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3.7.1.23. Измена и допуна нормативног 

оквира у циљу усклађивања са 

појмом жртве у међународним 

споразумима о заштити људских 

права. 

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

IIIквартал 2016.- 

I квартал 2017. 

године 

 

 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.3.1.2. 

(Буџет Републике Србије - 

71.136 €) 

 

Нормативни оквир у циљу усклађивања са 

појмом жртве у међународним споразумима 

о заштити људских права измењен и 

допуњен. 

3.7.1.24. Усвајање посебног закона којим 

се уређује превенцијанасиља над 

женама у породици и 

партнерским односима. 

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа  

 

 

III квартал 2016. 

године 

Аплицирано је за средства 

код UNICEF-а 

 

 

Посебан закон којим се уређује превенција 

насиља над женама у породици и 

партнерским односима усвојен и примењује 

се. 

3.7.1.25. Спровести обуке за судије, јавне 

тужиоце и заменике јавних 

тужилаца за поступање у 

случајевима насиља над женама 

у породици и у партнерским 

односима, као и родно 

заснованог насиља. 

 

-Правосудна 

академија 

-Организације 

цивилног друштва 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

Континуирано Буџетирано у оквиру 

активности 1.3.1.7. 

 

(Буџет Републике Србије - 

4.076.500€) 

 

Спроведене обуке за побољшање кривичног 

гоњења и заштите жртава насиља над 

женама у породици и у партнерским 

односима, као и родно заснованог насиља. 

3.8. ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 
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3.8.1. Усвојити кроз инклузиван процес посебан акциони план 

фокусиран на делотворно спровођење постојећих права 

националних мањина узимајући у обзир препоруке издате у 

трећем мишљењу о Србији Саветодавног комитета у контексту 

Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних 

мањина.    

 

 

Посебан Акциони план, који уважава све 

препоруке  дате у  трећем мишљењу о Србији 

Саветодавног комитета у контексту Оквирне 

конвенције Савета Европе о заштити 

националних мањина, други извештај 

експертског комитета за примену Европске 

повеље о регионалним и мањинским језицима у 

Републици Србији и извештаје о примени 

билатералних споразума о заштити националних 

мањина, усмерен на имплементацију постојеће 

легислативе из области права националних 

мањина, усвојен кроз инклузиван процес и 

примењује се.  

1.Извештај Саветодавног комитетау 

контексту Оквирне конвенције Савета 

Европе о заштити националних мањина у 

коме се констатује напредак Србије у 

погледу делотворног спровођења 

постојећих права националних мањина;   

2.Извештај експертског комитета за 

примену Европске повеље о регионалним и 

мањинским језицима у Републици Србији у 

коме се констатује напредак у остваривању 

права на употребу језика националних 

мањина, као обавеза преузетих из повеље;  

 

3. Извештаји о примени билатералних 

споразума   о заштити националних 

мањина; 

4. Извештај тела надлежног за праћење 

примене Посебног АП за остваривање 

права националних мањина. 

.5 Годишњи извештај Повереника за 

заштиту равноправности којим се 

констатује унапређење стања у области 

заштите права националних мањина; 

6. Извештај Заштитника грађана у делу који 

се односи на  положај националних мањина 

и којим се констатује  унапређење стања у 

области заштите права националних 

мањина. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

3.8.1.1. Основати мултиресорну радну 

групу за израду посебног 

Акционог плана за остваривање 

права националних мањина, уз 

активно учешће националних 

савета националних мањина. 

 

-Влада Републике 

Србије 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе 

I и II квартал 

2015. године 

 

Буџет Републике Србије - 

30.878€ 

 

 

Мултиресорна радна група основана. 

3.8.1.2. Усвојити, кроз инклузиван 

процес, посебан акциони план  за 

имплементацију  нормативног 

оквира за заштиту националних 

мањина, водећи се релевантним 

препорукама датим у трећем 

мишљењу о Србији 

Саветодавног комитета Савета 

Европе у контексту Оквирне 

конвенције Савета Европе о 

заштити националних мањина, 

којим ће се омогућити пуна 

имплементација, са посебном 

пажњом ка остваривању 

следећих циљева: 

1.Појачати напоре да се 

гарантује свеобухватнија 

примена уставног начела  

‘одговарајуће заступљености' у 

ширем јавном сектору; 

-успостављање механизама за 

прикупљање података о 

националној припадности;  

-Мултиресорна 

радна група 

састављена од 

представника свих 

надлежних 

министарстава, 

покрајинских 

секретаријата, 

представника 

националних савета 

нацоналних 

мањина, 

релевантних 

организација 

цивилног друштва 

која је образована 

решењем  

Министара 

надлежног за 

послове државне 

управе. 

