разреда 

као подршка 

полагању завршног 

испита 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО, ОЦД 

 

2. квартал 2023. 

континуирано 

 

5.100.000,00 

 

2023 – 2.550.000,00 

2024 – 2.550.000,00 

Министарство 

просвете, науке и 

технилошког 

развоја 

1.2.4 

Анализа стања и 

спровођење 

програма 

стипендирања 

средњошколаца 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО, Секретаријат 

за социјалну 

заштиту 

 

4. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

1.2.5 

Истраживање 

потреба за 

програмом 

стипендирања 

студената  

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО, Секретаријат 

за социјалну 

заштиту 

 

4. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

1.2.6 

Материјална давања 

за превоз ученика у 

основним и 

средњим школама 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО 

 

4. квартал 2022. 

Континуирано 

 

111.160.000,00 

 

2022 – 34.160.000,00 

2023 – 37.000.000,00 

2024 – 40.000.000,00 

 

Буџети Градских 

општина (17) 

 

1.2.7 

Истраживање 

потреба за 

ангажовањем нових 

ПА у основним 

школама 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО, Секретаријат 

за социјалну 

заштиту 

 

4. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 
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МЕРА 1.3: Унапредити информисање родитеља и ученика 

о важности образовања и пружити подршку у редовном 

похађању школе и праћењу наставног програма. 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац 

мере:  
Секретаријат за образовање и дечју заштиту Партнери:  ПА, ССЗ, ОЦД 

Период 

спровођења: 
2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  

 

450.000,00 

 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2023 – 200.000,00 

2024 – 250.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту –  

450.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број реализовањих кампања/ 

програма о важности образовања 
број  2021. Нема података - 1 2 

Извештаји СОДЗ, 
ПА и МТ 

- Број информисаних родитеља у 
подстандардним насељима о 
важности образовања 

број 2021. Нема података 1.000 2.000 3.000 
Извештаји СОДЗ, 
ПА и МТ 

- Број градских општина које пружају 
материјалну подршку ученицима 
ромске националности за редовно 
похађање образовања (превоз, 
уџбеници, ужина и сл.) 

број 2021. 9 9 10 11 
Извештаји ГО, База 
за праћење мера 
инклузије Рома 

- Број градских општина које 
додељују стипендије за 
средњошколце ромске 
националности 

број 2021. 1 1 2 3 
Извештаји ГО, База 
за праћење мера 
инклузије Рома 

-Број реализованих ваннаставних 

програма намењених подршци у 

учењу и редовном праћењу наставе 

(дневни боравци, помоћ у изради 
домаћих задатака, додатна настава, 

радионице и сл.)  

број 2021. Нема података 2 7 10 
Извештаји ГО, ОШ 
и ПА 

Ознака 
Назив 

активности 
Носилац Партнери 

Рок за 

реализацију 

Укупно потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 
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1.3.1. 

Информативна 

камапања и 

радионице у 

ромским насељима 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

 

ПА 

 

4. квартал 2022. 

континуирано 
/ / / 

1.3.2. 
ИТ обука за 

родитеље деце  

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

 

ПА 

 

4. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

1.3.3. 

Конкурс за 

унапређење 

образовања Рома 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ССЗ, ОЦД 
4. квартал 2022. 

континуирано 

 

450.000,00 

 

2023 – 200.000,00 

2024 – 250.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

образовање и 

дечју заштиту 

МЕРА 1.4: Обезбедити деци и младима ромске 

националности безбедно, ненасилно, инклузивно и 

делотворно окружење за учење,  као и приступ 

образовању на свим нивоима без дискриминације уз 

уважавање и очување њиховог културног идентитета.  

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац 

мере:  
Секретаријат за образовање и дечју заштиту Партнери:  

Националани савет ромске националне мањине 

(НСРНМ), Секретаријат за социјалну заштиту, 

Секретаријат за културу, ГО, ОЦД 
Период 

спровођења: 
2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  

1.450.000,00 
Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2023 – 700.000,00 

2024 – 750.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријата за 

културу –  

450.000,00 

Донаторска 

средства – 

1.000.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Проценат ОШ које организују 

догађаје и програме намењене 

промоцији и очувању ромске 

културне баштине 

% 2021. 18,5% 19% 20% 22% 
Извештаји ОШ, 

СОДЗ 
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- Проценат СШ које организују 

догађаје и програме намењене 

промоцији и очувању ромске 

културне баштине 

% 2021. 17,5% 18% 19% 19% 
Извештаји СШ, 

СОДЗ 

Ознака 
Назив 

активности 
Носилац Партнери 

Рок за 

реализацију 

Укупно потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

1.4.1. 

Кампања и трибине 

у школама за све 

ученике/це 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

Секретаријат за 

културу, ГО 
4. квартал 2023. / / / 

1.4.2. 

Организовање 

инклузивних 

спортских 

активности 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

Секртаријат за 

спорт и 

омладину, ГО 

4. квартал 2023. / / / 

1.4.3. 

Обележавање 

Светског данa Рома 

за узраст школске 

деце 

Секретаријат за 

културу 

Индиректни 

корисници 

Секретаријата за 

културу, ГО, 

ОЦД 

4. квартал 2023. 

 

450.000,00 

 

2023 – 200.000,00 

2024 – 250.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

културу 

1.4.4. 

Расписивање 

конкурса за избор 

најинклузивније 

школе на 

територији 

Београда 

Секретаријат за 

образовање и 

дечју заштиту 

ГО 4. квартал 2023. 1.000.000,00 

2023 – 500.000,00 

2024 – 500.000,00 

Донаторска 

средства 

1.4.5. 

Обележавање 

светског дана 

ромске културе - 8. 

април 

Секретаријат за 

културу 

НСРНМ, ССЗ, 

Индиректни 

корисници 

Секретаријата за 

културу, ОЦД 

2. квартал 2023, 

континуирано 

600.000,00 

2023 – 300.000,00 

2024 – 300.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

културу 
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ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Унапређење запошљивости и запошљавања Рома и Ромкиња на локалном тржишту рада 

Показатељи на нивоу посебног циља  

(показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 

година 
Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат регистроване незапослености Рома и Ромкиња % 2020. 2,4% 2024.        2,3% 
НСЗ 

МЕРА 2.1: Креирати нове и спроводити постојеће програме 

запошљавања и самозапошљавања усмерене ка повећању 

укључености лица ромске националности на формално 

тржиште рада. 

Тип мере:  Подстицајна 

Носилац 

мере:  

Секретаријат за привреду Партнери:  НСЗ, Градски центар за социјално предузетништво 

(ГЦСП), ГО, ОЦД, локални механизми за инклузију 

Роми, ССЗ, Привредна комора Београда (ПКБ) 
Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  
94.000.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2022 – 22.000.000,00 

2023 – 36.000.000,00 

2024 – 36.000.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

НСЗ – 

48.000.000,00 

Секретаријат за 

привреду –

16.000.000,00 

Секретаријат за 

соц. заштиту-  

6.000.000,00 

Донаторска 

средства – 

24.000.000,00 
Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број активних програма 

запошљавања и самозапошљавања 
доступних Ромима и Ромкињама 

број 2020. 11 11 12 12 Извештаји НСЗ, 
Локални акциони 

план 

запошљавања 

Града Београда 

- Број корисника програма 

запошљавања и самозапошљавања 
ромске националности на 

годишњем нивоу 

број 2019. 3746 3750 3800 3840 Извештаји НСЗ 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

2.1.1. 

Организовање обуке 

„Пут до успешног 

предузетника“ 

 Секретаријат за 

привреду 
НСЗ, ГЦСП 

4. квартал 2022. 

континурирано  

/ / / 

2.1.2. 

Програми НСЗ за 

доделу субвенције за 

самозапошљавање 

лица ромске 

националности са 

менторском 

подршком 

Секретаријат за 

привреду 
НСЗ 

 

4. квартал 2022. 

континуирано 

 

 

48.000.000,00 

 

2022 – 16.000.000,00 

2023 – 16.000.000,00 

2024 – 16.000.000,00 

 

Национална служба 

за запошљавање 

 

2.1.3. 

Програми за доделу 

субвенције за 

самозпошњавање 

лица ромске 

националности са 

ментрском 

подршком, који се 

финансирају из 

других извора  

Секретаријат за 

социјалну заштиту 

ГО, ОЦД, ГЦСП, 

донатори 

 

4. квартал 2024. 

 

 

18.000.000,00 

 

2022 – 6.000.000,00 

2023 – 6.000.000,00 

2024 – 6.000.000,00 

 

Донаторска  

средства 

 

2.1.4. 

Обуке за чланове 

ромских удружења о 

мерама активне 

политике 

запошљавања ради 

даљег информисања 

шире ромске 

заједнице 

Секретаријат за 

привреду 

НСЗ, ОЦД, 

локални 

механизми за 

инклузију Роми, 

ССЗ 

2. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

2.1.5. 

Информисање 

послодаваца о 

програмима 

запошљавања за лица 

из категорије теже 

запошљивих путем 

састанака, 

Секретаријат за 

привреду 

НСЗ, ГО, ПКБ, 

ГЦСП  

2. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 
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презентација, 

форума 

2.1.6. 

Усклађивање циљева 

конкурса 

Секретаријата за 

привреду намењеног 

ОЦД за развој 

предузетништва и 

запошљавање са 

циљевима АП, 

расписивање и 

спровођење јавног 

конкурса 

Секретаријат за 

привреду 
ССЗ, ОЦД,  

4. квартал 2023. 

континуирано 

16.000.000,00 

2023 – 8.000.000,00 

2024 – 8.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

привреду 

2.1.7. 