 

- Праћење 

спровођења 

До I квартала 

2016. године 

 

 

-Буџет Републике Србије- 

30.878 € 

 

- Пројекат „Промоција 

људских права и заштите 

мањина у југоисточној 

Европи Савет Европе“-

4.312€ 

 

у 2015.  години-  

 

 

 

 

Усвојен  посебан акциони план фокусиран 

на делотворно спровођење постојећих права 

националних мањина узимајући у обзир 

препоруке издате у трећем мишљењу о 

Србији Саветодавног комитета у контексту 

Оквирне конвенције Савета Европе о 

заштити националних мањина. 

Уставно начело ‘одговарајуће 

заступљености' националних мањина у 

ширем јавном  сектору у потпуности 

примењено, што се потврђује кроз: 

-механизам за прикупљање података о 

националној припадности, као осетљивих 

података успостављен и оперативан;  

-Званични статистички подаци о 

националној припадности у ширем јавном  

сектору установљени;  

-Проширени преференцијални критеријуми 

за припаднике мањинских заједница, 

укључујући знање језика националне 

мањине приликом запошљавања; 
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-ширење преференцијалних 

критеријума за припаднике 

мањинских заједница, 

укључујући знање језика 

националне мањине приликом 

запошљавања; 

 

-Гарантовање поштовања 

посебног идентитета 

припадника националних 

мањина и стриктно 

придржавање начела слободне 

самоидентификације. 

2.Промовисати ефикасно 

учешће националних мањина, 

укључујући нумерички мале 

националне мањине у изборном 

процесу, идентификовањем 

одговарајућег уставног 

механизма;  

3.Унапређење законодавног 

оквира за заштиту националних 

мањина уз пуно поштовање 

уставног принципа којим се 

гарантују  стечена људска и 

мањинска права; 

4.Ревизија Закона о 

националним саветима 

националних мањина, у блиској 

сарадњи са представницима свих 

националних мањина и 

цивилног друштва, у циљу 

обезбеђивања делотворног 

учешћа припадника 

Акционог плана - 

Савет за 

националне 

мањине, уз 

административну 

подршку 

Канцеларије за 

људска и мањинска 

права. 

-поштовање посебног идентитета 

припадника националних мањина и 

стриктно придржавање начела слободне 

самоидентификације примењено у пракси. 

2. Одговарајући уставни механизам  којим 

се гарантује учешће националних мањина,  

укључујући нумерички мале националне 

мањине  у изборном процесу, идентификван 

и предложена решења достављена радној 

групи за уставне промене; 

3. Усвојене измене законодавног оквира за 

заштиту  националних мањина, уз пуно 

поштовање уставног принципа којим се 

гарантују  стечена људска и мањинска 

права; 

4. Закона о националним саветима 

националних мањина израђен у блиској 

сарадњи са представницима свих 

националних мањина и цивилног друштва, 

усвојен и примењује се. 

5. Флексибилан приступ у коришћењу 

пописних података из 2011. године за 

израду политика које утичу на права 

припадника националних мањина, посебно 

у односу на Роме и подручја где је бојкот 

имао значајан утицај на резултате пописа 

примењен; 

6. Брзо и детаљно одговарање на налазе и 

препоруке Заштитника грађана, 

Покрајинског омбудсмана и Повереника за 

заштиту равноправности у свим 

случајевима који утичу на права 
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националних мањина у свим 

питањима која их се тичу; 

5.Следити флексибилан приступ 

у коришћењу пописних података 

из 2011. године за израду 

политика које утичу на права 

припадника националних 

мањина, посебно у односу на 

Роме и подручја где је бојкот 

имао значајан утицај на 

резултате прописа; 

6. Брзо и детаљно одговарање на 

налазе и препоруке Заштитника 

грађана, Покрајинског 

омбудсмана и Повереника за 

заштиту равноправности у свим 

случајевима који утичу на права 

припадника националних 

мањина и обезбеђење адекватне 

подршке тим институцијама 

како би се осигурала ефикасна 

обрада достављених притужби, 

и како би оне биле доступне 

припадницима националних 

мањина; 

7.Наставити и појачати напоре 

ради превазилажења стања 

апатридије и решити случајеве 

који се односе на лица које 

немају личне исправе; 

8.Интензивирати напоре у циљу 

унапређења интеракције између 

различитих заједница које живе 

у Србији, кроз успостављање 

механизама за побољшање 

припадника националних мањина 

примењено. 