Расписивање и 

спровођење јавног 

конкурса за подршку 

социјалном 

предузетништву 

Секретаријат за 

социјалну заштиту 
ГЦСП, ПКС 

2. квартал 2023. 

континуирано 

 

12.000.000,00 

 

2023 – 6.000.000,00 

 

   2024 – 6.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну заштиту, 

Градски центар за 

социјално 

предузетништво; 

Донатори 

МЕРА 2.2: Програми додатног образовања и обука усмерени 

на унапређење квалификација, знања, компетенција и 

вештина Рома и Ромкиња за тржиште рада. 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац 

мере:  

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Партнери:  НСЗ,  ШООО, Секретаријат за привреду (СП), ОЦД,  

локални механизми за инклузију Рома и Ромкиња, 

ГО, послодавци 
Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  

22.752.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2022 – 6.200.000,00 

2023 – 8.276.000,00 

2024 – 8.276.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

НСЗ – 8.700.000,00 

Донаторска 

средства – 

14.052.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број доступних програма додатног 

образовања и обука Ромима и 
Ромкињама 

број 2019. 3 3 3 4 Извештаји НСЗ 
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- Број корисника обука и додатног 

образовања ромске националности 

на годишњем нивоу 

број 2020. 62 65 70 70 Извештаји НСЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

2.2.1 

Укључивање у 

програм НСЗ за 

функционално 

образовање одраслих  

Секретаријат за 

образовање и дечју 

заштиту 

НСЗ,  ШООО, СП 

3. квартал 2022, 

континуирано 

 

4.200.000,00 

 

2022 – 1.200.000,00 

2023 – 1.500.000,00 

2024 – 1.500.000,00 

 

Национална служба 

за запошљавање 

 

2.2.2. 

Подршка 

програмима ФООО 

(иденфиковање 

корисника, 

прибављање 

документације, 

мотивација, помоћ у 

савладавању градива 

и других препрека) 

Секретаријат за 

образовање и дечју 

заштиту 

ОЦД,  локални 

механизми за 

инклузију Рома и 

Ромкиња 

3. квартал 2022.,  

континуирано 

 

3.552.000,00 

 

2023 – 1.776.000,00 

2024 – 1.776.000,00 

Донатроска средства – 

3.552.000,00 

2.2.3. 

Укључивање у 

програме стручног 

оспособљавања, 

обука за тржиште 

рада и обука за 

познатог послодавца 

Секретаријат за 

образовање и дечју 

заштиту 

НСЗ, послодавци 

4. квартал 2022., 

континуирано 

 

4.500.000,00 

 

2022 – 1.500.000,00 

2023 – 1.500.000,00 

2024 – 1.500.000,00 

 

Национална служба 

за запошљавање 

 

2.2.4. 

Реализација стручних 

обука за потребе 

тржишта рада из 

других извора 

Секретаријат за 

образовање и дечју 

заштиту 

ОЦД, НСЗ, 

послодавци, ГО 
4. квартал 2024.  

 

10.500.000,00 

 

2022 – 3.500.000,00 

2023 – 3.500.000,00 

2024 – 3.500.000,00 

 

Донатроска средства 

(ГИЗ и остали 

донатори) 

 

2.2.5. 

Организовање 

мотивационо-

активационих обука 

Секретаријат за 

образовање и дечју 

заштиту 

НСЗ, ОДЦ 

4. квартал 2022.  

континуирано 

/ / / 
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и обука за активно 

тражење посла 

МЕРА 2.3: Борба против дискриминације у запошљавању 

Рома и Ромкиња уз стварање достојанствених услова рада 
Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац 

мере:  

Секретаријат за привреду Партнери:  ПКБ, НСЗ, ОЦД, ГО, Повереник за заштиту 

равноправности, Секретаријат за информисање (СИ), 

медији, локални механизми за социјално укључивање 

Рома, Национална академија за јавну управу (НАЈУ) 
Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за 

меру (РСД):  

1.500.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  2023 – 500.000,00 

2024 – 1.000.000,00 

 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

привреду –  

300.000,00 

Донаторска 

средства – 

1.200.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број обука за сензибилизацију 

послодаваца на годишњем нивоу 

број 2020. Биће утврђена - 2 2 Извештаји НСЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

2.3.1. 

Одржавање 

радионица за 

сензибилизацију 

послодаваца за 

запошљавање лица 

ромске 

националности и 

антидикриминацију 

у 2 ГО на годишњем 

нивоу 

Секретаријат за 

привреду 

ПКБ, НСЗ, ОЦД, 

ГО, Повереник за 

заштиту 

равноправности, 

Савет за 

запошљавање 

4. квартал 2024. 600.000,00 

2023 – 300.000,00 

2024 – 300.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

привреду – 

300.000,00 

Донатори - 

300.000,00 

 

2.3.2. 

Медијско 

извештавање о 

позитивним 

Секретаријат за 

привреду 

Секретаријат за 

информисање, 

4. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 
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примерима 

запошљавања Рома и 

Ромкиња  

ОЦД, НСЗ, 

медији 

2.3.3. 

Обука за запослене у 

НСЗ о 

антидискриминацији 

Секретаријат за 

привреду 

НСЗ, Повереник 

за заштиту 

равноправности, 

НАЈУ 

3. квартал 2023. 

континуирано 

 

400.000,00 

 

2023 – 200.000,00 

2024 – 200.000,00 

 

Донаторска     

средства    

 

2.3.4. 

Спровођење инфо 

кампање о 

пријављивању 

дискриминације у 

запошљавању 

(радионице и промо 

материјали) 

Секретаријат за 

привреду 

ОЦД, Повереник 

за заштиту 

равноправности, 

Секретаријат за 

информисање, 

локални 

механизми за 

социјално 

укључивање Рома 

4. квартал 2024. 

континуирано 

 

500.000,00 

 

2024 – 500.000,00 

 

Донаторска     

средства    

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3:   Унапређење услова становања Рома и Ромкиња 

Показатељи на нивоу посебног циља  

(показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 

година 
Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат житеља ромских насеља који немају приступ 

исправној води за пиће или је тај приступ нерегулисан 

 

 

 

% 2020. 25,4% 2024. 23,8% 

Секретаријат за 

имовинске и правне 

послове (СИПП), 

Министарство 

грађевинства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

(МГСИ) 

Проценат житеља ромских насеља који немају приступ 

канализацији или је тај приступ нерегулисан 

% 
2020. 72,8% 2024. 70,5% СИПП, МГСИ 

Проценат житеља ромских насеља који живи у 

подстандардним објектима 

% 
2016. 67,1% 2024. 63,5% СИПП, МГСИ 

МЕРА 3.1:  Опремити ромска насеља, која испуњавају 

услове, комуналном и путном инфраструктуром. 
Тип мере:  Обезбеђивање добара и пружање услуга 
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Носилац мере:  Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове (ССКП) 
Партнери:  Секретаријат за имовинско-правне послове (СИПП), 

ССЗ, Секретаријат за саобраћај, Главни урбаниста, ГО, 

локални механизми за инклузију Рома, научни 

институт, ОЦД, ЈКП ВИК, ДГЗИ, ЈКП градских 

општина,  ЈКП Београд пут 

Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  ДА/НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  
658.300.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2023 – 227.500.000,00 

2024 – 430.800.000,00 

 

 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

СИПП – 11.200.000,00 

Секретаријат за 

комуналне и стамбене 

послове –

189.000.000,00 

Донаторска средства – 

446.100.000,00 

Служба главног 

урбанисте града 

Београда – 

12.000.000,00 

 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

-Креирана ажурна евиденција о 

подстандарсним ромским насељима 
База података 2021. Не постоји Не постоји Не постоји Постоји СИПП 

- Број ромских насеља за које је урађен 

одговарајући урбанистички план на 
годишњем нивоу 

број 2021. Нема података - 2 2 Секретаријат за 
урбанизам и 

грађевинске послове 

(СУГП) 

- Број ромских насеља за које је урађена 

одговарајућа техничка документација за 

изградњу водоводне мреже на 

годишњем нивоу 

број 2021. Нема података - 1 2 Извештаји ГО, 

ЈКП Београдски 

водовод и 
канализација (ЈКП 

БВК), Дирекција за 

грађевинско 

земљиште и изградњу 

(ДГЗИ) 

- Број ромских насеља за које је урађена 

одговарајућа техничка документација за 

изградњу канализационе мреже на 

годишњем нивоу 

број 2021. Нема података - 1 2 Извештаји ГО, ЈКП БВК, 
ДГЗИ 

- Број ромских насеља који су међу 

приоритетима за уређење градског 

број 2021. 0 - 1 2 Извештаји ГО, ЈКП БВК, 

ДГЗИ 
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грађевинског земљишта на годишењем 

нивоу 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

3.1.1. 

Спровести теренско 

истраживање ромских 

насеља на територији 

Града Београда 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту (ССЗ) 

СИПП, ГО, 

локални 

механизми за 

инклузију Рома, 

јавна комунална 

предузећа (ЈКП), 

научни институт, 

ОЦД 

4. квартал 2024. 

континуирано 

 

27.000.000,00 

 

2023 – 13.500.000,00 

2024 – 13.500.000,00 

 

Финансијски план 

Секретаријата за 

имовинске и 

правне послове – 

8.100.000,00 

Донаторска 

средства – 

18.900.000,00 

3.1.2. 

Формирати и ажурирати 

базе података о ромским 

насељима 

ССЗ СИПП 
4. квартал 2024. 

континуирано 

 

10.300.000,00 

 

2023 – 5.000.000,00 

2024 – 5.300.000,00 

 

Финансијски план 

Секретаријата за 

имовинске и 

правне послове – 

3.100.000,00 

Донаторска 

средства – 

7.200.000,00 

3.1.3. 

Идентификовати ромска 

насеља за унапређење 

инфраструктуре и 

извршити 

приоритизацију за 

инфраструктурне 

пројекте 

Секретаријат за 

комуналне и 

стамбене 

послове (ССКП) 

ЈКП ВИК, ДГЗИ, 

ЈКП градских 

општина, 

локални 

механизми за 

инклузију Рома 

4. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 

3.1.4. 

Израдити техничку 

документацију за 

опремање градског 

ССКП 

ЈКП ВИК, ДГЗИ, 

ЈКП градских 

општина 

4. квартал 2024. 

континуирано 

 
2023 – 3.000.000,00 

2024 – 6.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 
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грађевинског земљишта 

са недостајућом 

комуналном и другом 

инфраструктуром у три 

ромска насеља (изградња 

или реконструкција 

саобраћајнице са 

пратећом комуналном 

инфраструктуром) 

9.000.000,00 

 

комуналне и 

стамбене послове 

3.1.5. 

Уврстити приоритетне 

инфраструктурне 

пројекте (водовод, 

канализација и улице) у 

ромским насељима у 

годишњи Програм 

инвестиција 

ССКП 

ЈКП ВИК, ДГЗИ, 

ЈКП градских 

општина 

4. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 

3.1.6. 

Извођење радова на 

опремању градског 

грађевинског земљишта 

са недостајућом 

комуналном и другом 

инфраструктуром у три 

ромска насеља (изградња 

или реконструкција 

саобраћајнице са 

пратећом комуналном 

инфраструктуром) 

ССКП 

ЈКП ВИК, ДГЗИ, 

ЈКП градских 

општина 

4. квартал 2024. 

континуирано 

 

600.000.000,00 

 

2023 –  

200.000.000,00 

2024 – 

400.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

комуналне и 

стамбене послове – 

180.000.000,00  

Донаторска 

средства –

420.000.000,00 

3.1.7. 

Израдити шест планова 

детаљне регулације за 

подручје ромских насеља  

Главни 

урбаниста 

СУГП, ДГЗИ, 

Урбанистички 

завод 

4. квартал 2024. 

континуирано 

12.000.000,00 

2023 – 6.000.000,00 

2024 – 6.000.000,00 

 

Финансијски план 

Службе главног 

урбанисте града 

Београда 

 

МЕРА 3.2:  Обезбедити прикључење објеката, који 

испуњавају услове, на комуналну инфраструктуру 

 

Тип мере:  Подстицајна 
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Носилац мере:  Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове 
Партнери:  ЈКП ВИК, СИПП, локални механизми за инклузију 

Рома, Градске општине, ССЗ,  ЈКП ВИК, ЈКП градских 

општина 
Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ/ДА 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

48.000.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2024 – 48.000.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

социјалну заштиту – 

14.500.000,00 и 

Донаторска средства –

33.500.000,00 

Показатељи на нивоу мере -

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

-Проценат објеката у којима живе ромска 

домаћинства који су прикључени на 

комуналну инфраструктуру 

% 2020. 76,7% - 77,1% 77,5% СУГП, СИПП 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

3.2.1 

Идентификовање 

објеката за прикључење 

на комуналну 

инфраструктуру 

ССЗ 

 

ЈКП ВИК, СИПП, 

локални 

механизми за 

инклузију Рома/-

киња 

4. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 

3.2.2. 

Пружање правне и 

техничке помоћи 

лицима ромске 

националности у 

обезбеђивању услова за 

прикључењe објеката на 

инфраструктуру (водовод 

и/или канализација) 

СКСП 

 

Градске општине, 

ССЗ, СИПП, ЈКП 

ВИК, ЈКП 

градских 

општина 

1.  квартал 2023. 

континуирано 

/ / / 

3.2.3 

Пружање финансијске 

помоћи лицима ромске 

националности у 

обезбеђивању услова за 

прикључења објеката на 

ССЗ Градске општине 

3.  квартал 2023. 

континуирано 

/ / / 
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инфраструктуру (водовод 

и/или канализација) 

3.2.4 

Обезбеђивање субвенција 

лицима ромске 

националности за 

плаћање трошкова за 

прикључење на 

водоводну мрежу и/или 

канализацију 

ССЗ ЈКП ВИК, ЈКП ГО 

4. квартал 2024. 

континуирано 

 

48.000.000,00 

 

2024 – 48.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну заштиту 

– 14.500.000,00 и  

Донаторска 

средства –  

33.500.000,00 
МЕРА 3.3: Подршка озакоњењу објеката у ромским 

насељима 

Тип мере:  Обезбеђивање добара и пружење услуга 

Носилац мере:  Секретаријат за послове озакоњења 

објеката 
Партнери:  ССЗ, СИПП, ГО, локални механизми за инклузију 

Рома, ОЦД 

Период 

спровођења: 

2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

2.000.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  2023 – 1.100.000,00 

2024 – 900.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

социјалну заштиту – 

400.000,00 и 

Донаторска средства – 

1.600.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

-Успостављена евиденција објеката који 
испуњавају услове за озакоњење у 
којима живе ромска домаћинства 

База података 2020. Не постоји Не постоји Постоји Постоји СИПП 

- Број градских општина у којима се 

пружа бесплатна правна помоћ Ромима у 
процесу озакоњења 

број 2020. 10 10 10 12 Извештаји ГО 

- Број реализованих програма техничке 

и материјалне подршке за озакоњење 
објеката у ромским насељима 

број 2020. Нема података - 1 2 СИПП 

- Број објеката у ромским насељима који 

су озакоњени након пружања техничке и 
материјалне подршке за озакоњење 

број 2020. Нема података - 20 25 Извештаји ГО, СИПП 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 
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фин.средства 

(РСД) 

3.3.1. 

Евидентирање објеката у 

ромским насељима, који 

испуњавају услове за 

озакоњење и/или се 

налазе у поступку 

озакоњења 

Секретаријат за 

послове 

озакоњења 

објеката (СПОО) 

ГО, локални 

механизми за 

инклузију Рома, 

ССЗ  

1.  квартал 2023. 

континуирано 

/ / / 

3.3.2. 

Информисање ромске 

популације о процесу 

озакоњења на терену и 

дистрибуцијом флајера 

ССЗ 

ГО, локални 

механизми за 

инклузију Рома, 

ОЦД 

4.  квартал 2023. 

континуирано 

 

400.000,00 

 

2023 – 300.000,00 

2024 – 100.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну заштиту 

3.3.3. 

Пружање помоћи 

лицима ромске 

националности у изради 

техничке документације 

у поступку озакоњења 

стамбених објеката 

ССЗ 
СИПП, Градске 

општине, СПОО 

4.  квартал 2024. 

континуирано 

 

1.600.000,00 

 

2023 – 800.000,00 

2024 – 800.000,00 

Донаторска 

средства  

3.3.4. 

Пружање бесплатне 

правне помоћи лицима 

ромске националности у 

вези решавања 

имовинско-правних 

проблема и озакоњења 

ССЗ 

 

СИПП , Градске 

општине 

4. квартал 2024. 

континуирано 
/ / / 

МЕРА 3.4: Обезбедити различите видове стамбене 

подршке за исељење и пресељење житеља подстандардних 

ромских насеља која се налазе на земљишту неадекватном 

за становање, уз осигурање адекватног, безбедног и 

приступачног становања 

Тип мере:  Обезбеђивање добара и пружање услуга 

Носилац мере:  Секретаријат за имовинске и правне 

послове 
Партнери:  ССЗ, СУГП, СОДЗ, СЗ, Главни урбаниста, 

Секретаријат за инспекцијске послове, ДГЗИ, ОЦД 
Период 

спровођења: 

2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

 
Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  
 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

 Секретаријат за 

имовинске и правне 
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средства за меру 

(РСД):  

500.000,00 

 

2023 – 500.000,00 

 

финансирања:  послове –       

500.000,00 

 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број урађених студија o неопходности 

исељења и пресељења подстандарсних 

насеља која се налазе на земљишту које 

урбанистичким планом није предвиђен 

за становање 

број 2020. Нема података - 1 1 СУГП 

- Број подстандардних ромских насеља 

која се налазе на земљишу неадекватном 
за становање 

број 2020. 34 - - 33 СУГП 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

3.4.1. 

Израда једне студије o 

неопходности исељења и 

пресељења 

подстандарсних насеља 

која се налазе на 

земљишту које 

урбанистичким планом 

није предвиђен за 

становање 

СИПП 

ССЗ, СУГП, 

Сек.за 

образовање и 

дечју заштиту, 

СЗ, Секр. за инсп. 

послове, ОЦД 

4.  квартал 2023. 

 

500.000,00 

 

 

2023 – 500.000,00 

 

Финансијски план 

Секретаријата за 

имовинске и 

правне послове 

 

3.4.2. 

Утврђивање 

приоритетних насеља за 

исељење и пресељење 

Главни 

урбаниста 

ССЗ, СИПП; 

ДГЗИ 
1.  квартал 2024. / / / 

3.4.3. 
Доношење програма 

стамбене подршке 
СИПП ССЗ, ДГЗИ 1.  квартал 2024. / / / 

МЕРА 3.5: Обезбедити различите видове стамбене 

подршке за стамбено угрожене Роме и Ромкиње 

Тип мере:  Обезбеђивање добара и пружање услуга 

Носилац мере:  Секретаријат за имовинске и првне 

послове 
Партнери:  Секретаријат за инвестиције, ССЗ 

Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 
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Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

13.700.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  
2022 – 3.000.000,00 

2023 – 3.000.000,00 

2024 – 7.700.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

инвестиције –  

4.700.000,00 

СИПП – 

9.000.000,00 

 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број ромских породица које користе 

станове за социјално становање 

број 2020. 192 198 204 210 СИПП 

- Број нових објеката за социјално 

становање за које је урађена пројектно-
техничка документација 

број 2020. Нема података - - 1 СУГП 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

3.5.1. 