Адекватна подршканаведеним 

институцијама обезбеђена како би се 

осигурала ефикасна обрада достављених 

притужби . 

Приступ припадника националних мањина 

налазима и препорукама Заштитника 

грађана, Покрајинског омбудсмана и 

Повереника за заштиту равноправности 

континуирано обезбеђен. 

7. Напори ради превазилажења стања 

апатридије и решавање случајева који се 

односе на лица које немају личне исправе се 

континуирано јачају, што је потврђено 

бројем лица која су решила свој статус; 

8. Механизми за побољшање координације 

и сарадње међу националним саветима  

националних мањина успостављени, 

стварајући оквир за јачање интеракције 

између различитих заједница које живе у 

Србији, 

Број састанака Републичког Савета за 

националне мањине повећан на годишњем 

нивоу и доступан јавности. 

9. Радње које се предузимају у оквиру 

кривичноправног система (број покренутих 

истрага, број радњи предузетих од стране 

тужилаштва) у циљу процесуирања злочина 

из мржње потврђују да се злочин из мржње 

адекватно сузбија. 
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координације и сарадње међу 

националним саветима 

националних мањина и 

ефикасног рада националних 

савета  националних мањина; 

9.Осигурати да се 

кривичноправни систем 

адекватно бави злочинима из 

мржње иинтензивирати рад на 

подизању свести свих 

релевантних актера у систему 

кривичног правосуђа о важности 

кривичног гоњења дела 

мотивисаних мржњом; 

10.Унапређење законодавног 

оквира које регулишу употребу 

мањинских језика и 

промовисати његову пуну 

примену кроз интензивирање 

напора ради обезбеђивања пуне 

и исправне примене правила које 

тренутно важе за регистровање 

имена на мањинским језицима, 

службену комуникацију са 

органима јавне власти  и приказ 

топографских знакова на 

језицима националних мањина; 

11.Унапређење законодавног 

оквира и јачање напора да се 

обезбеди одговарајућа 

доступност уџбеника на 

језицима националних мањина у 

складу са њиховим израженим 

потребама и отклањање свих 

преосталих препрека  (као што 

су: неуједначена примена закона 

Обуке усмерене ка јачању свести свих 

релевантних актера кривичноправног 

система о значају процесуирања злочина из 

мржње спроведене. 

Број минута на јавним медијским сервисима 

усмерених ка јачању свести о последица 

злочина из мржње на годишњем нивоу. 

10. Измене законодавног оквира  које 

регулишу употребу мањинских језика 

усвојене и у потпуности се примењују. 

Правила које тренутно важе за 

регистровање имена на језицима 

националних мањина примењена у 

потпуности на одговарајући начин, што се 

потврђује кроз: 

-регистровање имена на језицима 

националних мањина континуирано 

омогућено ширем земље. 

-службена комуникација на језиима 

националних мањина са органима јавне 

власти  омогућена 

-приказ топографских знакова на језицима 

националних мањина остварен; 

11. Унапређен законодавни оквиркојим се 

обезбеђује одговарајућа доступност 

уџбеника на језицима националних мањина 

усвојен и у потпуности се примењује. 

Успостављени одговарајући механизми за 

отклањање препрека (као што су: 
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на локалном нивоу, недостатак 

свести о томе међу неким 

директорима школа, 

организовање часова матерњег 

језика у неприкладно време и на 

неприкладном месту, недостатак 

одговарајућих уџбеника) за 

остваривање права на 

образовање на језицима 

националних мањина широм 

Србије, укључујући изборне 

предмете матерњег језика, ако је 

неопходно и прикладно; 

12.Промовисати успостављање и 

делотворно функционисање 

савета за међунационалне 

односе на локалном нивоу у 

свим општинама са етнички 

мешовитим становништвом; 

 

13.Обезбеђење одрживости 

медија са садржајем на  језицима 

националних мањина кроз 

ефикасну примену нових 

медијских закона и 

идентификацију модела 

стабилног финансирања који не 

доводи до било какве 

деградације права националних 

мањина;  

14.Наставити са политиком 

немешања у спорна питања 

идентитета Буњеваца и Влаха, 

већ снажно подстицати дијалог 

неуједначена примена закона на локалном 

нивоу, недостатак свести о томе међу неким 

директорима школа, организовање часова 

матерњег језика у неприкладно време и на 

неприкладном месту, недостатак 

одговарајућих уџбеника) заостваривање 

права на образовање на  језицима 

националних мањина. 