Евидентирање стамбених 

потреба на основу стално 

отвореног јавног позива 

СИПП ССЗ 
4. квартал 2024. 

континуирано 
/ / / 

3.5.2. 

Израда техничке 

документације за један 

објекат за социјално 

становање 

СИПП 
Секретаријат за 

инвестиције 
4. квартал 2024. 

 

4.700.000,00 

 

 

2024 – 4.700.000,00 

 

Финансијски план 

Секретаријата за 

инвестиције 

 

3.5.3. 

Доношење одлуке о 

планираној изградњи 

објеката за социјално 

становање 

СИПП ССЗ 4. квартал 2024.  / / / 

3.5.4. 

Текуће и инвестиционо 

одржавање постојећих 

објеката социјалног 

становања 

СИПП ССЗ 
4. квартал 2024. 

континуирано 

 

9.000.000,00 

 

2022 – 3.000.000,00 

2023 – 3.000.000,00 

2024 – 3.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

имовинске и пране 

послове 

3.5.5. 
Приоритетно стамбено 

збрињавање 
СИПП ССЗ 

4. квартал 2024. 

континуирано 
/ / / 
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најугроженијих ромских 

породица 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4:   Повећање обухвата и унапређење приступа Рома и Ромкиња услугама здравствене заштите уз 

пуно остваривање права на здравље 

Показатељи на нивоу посебног циља  

(показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 

година 
Циљна 

вредност 
Извор провере 

Обухват вакцинацијом деце ромске националности узраста 

од 24-35 месеци 

 

% 2019. 93,3% 2024. 94% 

Министарство здравља 

(МЗ), Секретаријат за 

здравство (СЗ) 

Обухват трудница редовним гинеколошким прегледима 
% 

2020. 70% 2024. 74% МЗ, СЗ 

Проценат корисника Развојних саветовалишта из ромске 

популације 

% 
2020. 14% 2024. 17% МЗ, СЗ 

Стопа рађања адолесценткиња (старости 10-14 година; 

старости 15-19 година) на 1000 жена из те старосне групе 

 

% 2020.  
Нема 

података 
2024. 

Биће 

утврђено 

АП 

МЗ, РЗС 

МЕРА 4.1:  Обезбедити већу доступност здравствене 

заштите Ромима и Ромкињама повећањем броја 
здравствених медијаторки и континуираним теренским 
радом 

Тип мере:  Институционално-управљачко-организациона 

Носилац мере:  Секретаријат за здравство Партнери:  Асоцијација здравствених медијаторки, Министарство 

здравља (МЗ) 

Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

2.725.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  2023 – 1.325.000,00 

2024 – 1.400.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

здравство – 2.725.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број градских општина које имају 

здравствене медијторке 

број 2020. 16 - 17 17 Извештаји ГО, 

Министарство 

здравља (МЗ), 
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Секретаријат за 

здравство (СЗ) 

- Број ангажованих здравствених 

медијаторки 

број 2020. 20 - 23 23 Извештаји ГО, МЗ, СЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

4.1.1. 

 

Анализа потреба за 

повећањем 

здравствених 

медијаторки у  

Градским општинама 

Секретаријат за 

здравство 

Асоцијација 

здравствених 

медијаторки, МЗ 

4. квартал 2022. / / / 

4.1.2. 

 

Закључивање уговора са 

три  нове медијаторке 

Секретаријат за 

здравство 

Асоцијација 

здравствених 

медијаторки, МЗ 

4. квартал 2023. 

 

2.725.000,00 

 

2023 – 1.325.000,00 

2024 – 1.400.000,00 

 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство 

 

4.1.3. 

Посете здравствених 

медијаторки 

породицама у ромским 

насељима 

Секретаријат за 

здравство 

Асоцијација 

здравствених 

медијаторки, МЗ 

4. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 

МЕРА 4.2:  Унапредити међусекторску сарадњу и размену 

информација ради повећања обухвата Рома и Ромкиња 

здравственом заштитом 

 

Тип мере:  Институционално-управљачко-организациона 

Носилац мере:  Секретаријат за здравство Партнери:  Асоцијација ЗМ, ГО, ОЦД, МЗ 

Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  ДА 

Укупно 

процењена 

финансијска 

/ 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  / 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

/ 
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средства за меру 

(РСД):  

финансирања:  

Показатељи на нивоу мере -

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

-Број градских општина које имају 

формиране Мобилне тимове за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња 

број 2021. 3 3 4 6 Извештаји ГО 

- Број градских општина које имају 

формиране Савете за здравље 

број 2021. 13 13 13 14 Извештаји ГО 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

4.2.1. 

Успостављање 

координационог 

механизма за размену 

информација на нивоу 

града Београда 

Секретаријат за 

здравство 

Асоцијација ЗМ, 

ГО, ОЦД, МЗ 

4. квартал 2022. 

континуирано 
/ / / 

4.2.2. 

Збирне податке које 

прикупљају здравствене 

медијаторке уврстити у 

јединствену базу 

података о спровођењу 

Стратегије 

Секретаријат за 

здравство 

Асоцијација ЗМ, 

ГО, Дом здравља 

4. квартал 2022. 

континуирано 
/ / / 

4.2.3. 

Подршка формирању 

Мобилног тима за 

социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у 3 ГО 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГО, СЗ, 

Асоцијација ЗМ, 

МЗ, НСЗ 

4. квартал 2024. / / / 

МЕРА 4.3: Ширење постојећих и развијање нових јавно-

здравствених програма намењених Ромима и Ромкињама, 

са фокусом на младе, жене, особе с инвалидитетом, особе 

старије од 65 година, ЛГБТ популацију 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац мере:  Секретаријат за здравство Партнери:  Градски завод за јавно здравље (ГЗЈЗ), ССЗ, ДЗ, МТ, 

ОЦД, МЗ, ПА, ЗМ 

Период 

спровођења: 

2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 
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Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

1.300.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  2023 – 500.000,00 

2024 – 800.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

здравство – 1.300.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број нових јавно-здравствених 

програма доступних Ромима и 
Ромкињама 

број 2020.  Нема података - 2 2 МЗ, Завод за јавно 
здравље, СЗ 

- Број лица ромске националности 

обухваћених превентивним 
здравственим прегледима на 
годишњем нивоу 

Број  2020. Нема података 500 500 500 МЗ, ДЗ, Завод за јавно 
здравље, СЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

4.3.1. 

Теренске посете – 

кампање за 

информисање Рома 

старијих од 65 година о 

постојећим 

превентивним 

прегледима у ДЗ 

Секретаријат за 

здравство 

ГЗ за јавно 

здравље, ДЗ, МТ, 

ОЦД, 

Министартство 

здравља 

4. квартал 2022. 

континуирано 

/ / / 

4.3.2. 

Организовање инфо 

сесија са фокусом на 

младе у вези здравствене 

превенције, болести 

зависности у 5 ГО на 

годишњем нивоу  

Секретаријат за 

здравство 
ДЗ, ОЦД, ГЗЈЗ 

4. квартал 2023. 

континуирано 

1.000.000,00 

 

2023 – 500.000,00 

2024 – 500.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство 

4.3.3. 

Укључивање корисника 

са фокусом на  младе у 

развојна саветовалишта 

при ДЗ 

Секретаријат за 

здравство 

ДЗ ,ОЦД, 

здравтсвене 

медијаторке (ЗМ) 

4. квартал 2023. 

континуирано 

/ / / 

4.3.4. 
Радионице о здравим 

стиловима живота за 

Секретаријат за 

здравство 
ДЗ, ПА  и ЗМ 

4. kвартал 2023. 

континуирано 
/ / / 
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младе у ОШ (7 ГО на 

годишњем нивоу) 

4.3.5. 

Информисање о 

доступним програмима 

психо-социјалне 

подршке ОСИ и 

њиховим породицама 

на територији града 

Београда 

Секретаријат за 

здравство 

 

ОЦД, ЗМ 

 

4. kвартал 2023. 

континуирано 

/ / / 

4.3.6. 

Мапирање потреба 

лица ромске 

националности из ЛГБТ 

популације и доступних 

програма за исте 

Секретаријат за 

здравство 

ССЗ, ДЗ, ОЦД, 

локални 

механизми за 

инклузију Рома 

4. kвартал 2024. 

континуирано 

300.000,00 2024 – 300.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство 

4.3.7. 

Организовати редовне 

кампање имунизације у 

неформалним ромским 

насељима 

Секретаријат за 

здравство 
ДЗ, ЗМ 

4. kвартал 2022. 

континуирано 

/ / / 

МЕРА 4.4: Развити информативно-едукативне програме 

намењене Ромима и Ромкињама са циљем унапређења 

здравља и приступа услугама здравствене заштите, са 

посебним фокусом на репродуктивно здравље и 

планирање породице 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац мере:  Секретаријат за здравство 

 

Партнери:  ДЗ, МТ, ОЦД, ЗМ, Заштитник грађана, 

Период 

спровођења: 

2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

14.500.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2022 – 3.600.000,00 

2023 – 3.950.000,00 

2024 – 6.950.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

здравство – 

14.500.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Број информативно-едукативних 

програма намењених Ромима и 

број 2020. Нема података 1 2 2 Евиденција ДЗ, СЗ 
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Ромкињама на нивоу Града на 

годишњем нивоу 

- Број едукативних програма 

намењених младим Ромима и 
Ромињама у циљу промоције 

репродуктивног здравља, планирања 

породице, борбе против болести 

зависности и здравих стилова живота 

на годишњем нивоу 

Број  2020.  Нема података - 4 5 Евиденција ДЗ, СЗ, ОЦД 

- Број антидискриминаторних 

информативно-едукативних програма 

намењених здравственим радницима 

број 2020. Нема података - 1 1 МЗ, ДЗ, СЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

4.4.1. 

 

Едукативне радионице о 

значају превентивних 

прегледа и 

контролисању 

хроничних незаразних 

болести у ромским 

насељима 

 

 

Секретаријат за 

здравство 

 

 

 

ДЗ, МТ, ОЦД, ЗМ 
4. квартал 2022., 

континуирано  

 

200.000,00 

 

2023 – 100.000,00 

2024 – 100.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство  

4.4.2. 

Радионице са младима о 

репродуктивном 

здрављу, 5  на 

годишњем нивоу у 5 ГО 

 

Секретаријат за 

здравство 

 

ДЗ, ОЦД, МТ, ЗМ 
4. квартал 2023., 

континуирано  

 

500.000,00 

 

2023 – 250.000,00 

2024 – 250.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство 
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4.4.3. 

Обука здравствених 

радника за пружање 

здравствених услуга 

осетљивим групама 

друштва  

 

 

Секретаријат за 

здравство 

 

 

 

ДЗ, ЗМ, ОЦД, 

Заштитник 

грађана,  

4. квартал 2022., 

континуирано  
   10.800.000,00 

2022 – 3.600.000,00 

2023 – 3.600.000,00 

2024 – 3.600.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство  

4.4.4. 

Расписивање и 

спровођење јавног 

позива ОЦД које 

доприносе очувању 

здравља Рома и 

Ромкиња (унапређење 

хигијенско-епидем. 

услова у ромским 

насељима, повећање 

обухвата имунизације, 

побољшање репр. 

здравља, и превенција 

незаразних обољења) 

 

Секретаријат за 

здравство 

 

 

 

ОЦД 4. квартал 2024. 

 

3.000.000,00 

 

2024 – 3.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

здравство 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5:   Побољшање приступа Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити. 

Показатељи на нивоу посебног циља  

(показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 

година 
Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат лица ромске националности у стању потребе 

који су остварили право на социјалну заштиту 

 

%     2020. 

 

    Нема 

података 

    2024.       80% 

ГЦСР, Секретаријат 

за социјалну 

заштиту (ССЗ) 

Број нових, иновативних услуга у области социјалне 

заштите доступних Ромима и Ромкињама 

број 
2020. 0 2024. 

најмање 

2 
ГЦСР, ССЗ 
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Удео жена и девојчица старости 15 и више година које су 

биле у партнерским везама изложене физичком, 

сексуалном, или психолошком насиљу од стране садашњег 

или бившег партнера током протеклих 12 месеци 

 

 

% 
2020. 

Биће 

утврђено 

АП 

2024. 
Биће 

утврђено АП 
ГЦСР 

МЕРА 5.1: Подићи ефикасност постојећег система 

социјалне заштите на нивоу Града Београда 

 

Тип мере:  Институционално-управљачко-организациона 

Носилац мере:  Секретаријат за социјалну заштиту 

(ССЗ) 

Партнери:  ГЦСР, Установе социјалне заштите, НАЈУ 

Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

15.800.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  2023 – 4.600.000,00 

2024 – 9.200.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

социјалну заштиту – 

15.800.000,00 

Донаторска средства 

– 0,00 
Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Успостављен информациони систем 

за размену информација и вођење 

евиденције о корисницима ромске 

националности на теритотији Града 

Информациони 

систем 

2021. Не постоји Не постоји Не постоји Постоји ГЦСР, Секретаријат 

за социјалну 

заштиту (ССЗ) 

- Број реализованих акредитованих 

обука за запослене у сектору социјалне 

заштите који непосредно раде са 

корисницима ромске националности 

број 2021. Нема података - 1 2 ГЦСР, ССЗ 

- Број градских општина у чијим 

планским документима су садржане 

мере и програми социјалне заштите 

намењене Ромима и Ромкињама 

број 2021. 6 - 7 8 Извештаји ГО, ГЦСР, 

ССЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 
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5.1.1. 

Запошљавање Рома и 

Ромкиња у систему 

социјалне заштите, 

првенствено у Градском 

центру за социјални рад 

(ГЦСР)  

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту (ССЗ) 

ГЦСР, Установе 

социјалне 

заштите 

4. квартал 2023. 

Континуирано 
13.800.000,00 

2023 – 4.600.000,00 

2024 – 9.200.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту 

5.1.2. 

Социолошко 

истраживање – 

задовољство Рома и 

Ромкиња постојећим и 

потребама за новим 

правима и услугама 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР 
4. квартал 2023. 

континуирано 
2.000.000,00 2023 – 2.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту 

5.1.3. 

Креирање 

информационог система 

за размену информација 

и вођење евиденције о 

корисницима ромске 

националности на 

теритотији Града 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

       ГЦСР     4. квартал 2024. 5.000.000,00  / 
Донаторска 

средства 

МЕРА 5.2:  Ојачати капацитете и међусекторску 

сарадњу институција и других актера за развој и 

примену јавних политика у области социјалне 

заштите, које одговарају на потребе појединаца и 

породица. 

 

Тип мере:  Институционално-управљачко-организациона 

Носилац мере:  Секретаријат за социјалну заштиту Партнери:  ГЦСР, Установе социјалне заштите, ОЦД, Домови 

здравља (ДЗ), Национална служба за запошљавање 

(НСЗ) 
Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  ДА 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

 

2.700.000,00 

 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2022 – 1.500.000,00 

2023 – 500.000,00 

2024 – 700.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

 Секретаријат за 

социјалну заштиту – 

2.700.000,00  

Јединица Базна Циљне вредности Извор провере 
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Показатељи на нивоу мере -

(показатељи резултата) 

мере година Базна 

вредност 
2022. 2023. 2024. 

- Успостављен Савет за унапређење 

положаја Рома и Ромкиња као 

саветодавно тело Скупштине града 

Саветодавно тело 2021. Не постоји Не постоји Постоји Постоји Извештаји 
Скупштине града 

- Успостављен међусекторски механизам 

за координисање активности и размену 

информација у области социјалне 
заштите Рома и Ромкиња 

 

Локални 

механизам 

 

2021. 

 

Не постоји 

 

Не постоји 

 

Постоји 

 

Постоји 

 
           ГЦСР, ССЗ 

- Број обука за чланове међусекторског 

механизма и друге актере 

број 2021. 0 - 1 1              ГЦСР, ССЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

5.2.1 

Обука за стручне раднике 

у социјалној заштити и 

остале актере на тему 

дискриминације Рома и 

Ромкиња  

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, Установе 

социјалне 

заштите, ОЦД 

4. квартал 2022. 

континуирано 

 

2.700.000,00 

 

2022 – 1.500.000,00 

2023 – 500.000,00 

2024 – 700.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту  

5.2.2. 

Састанци и размена 

информација на 

међусекторском нивоу 

(соц. заштита, здравсто, 

запошљавање, 

образовање...) 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, Установе 

социјалне 

заштите, Домови 

здравља (ДЗ), 

Национална 

служба за 

запошљавање 

(НСЗ) 

4. квартал 2022. 

континуирано 
/ / / 

5.2.3 

Формирање 

Координационог тела за 

унапређење положаја и 

социјално укључивање 

Рома и Ромкиња и 

праћење реализације 

Стратегије 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

Градска управа и 

секретаријати, 

ОЦД 

4. квартал 2022. / / / 
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МЕРА 5.3: Повећати информисаност Рома и Ромкиња 

о правима и услугама у области социјалне заштите и 

повећати обухват сиромашних и рањивих лица 

доступном заштитом 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац мере:  Секретаријат за социјалну заштиту Партнери:  ГЦСР, ГО, ОЦД 

Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

800.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  2023 – 400.000,00 

2024 – 400.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

Секретаријат за 

социјалну заштиту – 

800.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

-Број информативно-едукативних 

програма намењених Ромима и 

Ромкињама на нивоу Града на 

годишњем нивоу 

број 2020. Нема података - 1 1 ГЦСР, ССЗ 

-Проценат корисника бесплатне правне 

помоћи ромске националности у 

прибаљању документације за 

оставривање права у области социјалне 

заштите 

 

% 

 

2020. 

 

Нема података 

 

- 

 

70% од 

укупног 

броја у 

стању 

потребе 

 

72% од 

укупног 

броја у 

стању 

потребе 

ГЦСР, ССЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

5.3.1. 

Организовање трибина за 

упознавање са правима и 

услугама социјалне 

заштите 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, ГО, ОЦД 
2. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

5.3.2. 

Штампање и подела 

флајера о правима и 

услугама у области 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, ГО, ОЦД 
1. квартал 2023. 

континуирано 
800.000,00 

2023 – 400.000,00 

2024 – 400.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 
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социјалне заштите, 

намењених Ромима 

социјалну 

заштиту  

5.3.3. 

Пружање бесплатне 

правне помоћи, 

прикупљање 

документације за 

остваривање права преко 

е-ЗУП-а 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

 ГЦСР 
3. квартал 2022. 