12.Број успостављених савета за 

међунационалне односе на локалном нивоу 

у свим општинама са етнички мешовитим 

становништвом повећан. 

13. Одрживост медија са садржајем на  

језицима националних мањина обезбеђена 

кроз  ефикасну примену нових медијских 

закона и идентификацију модела стабилног 

финансирања који не доводи до било какве 

деградације права националних мањина, 

утврђен уз инклузивно учешће 

представника националних мањина. 

14.Политика немешања у спорна питања 

идентитета Буњеваца и Влаха се 

континуирано примењује. 

Учестали дијалог са припадницима 

хрватске, односно румунске мањине се 

одвија. 

15. Буџетски фонд за националне мањине 

оперативан, 

Средства за ефикасан рад Буџетског фонда 

за националне мањине обезбеђена. 

16. Пронађена прагматична решења за 

приступ  националних мањина  верским 
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унутар ових заједница, као и 

дијалог са припадницима 

хрватске, односно румунске 

мањине; 

15. Предузети неопходне кораке 

како би буџетски фонд за 

националне мањине постао 

оперативан, обезбеђујући да 

његов састав и функционисање 

укључују националне мањине на 

одговарајући начин и да су 

средства за његов ефикасан рад 

обезбеђена; 

16. Предузети неопходне кораке 

–уз поштовање принципа 

одвојености државе и цркве  –

како би пронашла прагматична 

решења у свим случајевма где би 

то допринело превазилажењу 

тешкоћа у приступу 

националних мањина верским 

обредима на језицима 

националних мањина. 

обредима на језицима  националних 

мањина. 

3.8.1.3. Идентификовање адекватног 

модела међу различитим 

модалитетима, попут: 

-пројектног финансирања; 

-изузимање медија у 

влашништву националних 

савета националних мањина из 

процеса приватизације; 

-повећање количине садржаја  на 

језицима националних мањина 

-Министарство 

надлежно за 

послове 

информисања 

-Регулаторно тело 

за електронске 

медије 

-Национални 

савети 

националних 

мањина 

I - II квартал 

2016. године 

TAIEX-2.250 € 

у 2016. 

 

 

Адекватан модел који осигурава 

финансијску одрживост медија на језицма 

националних мањина и очување постојећег 

нивоа остварености права на информисање 

на језицима националних мањина  

идентификован кроз инклизиван процес уз 

консултације са националним мањинама. 
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на јавним радио телевизијским 

сервисима (РТС/РТВ) кроз 

проглашавање емитовања таквог 

садржаја за дужност јавних 

сервиса. (public service remit) 

-Повезивање приватизације 

медија са условним 

лиценцирањем од стране РЕМ-а 

са обавезом емитовања одређене 

количине програма на језицима 

националних мањина.  

Истовремено анализирати 

утицај ефеката приватизације и 

дигитализације на медије које 

емитују садржаје на језицима 

националних мањина, а у 

консултацији са националним 

мањинама.  

У циљу осигуравања 

финансијске одрживости медија 

на језицима националних 

мањина, кроз инклузиван процес 

са представницима националних 

мањина, како би се обезбедило 

очување постојећег нивоа 

остварености права на 

информисање на језицима 

националних мањина.  
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3.8.1.4. Обезбедити  довољно и стабилно 

финансирање којим се гарантује 

одрживост медија на језицима 

националних мањина кроз: 

-наставак буџетске подршке за 

медије у власништву 

националних савета 

националних мањина; 

-изузимање медија у власништву 

националних савета од 

приватизацијеу складу са 

Законом о јавном информисању 

и медијима; 

-расписивање конкурса за 

суфинансирање медија на 

језицима националних мањина 

уз пуно уважавање предлога и 

мишљења националних савета о 

начину расподеле средстава и 

поштовање прописа о јавним 

набавкама; 

-обезбеђивање ко-финансирања 

медија на језицима националних 

мањина из Буџетског фонда за 

националне мањине.  

-обезбеђивање учешћа савета 

националних  мањина у раду 

савета регулаторног тела за 

електронске медије засновано на 

јасним критеријумима за избор. 