континуирано 
/ / / 

МЕРА 5.4: Унапредити постојеће и успоставити нове, 

иновативне услуге у области социјалне заштите са 

посебним фокусом на лица старија од 65 година, особе 

са инвалидитетом, децу и жене жртве насиља, тортуре 

и свих облика експлоатације 

Тип мере:  Подстицајна 

Носилац мере:  Секретаријат за социјалну заштиту Партнери:  ГЦСР, ОЦД, Привредна комора БГ, привредна 

друштва, ГО, донатори 
Период 

спровођења: 

2022-2024 Посебне измене прописа:  ДА 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

2.781.000.000,00 

Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  

2022 – 915.000.000,00 

2023 – 933.000.000,00 

2024 – 933.000.000,00 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

ССЗ – 2.616.000.000,00 

Буџети ГО – 

30.000.000,00 

Донаторска средства 

– 135.000.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 

- Спроведена анализа о потребама 

ромске популације у областима 

социјалне заштите на нивоу града 

анализа 2020. Не постоји Не постоји Постоји Постоји          ГЦСР, ССЗ 

- Број корисника нових, иновативних 

услуга у области социјалне заштите 

намењених Ромима и Ромкињама 

број 2020. 0 - 20 40            ГЦСР, ССЗ 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 
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5.4.1. 

Новогодишњи пакетићи 

за материјално 

најугроженију децу 

ромске националности  

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГО, донатори 
4. квартал 2022. 

континуирано 

 

75.000.000,00 

 

2022 – 25.000.000,00 

2023 – 25.000.000,00 

2024 – 25.000.000,00 

буџети Граддских 

општина – 

30.000.000,00 и  

Донаторска 

средства – 

45.000.000,00 

5.4.2. 

Додела повремене 

једнократне новчане 

помоћи за лица старија 

од 65. година три пута 

годишње  

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР 
3. квартал 2022. 

континуирано 
36.000.000,00 

2023 – 18.000.000,00 

2024 – 18.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту 

5.4.3. 

Обезбеђивање 

прехрамбено-хигијенских 

пакета за материјално 

најугроженије 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ОЦД 
4. квартал 2022. 

континуирано 
60.000.000,00 

2022 – 20.000.000,00 

2023 – 20.000.000,00 

2024 – 20.000.000,00 

Донаторска 

средства 

5.4.4. 

Обезбеђивање платних 

картица за лица са 

инвалидитетом за 

попусте приликом 

куповине одређене робе 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ОЦД, Привредна 

комора БГ, 

привредна 

друштва 

4. квартал 2022. 

континуирано 
30.000.000,00 

2022 – 10.000.000,00 

2023 – 10.000.000,00 

2024 – 10.000.000,00 

Донаторска 

средства 

5.4.5. 

Обезбеђивање 

материјалне подршке и 

приступ услугама у 

социјалној заштити 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР  
4. квартал 2022. 

континуирано 
2.580.000.000,00 

2022 – 860.000.000,00 

2023 – 860.000.000,00 

2024 – 860.000.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту 

МЕРА 5.5:   Осигурати сузбијње дечијих, раних и 

присилних бракова и све облике експлоатације 
Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац мере:  Секретаријат за социјалну заштиту Партнери:  Секретаријат за здравство (СЗ), ОЦД, ГО, ДЗ, ГЦСР, 

МУП, ГО, ДЗ, ОШ, СШ,, МИНРЗС, МПНТР 
Период 

спровођења: 

2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

 Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  
 

 

 

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  
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Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљне вредности Извор провере 

2022. 2023. 2024. 
- Удео жена старости 20-24 године које 

су први пут ступиле у брак или 

ванбрачну заједницу пре 15. године и 

пре 18. године 

% 2020. Биће утврђено 

АП 
- - Биће 

утврђено 

АП 

РЗС, ГЦСР 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

5.5.1. 

Организовање 

едукативних радионица 

за превенцију дечјих, 

раних и присилних 

бракова 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту,  

Секретаријат за 

здравство (СЗ), 

ОЦД, ГО, ДЗ, 

ГЦСР 

1. квартал 2023. 

континуирано 
4.500.000,00 

2022 – 1.500.000,00 

2023 – 1.500.000,00 

2024 – 1.500.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту 

5.5.2. 

Организовање састанака и 

размена информација на 

међусекторском нивоу 

(полиција, школа, дом 

здравља, ЦСР на другој 

територији, 

министарства...) 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, МУП, ГО, 

ДЗ, основне и 

средње школе, 

МИНРЗС, 

МПНТР 

1. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

МЕРА 5.6: Подршка обезбеђивању правне 

видљивости за сва лица ромске националности, 

укључујући регистрацију деце приликом рођења. 

Тип мере:  Информативно-едукативна 

Носилац мере:  Секретаријат за социјалну заштиту Партнери:  ГЦСР, МУП,  СЗ, ГО, ОЦД 

Период 

спровођења: 

2023-2024 Посебне измене прописа:  НЕ 

Укупно 

процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД):  

 Вредности фин.средстава 

по годинама (РСД):  
 

 

  

Вредности  

фин.средстава 

по изворима 

финансирања:  

 

Јединица Базна Циљне вредности Извор провере 
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Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

мере година Базна 

вредност 
2022. 2023. 2024. 

- Удео деце старости до 5 година чије је 

рођење уписано у матичне књиге које 

води надлежни орган, према старости 

% 2020. Биће утврђено 

АП 
- - Биће 

утврђено 

АП 

МУП, ГЦСР 

Ознака Назив активности Носилац Партнери Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин.средства 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

годинама (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

5.6.1. 

Пријава пребивалишта на 

адреси Центра за 

социјлани рад 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, МУП, ГО 
2. квартал 2023. 

континуирано 
/ / / 

5.6.2. 
Организовање 

едукативних радионица 

Секретаријат за 

социјалну 

заштиту 

ГЦСР, МУП, СЗ, 

ГО, ОЦД 

1. квартал 2023. 

континуирано 
4.500.000,00 

2022 – 1.500.000,00 

2023 – 1.500.000,00 

2024 – 1.500.000,00 

Финансијски план 

Секретаријата за 

социјалну 

заштиту 
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ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ – 

период 2022 - 2024 

 

 

 Израдом и усвајањем Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији града Београда 

за период 2022-2032. године1 стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности 

инклузије, са једне стране, обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета града кроз трогодишње 

акционо планирање реализације дела Стратегије, са друге стране, односно потребни предуслови за аплицирање 

локалне власти на различитим конкурсима за инклузију расписаних од стране донатора или виших нивоа власти, 

са треће стране.  

 Акциони план садржи и процену трошкова активности предвиђених предметним планом, а неопходно је 

вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностима у конкретним програмима 

буџета града (односно буџета Градских општина),  ради остваривања циљева програмског буџетирања и то: 

- класификација расхода и издатака према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета, 

- одређивање конкретне сврхе на које се средства троше, 

- одређивање начина потрошње средстава, а такође и повезаности са средњорочним циљевима, 

- утврђивање елемената за мерење учинка спровођења мера. 

  

Oд програмског буџета на нивоу јединице локалне самоуправе, очекује се да исти: 

- пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних расхода и издатака, 

- унапређује координацију политика ради остваривања националних и локалних социјалних циљева, 

- обезбеђује финансијски контекст средњорочним плановима корисника буџета, 

- омогућава свим заинтересованим странама да уоче неефикасно трошење јавних средстава, 

- доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз процену односа њихове цене и квалитета, 

- омогућава израду буџета који је транспарентнији и разумљивији за грађане. 

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања била је и 

динамика планирања и спровођења програмских активности/пројеката финансираних из буџета, односно 

донаторских средстава. 

На средњорочном плану спровођења активности (од којих се неке активности спроводе само у једној години 

акционог плана, а неке се спроводе у континуитету, током три године) предвиђају се планирања средстава из 

буџета града Београда, по надлежним Секретаријатима, према следећем: 

 

из финанијског плана Секретаријата за образовање и дечију заштиту 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 

 

1.1.1. 

Информативне радионице за родитеље деце ромске 

националности 
1.360.000,00 

 
1 „Службени лист града Београда“,  бр. 21/2022 
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2 
1.1.2. 

Радионице за родитеље и децу до 3 године која не 

похађају ПУ 
680.000,00 

3 1.1.3 
Радионице за родитеље и децу од 3 до 6,5  година која 

не похађају ПУ 
680.000,00 

4 1.3.3. Конкурс за унапређење образовања Рома 450.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Секретријата за образовање и 

дечју заштиту: 

3.170.000,00 

 

из буџета различитих Градских општина (17) 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 1.1.4 
Набавка дидактичког материјала за децу узраста 3-6,5 

година 
6.800.000,00 

2 1.1.5 Набавка радних листова из буџета ГО 3.400.000,00 

3 1.2.1 
Набавка школског прибора за све ученике ромске 

националности примаоце новчане социјалне помоћи 
50.200.000,00 

4 1.2.6 
Материјална давања за превоз ученика у основним и 

средњим школама 111.160.000,00 

5 1.3.3. Конкурс за унапређење образовања Рома 450.000,00 

6 5.4.1. 
Новогодишњи пакетићи за материјално 

најугроженије 35.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из буџета 

Градских општина (17): 
207.010.000,00 

 

из донаторских средстава 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 1.1.8 

Пројекат „Растимо заједно“ у склопу пројекта 

„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, 

МПНТР и Светске банке 5.963 793,00 
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2 1.1.9 

Назив пројекта: „Због наше деце – повежимо се“ 

Подкомпонента: „Комуникација са децом и 

породицама из осетљивих друштвених група“ 

Грантови за ЈЛС и партнерске институције 6.287.700,00 

3 1.4.4. 
Расписивање конкурса за избор најинклузивније 

школе на територији Београда 1.000.000,00 

4 2.1.3. 

Програми за доделу субвенције за самозпошњавање 

лица ромске националности са ментрском подршком, 

који се финансирају из других извора  
18.000.000,00 

5 2.1.7. 
Расписивање и спровођење јавног конкурса за 

подршку социјалном предузетништву 6.000.000,00 

6 2.2.2. 

Подршка програмима ФООО (иденфиковање 

корисника, прибављање документације, мотивација, 

помоћ у савладавању градива и других препрека) 
3.552.000,00 

7 2.2.4. 
Реализација стручних обука за потребе тржишта рада 

из других извора 10.500.000,00 

8 
2.3.1. 

Одржавање радионица за сензибилизацију 

послодаваца за запошљавање лица ромске 

националности и антидикриминацију у 2 ГО на 

годишњем нивоу 
300.000,00 

9 2.3.3. Обука за запослене у НСЗ о антидискриминацији 400.000,00 

10 
2.3.4. 

Спровођење инфо кампање о пријављивању 

дискриминације у запошљавању (радионице и промо 

материјали) 
500.000,00 

11 3.1.1. 
Спровести теренско истраживање ромских насеља на 

територији Града Београда 18.900.000,00 

12 3.1.2. 
Формирати и ажурирати базе података о ромским 

насељима 7.200.000,00 

13 3.1.7. 
Извођење радова на изградњи и/или реконструкцији 

водоводне мреже у ромским насељима  190.000.000,00 

14 3.1.8. 
Извођење радова на изградњи и/или реконструкцији 

канализације у ромским насељима  190.000.000,00 

15 3.1.9. 
Извођење радова на изградњи и реконструкцији 

уличне мреже (саобраћајнице) 40.000.000,00 

16 
3.2.4. 

Обезбеђивање субвенција лицима ромске 

националности за плаћање трошкова за прикључење 

на водоводну мрежу и/или канализацију 
33.500.000,00 

17 
3.3.3. 

Пружање помоћи лицима ромске националности у 

изради техничке документације у поступку озакоњења 

стамбених објеката 
1.600.000,00 

18 
5.1.3. 

Креирање информационог система за размену 

информација и вођење евиденције о корисницима 

ромске националности на теритотији Града 
5.000.000,00 
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18 5.4.1. 
Новогодишњи пакетићи за материјално 

најугроженије 45.000.000,00 

19 5.4.5. 
Обезбеђивање прехрамбено-хигијенских пакета за 

материјално најугроженије 60.000.000,00 

20 
5.4.6. 

Обезбеђивање платних картица за лица са 

инвалидитетом за попусте приликом куповине 

одређене робе 
30.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

донаторских средстава: 
673.705.493,00 

 

из финанијског плана Секретаријата за културу 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 1.4.3. 
Обележавање Светског данa Рома за узраст школске 

деце 400.000,00 

2 1.4.5. Обележавање светског дана ромске културе - 8. април 600.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Секретаријата за културу: 
1.000.000,00 

 

из средстава Националне службе за запошљавање 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 2.1.2. 

Програми НСЗ за доделу субвенције за 

самозапошљавање лица ромске националности са 

менторском подршком 48.000.000,00 

2 2.2.1 

Укључивање у програм НСЗ за функционално 

образовање одраслих  
4.200.000,00 

3 2.2.3. 

Укључивање у програме стручног оспособљавања, 

обука за тржиште рада и обука за познатог 

послодавца 4.500.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

средстава Националне службе за запошљавање: 
56.700.000,00 
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из финанијског плана Секретаријата за привреду 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 

2.1.6. 

Усклађивање циљева конкурса Секретаријата за 

привреду намењеног ОЦД за развој предузетништва и 

запошљавање са циљевима АП, расписивање и 

спровођење јавног конкурса 16.000.000,00 

2 
2.3.1. 

Одржавање радионица за сензибилизацију 

послодаваца за запошљавање лица ромске 

националности и антидикриминацију у 2 ГО на 

годишњем нивоу 
300.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Секретаријата за привреду: 
16.300.000,00 

 

из финанијског плана Секретаријата за имовинске и правне послове  

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 3.1.1. 
Спровести теренско истраживање ромских насеља на 

територији Града Београда 8.100.000,00 

2 
3.1.2. 

Формирати и ажурирати базе података о ромским 

насељима 
3.100.000,00 

3 3.4.1. 

Израда једне студије o неопходности исељења и 

пресељења подстандарсних насеља која се налазе на 

земљишту које урбанистичким планом није 

предвиђен за становање 500.000,00 

4 3.5.4. 
Текуће и инвестиционо одржавање постојећих 

објеката социјалног становања 9.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Секретаријата за имовинске и 

правне послове: 20.700.000,00 

 

из финанијског плана Секретаријата за комуналне и стамбене послове 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 
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1 

3.1.4. 

Израдити техничку документацију за опремање 

градског грађевинског земљишта са недостајућом 

комуналном и другим инфраструктуром у три ромска 

насеља (изградња или реконструкција саобраћајнице 

са пратећом комуналном инфраструктуром) 9.000.000,00 

2 

3.1.6. 

Извођење радова на опремању градског грађевинског 

земљишта са недостајућом комуналном и другим 

инфраструктуром у три ромска насеља (изградња или 

реконструкција саобраћајнице са пратећом 

комуналном инфраструктуром) 180.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

средстава Секретаријата за комуналне и стамбене 

послове: 189.000.000,00 

 

из финанијског плана Секретаријата за инвестиције 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 3.5.2. 
Израда техничке документације за један објекат за 

социјално становање 4.700.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

средстава Секретаријата за инвестиције: 4.700.000,00 

 

из средстава финанијског плана Службе главног урбанисте града Београда 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 3.1.10. 
Израдити шест планова детаљне регулације за 

подручје ромских насеља  
12.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Службе главног урбанисте 

града Београда: 

12.000.000,00 

 

из финанијског плана Секретаријата за социјалну заштиту 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 
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1 2.1.7.  
Расписивање и спровођење јавног конкурса за 

подршку социјалном предузетништву 6.000.000,00 

2 
3.2.4. 

Обезбеђивање субвенција лицима ромске 

националности за плаћање трошкова за прикључење 

на водоводну мрежу и/или канализацију 
14.500.000,00 

3 3.3.2. 
Информисање ромске популације о процесу 

озакоњења на терену и дистрибуцијом флајера 400.000,00 

4 
5.1.1. 

Запошљавање Рома и Ромкиња у систему социјалне 

заштите, првенствено у Градском центру за социјални 

рад (ГЦСР)  
13.800.000,00 

5 
5.1.2. 

Социолошко истраживање – задовољство Рома и 

Ромкиња постојећим и потребама за новим правима 

и услугама 
2.000.000,00 

6 5.2.1 
Обука за стручне раднике у социјалној заштити и 

остале актере на тему дискриминације  2.700.000,00 

7 5.3.2. 
Штампање и подела флајера о о правима и услугама у 

области социјалне заштите 800.000,00 

8 5.4.4. 
Додела повремене једнократне новчане помоћи за 

лица старија од 65. година три пута годишње  36.000.000,00 

9 5.4.7. 
Обезбеђивање новчане помоћи (једнократна, 

повремена, интервентна...)  2.580.000.000,00 

10 5.5.1. 
Организовање едукативних радионица за превенцију 

дечјих, раних и присилних бракова 4.500.000,00 

11 5.6.2. 

Организовање едукативних радионица о процедурама 

добијања личних докумената као и евиденције у 

званичне базе података (образовање, здравство итд) 

4.500.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Секретаријата за социјалну 

заштиту: 2.665.200.000,00 

 

из финанијског плана Секретаријата за здравство 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 4.1.2. Закључивање уговора са три  нове медијаторке 
2.725.000,00 

2 

4.3.2. 

Организовање инфо сесија са фокусом на младе у вези 

здравствене превенције, болести зависности у 5 ГО на 

годишњем нивоу  
1.000.000,00 
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3 4.3.6. 
Мапирање потреба лица ромске националности из 

ЛГБТ популације и доступних програма за исте 300.000,00 

4 4.4.1. 

Едукативне радионице о значају превентивних 

прегледа и контролисању хроничних незаразних 

болести у ромским насељима 
200.000,00 

5 4.4.2. 
Радионице са младима о репродуктивном здрављу, 5  

на годишњем нивоу у 5 ГО 500.000,00 

6 4.4.3. 
Обука здравствених радника за пружање здравствених 

услуга осетљивим групама друштва     10.800.000,00 

7 4.4.4. 

Расписивање и спровођење јавног позива ОЦД које 

доприносе очувању здравља Рома и Ромкиња 

(унапређење хигијенско-епидемиолошких услова у 

ромским насељима, повећање обухвата имунизације, 

побољшање репр. здравља, и превенција незаразних 

обољења) 3.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

финансијског плана Секретаријата за здравство: 18.525.000,00 

 

из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Редни 

број 

Ознака 

активности 

Активност Финансирање у 

периоду  2022-2024. 

године 

1 1.1.6 Ангажовање педагошких асистената у ПУ 3.260.000,00 

2 1.2.3. Додатна настава за ученике 8. разреда као подршка 

полагању завршног испита 
5.100.000,00 

  Укупно за спровођење активности АП-а из 

средстава Министарства провсвете, науке и 

технолошког развоја 

8.360.000,00 

 

Наредни табеларни приказ представља збирне податке по изворима финансирања свих  планираних активности са 

циљем њиховог буџетирања и реализације у наредном периоду:  

 

Редни 

број 

Назив извора финансирања Вредност планираних 

финансијских средстава 

у периоду  2022-2024. 