-Министарство 

надлежно за 

послове 

информисања 

-Влада Аутономне 

покрајине 

Војводине 

-Јединице локалне 

самоуправе 

- Буџетски фонд за 

националне мањине 

Континуирано -Буџетски фонд за 

националне мањине – 

средства ће бити одређивана 

на годишњем нивоу од 

тренутка његове 

операционализације 

-Буџет Републике Србије– 

редовна активност 

-Буџети Јединица 

локалних самоуправа-

Трошкове сносе јединице 

локалне самоуправе 

-Буџет  Аутономне 

покрајине Војводине-  

Трошкове сноси Влада 

Аутономне покрајине 

Војводине 

Буџетска подршка за медије у власништву 

националних савета националних мањина 

настављена. 

Медији у власништву националних савета 

изузети од приватизације  у складу са 

Законом о јавном информисању и медијима. 

Конкурси за суфинансирање медија на 

језицима националних мањина се редовно 

расписују  уз пуно уважавање предлога и 

мишљења националних савета о начину 

расподеле средстава и поштовање прописа 

о јавним набавкама. 

Обезбеђена средства у Буџетском фонду за 

националне мањине за обезбеђивање ко-

финансирања медија на језицима 

националних мањина. 

-Савети националних  мањина учествују у 

раду савета регулаторног тела за 

електронске медије. 
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3.8.1.5. Подизање свести јавности о 

правима националних мањина и 

уважавање културних и језичких 

различитости кроз подршку 

производњи медијских садржаја 

ради остваривања једнаких 

права. 

-Министарство 

надлежно за 

послове 

информисања 

Континуирано Буџет Републике Србије– 

654.222 € 

 

2014-2016. по 218.074€ 

2017-2018- непознато у овом 

тренутку 

 

Подизање свести јавности о правима 

националних мањина и уважавање 

културних и језичких различитости 

реализовано кроз повећан број медијских 

прилога, саопштења и одржаних састанака. 

Број минута на програмима јавних радио-

телевизијских сервиса фокусираних на 

подизање свести правима националних 

мањина и промоцији културних и језичких 

разлика и промовисање културе 

толеранције.  

Посебна пажња је посвећена предлозима и 

мишљењима савета националних мањина у 

процесу расподеле средстава за медијске 

садржаје о правима националних мањина и 

промовисање културне и језичке разлике и 

културе толеранције. 

3.8.1.6. Усвојити нови Закон о 

уџбеницима, а у складу са 

консулацијама са националним 

саветима националних мањина 

којим се омогућава 

превазилажење досадашњих 

препрека у обезбеђењу 

доступности уџбеника на 

језицима националних мањина 

кроз: 

-прецизирање дефиниције  

уџбеника на језику националне 

мањине у циљу шире 

доступности уџбеника; 

-поједностављивање процедуре 

увоза и одобравања уџбеника 

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

-Народна 

скупштина 

Републике Србије 

II и III квартал 

2015. године 

Буџет Републике Србије– 

17.285 € 

 

у 2015. години 

Нови Закон о уџбеницима усвојен и 

ефикасно се примењује. 

Доступност  уџбеника на језицима 

националних мањина обезбеђена за сваку 

школску годину.  
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који се користе у настави на 

језицима националних мањина.  

-дефинисање каталога уџбеника 

за образовање на језицима 

националних мањина; 

-увођење обавезе штампања 

уџбеника на језику националне 

мањине од стране Завода за 

уџбенике и наставна средства  о 

трошку буџета  у случају 

недостатка заинтересованих 

приватних издавача. 

-Финансирање развоја и 

штампања уџбеника за предмет 

матерњи језик са елементима 

културе од стране  Завода за 

уџбенике и наставна средства  о 

трошку буџета  у случају 

недостатка заинтересованих 

приватних издавача. 

3.8.1.7. Пуна имплементација новог 

закона о уџбеницима којом се 

трајно обезбеђује потребан број  

уџбеника на језицима 

националних мањина за сваку 

школску годину. 

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

-Национални 

просветни савет 

-Завод за уџбенике 

и наставна средства  

-Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

Континуирано, 

почев од I 

квартала 2016. 

године 

За мониторинг над 

имплементацијом: Буџет 

Републике Србије – 

 17.992 € 

2016-2018- 5.977 €  годишње 

За обезбеђивање уџбеника: 

Буџет Републике 

СрбијеТрошкови тренутно 

непознати 

Уџбеници на језицима националних 

мањина на одговарајући начин одражавају 

потребе изражене од стране националних 

мањина, преостале препреке су уклоњене и 

остваривање права на образовање на 

језицима мањина се осигурава. 
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*Увођење обавезног 

издавања уџбеника на 

језицима националних 

мањина који се финансирају 

из државног буџета од 

стране Завода за уџбенике и 

наставна средства у случају 

недостатка заинтересованих 

приватних издавача 

зависиће од различитих 

фактора (трошкови превода, 

број ученика, итд ) 

3.8.1.8. Израда Правилника о 

препознавању дискриминације у 

образовању усмереног на 

превенцију дискриминације и 

сегрегације националних 

мањина у образовању.  