године 

1 Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
3.170.000,00 
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2 Секретаријат за културу 
1.000.000,00 

3 Секретаријат за привреду 
16.300.000,00 

4 Секреатијат за имовинске и правне послове 20.700.000,00 

5 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 
189.000.000,00 

6 Секретаријат за инвестиције 
4.700.000,00 

7 Служба главног урбанисте града Београда 12.000.000,00 

8 Секретаријат за социјалну заштиту 
2.665.200.000,00 

9 Секретаријат за здравство 
18.525.000,00 

10 Буџети Градских општина (17) 
207.010.000,00 

11 Донаторска средства 
673.705.493,00 

12 Национална служба за запошљавање 
56.700.000,00 

13 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
8.360.000,00 

 Укупно за спровођење активности АП-а у периоду 2022-2024 
3.876.370.493,00 

 

Одлуком о буџету града Београда (и одлукама о буџету градских општина - 17), у наредним годинама спровођења 

овог локалног акционог плана, потребно је предвидети износе средстава користећи ознаке извора средстава у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем2 и то: 

- Општи приходи и примања буџета – извор 01; 

- Донација од међународних организација - извор 06;  

- Трансфери од других нивоа власти - извор 07;  

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица - извор 08; 

- Финансијска помоћ ЕУ – извор 56. 

 Идентификацију донаторских средстава по изворима и износима, односно наменама за које донатори 

одобравају средства, као и динамику трајања сваког пројекта и процењене износе који би се могли односити на 

 
2 „Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 

84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021 
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ромску популацију, у овом тренутку није било могуће свуда прецизно проценити (имајући у виду да су пројекти 

углавном у оквиру много већих целина или намена које се односе не само на националне мањине, него рецимо на 

породицу или омладину или незапослене, односно одређене социјалне групе, без прављења разлике по 

националној припадности). 

 Будући да је спровођење неких активности планирано за више година (почев од 2022. године) и да је при 

том, прецизно дефинисање активности условљено претходним спровођењем одређених анализа, прикупљањем 

података/стварањем базе података или процена, буџетирање је морало бити одложено за период након што 

поменуте процене буду спроведене, а њихови резултати доступни као полазна основа за креирање даљих 

реформских корака, па и буџетирања. Ако се томе додају и одређена ограничења у погледу оскудних статистичких 

и других пратећих података везано за ову специфичну проблематику, питање буџетирања обима финансијских 

средстава представљало је прилично комплексан и захтеван посао.  

 Финансирање предвиђених мера, по предложеним активностима у оквиру појединих посебних циљева 

из ЛАП-а, подразумева њихово буџетирање путем Одлуке о буџету града у периоду спровођења акционог плана, 

дакле у периоду од 2022-2024, у складу са расположивим изворима финансирања у конкретној години буџетске 

потрошње. У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење појединих мера потребно је 

планирати као програмску активност (текућа и континуирана делатност корисника буџета чијим спровођењем 

се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма), односно као пројекат (временски ограничен 

пословни подухват корисника буџета са јасно дефинисаним исходом, односно променом која се жели постићи, 

потребним ресурсима и управљачком структуром). Када се посматрају поједине области којима се Стратегија, 

односно ЛАП бави, онда поједине мере и активности по посебним циљевима припадају разним програмима 

локалног буџета. 

 

1. Обезбеђивање пуне укључености деце и младих ромске националности у предшколско, основно, 

средње и високо образовање уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против 

дискриминације и циганизма као облика расизма 

 

Према предложеним мерама у области образовања, потребно је предвидети буџетска средства за финансирање 

различитих информативних радионица за децу и родитеље деце ромске националности. За наведене активности 

планирање средстава вршиће се у оквирима раздела 12 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту и то у 

програмима 8 и 9 у зависности од узраста деце (програмске активности 2002-0002   Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, одноно 2003-0001 Реализација делатности основног образовања – увођењем 

нове  економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама и спровођењем конкурса за удружења 

грађана која ће реализовати своје програме и пројекте по конкретним приоритетима Стратегије и овог АП за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња).   

Предложене мере и активности у области образовања потребно је посматрати двојако. Уколико се ради о 

обезбеђивању материјалних услова за потребе школовања (ужине, путни трошкови до образовне установе) та 

давања имају карактер социјалних давања, и те исте расходе неопходно је планирати у оквиру програма 11 – 

Социјална и дечија заштита и то као редовну активност која се спроводи од стране директног корисника буџета 

града (на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета). У случају осталих активности 

где се планира ангажман педагошких асистената у предшколским установама за спровођење задатака инклузије, 

расходе треба предвидети у оквирима буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Разне 

манифестације предвиђене у оквиру области образовања са циљем очувања културних обележја ромске 

националне заједнице треба буџетирати у финансијским плановима индиректних корисника Секретаријата за 

културу, у програму 13 – Развој културе и информисања у оквирима програмске активности 1201-0001 – 

функционисање локалних установа културе. 
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2. Унапређење запошљивости и запошљавања Рома и Ромкиња на локалном тржишту рада 

 

Спровођење постављеног посебног циља кроз сензибилизацију свих актера у области запошљавања ромског 

становништва, повећања броја ромских предузетника, подизања компетенције за радно ангажовање, стручног 

оспособљавања и повећања њихове информисаности потребно је спроводити активности предвиђене овим ЛАП-

ом у сарадњи са Националном службом за запошљавање кроз закључивање посебних споразума са НСЗ, односно 

прибавити/уговорити посебна донаторска средства за спровођење субвенционисања замозапошљавања са 

менторском подршком, социјалног предузетништва, стручних обука и функционалног основног образовања 

одраслих. Буџетирање средстава за предвиђене активности препоручује се реализовати (делом)  у оквиру 

финансијског плана Секретаријата за привреду, у програму  3 – Локални економски развој, преко програмских 

активности 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања (субвенције за, самозапошљавање), док средства за 

радионице сензибилизације послодаваца и конкурса организацијама цивилног друштва за промоцију 

предузетништва и запошљавања ромске популације потребно је предвидети у програмској активности 1501-0001 

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента у функцији 410, под економском класификацијом 481 – 

Дотација невладиним организацијама.   

3. Унапређење услова становања Рома и Ромкиња 

 

Активности које се везују за овај посебан циљ треба да буду буџетиране у оквиру више програма локалног буџета, 

као и у више раздела.  Издатке за капиталне пројекте (који треба да буде буџетиран у 2024. години у разделу 22 – 

Секретаријат за инвестиције као посебан пројекат у програму 1 Становање, урбанизам и просторно планирање), 

ради извођења радова на изградњи и/или реконструкцији водоводне, канализационе мреже, односно изградњу 

саобраћајница треба предвидети у разделу 6 – Секретаријат за комуналне и стамбене послове, као посебно 

формулисани буџетски пројекти са одговарајућим програмским информацијама у складу са Упутством за израду 

програмског буџета. Имајући у виду да се ради о инфраструктурном опремању ови пројекти треба да буду 

буџетирани у програму 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.  У случају израде техничких 

документација за опремање ГГЗ средства треба предвидети у програмској активности 0701-0001 Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре, предметног програма, у разделу 6.   

Осим извора 01 -  Приходи из буџета, за финансирање предложених мера и активности потребно је предвидети и 

друге изворе за реализацију, као што су 07, или 08, односно извор 56 и то након закључења уговора о финансирању 

са виших нивоа власти, донаторских средстава или помоћи ЕУ, поштујући одредбе члана 5. став 6. Закона о 

буџетском систему. 

Активности за теренско истраживање, формирање базе података и слично, односно расходе за њихову реализацију, 

потребно је планирати у оквирима раздела 7 – Секретаријат за имовинске и правне послове, у програмској 

активности 1101-0004 Стамбена подршка, док расходе за активности у области израде планова детаљне регулације 

за подручја ромских насеља у разделу 30– Служба главног урбанисте града Београда у програмској активности  1101-

0001 Просторно и урбанистичко планирање. Расходе по питању информисања ромске популације о поступку 

озакоњења, пружања помоћи и обезбеђивања субвенција за стамбене трошкове треба планирати у случају 

закључивања уговора о финансирању донаторским средствима, у оквирима програма 11 – Социјална и дечија 

заштита у програмској активности 0001 (или као посебан пројекат, са јасно ограниченим временским границама 

спровођења свих, сличних активности)  

4. Повећање обухвата и унапређење приступа Рома и Ромкиња услугама здравствене заштите уз пуно 

остваривање права на здравље 

 

Ради реализације предвиђених активности у области здравља потребно је буџетирати средства у разделу 14. 

Секретаријат за здравство и то за потребе ангажовања додатних здравствених медијаторки, за инфо и едукативне 

сесије, обуку здравствених радника,  путем закључења уговора са Заводом за јавно здравље Београд. Средства треба 



50 

 

планирати у оквиру програма 12, програмске активности 1801 - 0003   Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље, путем планирања и извршења на економској класификацији 464 -  Дотације организацијама 

за обавезно социјално осигурање. Такође, средства за расписивање јавног позива организацијама цивилног друштва 

које доприносе очувању здравља Рома и Ромкиња потребно је планирати у оквирима исте програмске активности 

на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и кроз конкурсни поступак спроводити 

одабир програма/пројекта удружења грађана.  

 

5. Побољшање приступа Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити 

 

Предложене активности у области социјалне заштите предвидети/планирати у буџетском програму 11, у оквирима 

раздела Секретаријата за социјалну заштиту (раздео  15) као програмску активност 0901-0001 – Једнократне помоћи 

и друге облици помоћи (функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификовано на другом 

месту). Такође, у оквирима ове програмске активности и функције могу се планирати и расходи за запошљавање 

Рома и Ромкиња у градском Центру за социјални рад (преко економске класификације 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти), затим услуге социолошког истраживања треба предвидети у функцији 090 – Социјална заштита 

некласификовано на другом месту уз коришћење економске класификације 423 – Услуге по уговору.  Обуку 

стручних радника у социјалној заштити, кроз планиране набавке услуге израде програма обуке треба планирати у 

функцији 070, на нивоу конта 481 – Дотације невладиним организацијама, док расходе спровођења обуке на нивоу 

конта 423 – Услуге по уговору.  