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

 

I-II  квартал 

2016. 

Буџет Републике Србије- 

8.642€ 

у 2016. 

Националне мањине су адекватно укључене 

у образовни систем без сегрегације. 

3.8.1.9. Увођење садржаја и тема које 

развијају знање о правима 

националних мањина и 

основним карактеристикама 

националних мањина које живе у 

Републици Србији, унапређују 

културу толеранције између 

припадника већинског народа и 

националних мањина, као и за 

увођење таквих програма у 

програме формалног 

образовања. 

Спровођење сталне оцене 

учинка, праћење и унапређење 

ефеката уведених програма. 

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања  

-Национални 

просветни савет 

-Завод за уџбенике 

и наставна средства   

-Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

Утврђивање и 

увођење 

основних тема и 

облика рада у 

формално 

образовање - 

Континуирано, 

почев од 

усвајања новог 

закона о 

уџбеницима 

Спровођење 

сталне оцене 

учинка, праћење 

-увођење основних тема и 

облика рада  у формално 

образовање : Буџет 

Републике Србије - 8.642€ 

-Спровођење сталне оцене 

учинка, праћење Буџет 

Републике Србије -3.064€ 

 

У 2016-9.663€ 

У 2017- 1.021€ 

У 2018-1.022€ 

 

Утврђен садржај тема и облици рада који 

промовишу културу толеранције између 

припадника већинске и мањинске 

заједнице. 

 

Теме и облици рада уведени у формално 

образовање на различитим нивоима. 

 

Сталне оцене учинка, праћење и 

унапређење ефеката уведених програма се 

спроводе. 
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Веза са Акционим планом за 

спровођење Стратегије 

превенције и заштите од 

дискриминације – мера 4.1.1. 

 

-Организације 

цивилног друштва 

-Национални савети 

националних 

мањина 

 

и унапређење 

ефеката 

уведених 

програма – 

Континуирано 

почев од 

увођења 

 

  

3.8.1.10. Образовати стручни тим ради 

унапређења квалитета  садржаја 

уџбеника, наставних планова и 

програма као и других наставних 

материјала на свим нивоима 

образовања и елиминисања 

дискриминаторских садржаја 

који се односе на националне 

мањине, кроз: 

- за континуирано праћење 

садржаја уџбеника и наставних 

материјала на свим нивоима 

образовања; 

- за израду стандарда и стручних 

упутства; 

-утврђивања методологије 

извештавања и израде годишњег 

извештаја. 

Веза са Акционим планом за 

спровођење Стратегије 

превенције и заштите од 

дискриминације – мера 

-Завод за 

унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

 

-Организације 

цивилног друштва 

 

-Национални 

просветни савет 

 

 

Образовање 

експертског 

тима: 

III квартал 2015. 

Праћење 

садржаја 

уџбеника и 

наставних 

материјала, 

израда стандарда 

и стручних 

упутства и 

мониторинг:  

Континуирано, 

почев од 

успостављања 

експертског 

тима.  

Образовање експертског 

тима: Буџет Републике 

Србије - 8.642€ 

У 2015 

За  праћење садржаја 

уџбеника и наставних 

материјала, израда 

стандарда и стручних 

упутства и мониторинг:  

Буџет Републике Србије -

3.064€ 

2016-2018- 1.021€ годишње 

 

Квалитет садржаја уџбеника, наставних 

планова и програма и других наставних 

материјала на свим нивоима образовања 

побољшан у смислу уклањања било 

дискриминаторски садржаја. 

Стандарди и стручна упутства израђени.  

Израђен годишњи извештај. 
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3.8.1.11. Подизање квалитета основног и 

средњег образовања на језицима 

националних мањина кроз 

расписивање конкурса за 

финансирање и суфинансирање 

активности, програма и 

пројеката организација чији су 

оснивачи национални савети 

националних мањина и 

организација цивилног друштва 

које се баве заштитом и 

унапређењем права 

националних мањина. 

-Буџетски фонд за 

националне 

мањине, који 

администрира 

Министарство 

надлежно за 

државну управу 

-Влада  Аутономне 

покрајине 

Војводине  

Континуирано, 

сваке године се 

расписује 

конкурс у 

августу месецу 

Буџет Аутономне 

покрајине Војводине-  

14.829 € 

у 2015. Години 

- Буџетски фонд за 

националне мањине – 

средства ће бити одређивана 

на годишњем нивоу од 

тренутка његове 

операционализације  

Програми и пројекти организација чији су 

оснивачи национални савети националних 

мањина и организација цивилног друштва 

које се баве заштитом и унапређењем права 

националних мањина се финансирају кроз 

пројектно финансирање и  суфинансирање. 

3.8.1.12. Унапређење учења српског 

језика, као другог језика по 

методологији учења страних 

језика.  

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања  

-Влада  Аутономне 

покрајине 

Војводине  

Континуирано Буџет Републике Србије –

трошкови зависе од броја 

разреда у којима ће се 

увести предмет Српски 

језик – као други језик.  

Методологија за учење српског језика као 

страног језика развијена.  

Повећан број ученика из реда националних 

мањина који похађају предмет Српски као 

нематерњи језик.  

3.8.1.13. Пружање основне и додатне 

обуке наставницима који су 

задужени за образовање на 

језицима националних мањина. 

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања  

-Државни 

универзитети 

Континуирано Државни универзитети -

Трошкове сносе државни 

универзитети  

Обука наставника који су задужени за 

образовање на језицима националних 

мањина доступна и у функционише. 

Катедра за хрватски језик на Универзитету 

у Новом Саду основана. 

Центар за ромски језик на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду 

основан. 
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3.8.1.14. Подизање свести међу широм 

јавности и државним 

службеницима на свим нивоима 

о постојању националних 

мањина у земљи, њиховим 

правима као и правима на 

афирмативне мере где су оне 

неопходне.  

-Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе 

Континуирано -Тренинзи и јавне расправе: 

Буџет Републике Србије -

28.000€ 

2015-2018- 7.000€годишње 

-Број минута на јавним 

сервима посвећених 

подизању свести о правима 

националних мањина, број 

штампаних брошура: IPA 

2016 

Аплицирати за IPA 2016 

Аплицирати за билатералну 

помоћ 

Број минута на јавним сервима посвећених 

подизању свести о правима националних 

мањина. 

Број тренинга одржаних за државне 

службенике на свим нивоима.  

Број јавних расправа, штампаних брошура и 

инфографика усмерених на промоцију 

права националних мањина. 

3.8.1.15. Спровођење ефикасне истраге и 

санкционисање 

међунационалних инцидената, а 

нарочито оних који стичу 

обележја кривичног дела, 

изазивања расне, националне и 

верске мржње и нетрпељивости. 

 

-Министарство 

надлежно за 

унутрашње послове 

-Републичко јавно 

тужилаштво 

Континуирано Буџет Републике Србије – 

4.085 € 

 

2015-2018. по 1.021 € 

годишње 

 

 

Откривање, проналажење, хапшење и 

привођење правди учинилаца кривичних 

дела са елементима насиља изазваних 

личним својством према припадницима 

националних мањина. 

Повећан број откривених кривичних дела са 

елементима насиља изазваних личних 

својством. 

Повећан број радњи које је тужилаштво 

предузело у циљу ефикасне истраге и 

санкционисање међунационалних 

инцидената.  
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3.8.1.16. Анализа стања  у јавним 

тужилаштвима у подручјима у 

којима живе припадници 

националних мањина у погледу: 

-заступљености припадника 

националних мањина као 

носилаца јавнотужилачке 

функције; 

-заступљености припадника 

националних мањина као 

тужилачког  особља (тужилачки 

помоћници и намештеници); 

-познавања језика националних 

мањина. 

-Административна 

канцеларија 

Државног већа 

тужилаца 

I-II  квартал 

2016. 

Буџет Републике Србије – 

255 €  

 

у 2016. години 

Анализа стања  у јавним тужилаштвима у 

подручјима у којима живе националне 

мањине спроведена и заступљеност 

припадника националних мањина утврђена. 

3.8.1.17. Израда и усвајање Правилника о 

критеријумима и мерилима за 

оцену стручности, 

оспособљености и достојности 

за предлагање и избор кандидата 

за носиоца јавно тужилачке 

функције укључујући одредбе о 

примени чл. 82 Закона о јавном 

тужилаштву, који наводи да се 

при предлагању и избору јавних 

тужилаца и заменика јавног 

тужиоца води рачуна о 

националном саставу 

становништва, одговарајућој 

заступљености припадника 

националних мањина и 

познавању стручне правне 

терминологије на језицима 

националних мањина који је  у 

службеној употреби у суду. 

-Државно веће 

тужилаца 

IV квартал 2015 

– I квартал 2016. 

године 

Буџетирано у оквиру  

активности 1.1.3.1 

 

(-Буџет Републике Србије-

8.642. € 

- TAIEX-  2.250 € 

- IPA 20-Јачање стратешких 

и административних 

капацитета ВСС и ДВТ, 

Twinning уговор -2.000.000€) 

 

 

Правилник о критеријумима и мерилима за 

оцену стручности, оспособљености и 

достојности за предлагање и избор 

кандидата за носиоца јавно тужилачке 

функције укључујући одредбе о примени 

чл. 82 Закона о јавном тужилаштву, који 

наводи да се при предлагању и избору 

јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца 

води рачуна о националном саставу 

становништва, одговарајућој 

заступљености припадника националних 

мањина и познавању стручне правне 

терминологије на језику мањине који је  у 

службеној употреби у суду усвојен и 

спроводи се. 
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3.8.1.18. Успостављање заједничке радне 

групе са  Високим саветом 

судства   за процену приступа 

националних мањина 

правосудном систему. 

-Државно веће 

тужилаца 

-Високи савет 

судства 

II квартал  2016. 

године 

Буџетирано у оквиру  

активности 1.1.3.1 

 

( IPA 2013-Јачање 

стратешких и 

административних 

капацитета ВСС и ДВТ, 

Twinning уговор -2.000.000 € 

) 

Заједничка радна групе са  Високим саветом 

судства   за процену приступа националних 

мањина правосудном систему основана. 

3.8.1.19. Одржавање заједничке 

радионице о приступу 

националних мањина правној 

помоћи за Државно веће 

тужилаца, Високи савет судства, 

организације цивилног друштва 

и представнике националних 

мањина. 

 

-Државно веће 

тужилаца 

-Високи савет 

судства  

-Организације 

цивилног друштва 

-Представници 

националних 

мањина 

-јединице локалне 

самоуправе 

II и III  квартал 

2016. године 

Буџетирано у оквиру  

активности 1.1.3.1 

 

(IPA 2013-Јачање 

стратешких и 

административних 

капацитета ВСС и ДВТ, 

Twinning уговор -2.000.000 € 

) 

Заједничка радионица о приступу 

националних мањина правној помоћи за  

Државно веће тужилаца, Високи савет 

судства,  организације цивилног друштва и 

представнике националних мањина 

одржана. 

 



321 

 

-правни факултети- 

правне клинике 

3.8.1.20. Одржавање округлог стола за 

усвајање коначних препорука за 

компоненту 3, циља 1 ИПА 2013 

пројекта „Јачање капацитета 

ВСС и ДВТ", која се односи на 

побољшање односа са 

организацијама цивилног 

друштва и активности везане и 

за приступ националних мањина 

правосудном систему.  

-Државно веће 

тужилаца 

-Високи савет 

судства  

-Организације 

цивилног друштва 

-Представници 

националних 

мањина 

 

IV квартал 2016. 

године 

Буџетирано у оквиру  

активности 1.1.3.1 

 

( IPA 2013-Јачање 

стратешких и 

административних 

капацитета ВСС и ДВТ, 

Twinning уговор -2.000.000 € 

) 

 

Округли сто за усвајање коначних 

препорука за компоненту 3, циља 1 ИПА 

2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и 

ДВТ", која се односи на побољшање односа 

са организацијама цивилног друштва и 

активности везане и за приступ 

националних мањина правосудном систему 

одржан. 

3.8.1.21. Спровођење обуке судија о 

међународним документима и 

стандардима у области заштите 

од дискриминације националних 

мањина и пракси ЕСЉП. 

 

(Повезана активност 1.3.1.6.) 

-Правосудна 

академија 

Континуирано Буџетирано у оквиру 

активности 1.3.1.7. 

 

(Буџет Републике Србије - 

4.076.500€) 

 

 

 

Обуке судија о међународним документима 

и стандардима у области заштите од 

дискриминације националних мањина и 

пракси ЕСЉП се спроводе. 
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3.8.1.22. Спровођење конкурса за су 

финансирање организација 

националних мањина у  А. П. 

Војводина  за пројекте 

мултикултуралног карактера с 

циљем развијања духа 

толеранције и подстицања 

промовисања културне 

диверсификације. 

Спровођење конкурса за 

суфинансирање програма и 

пројеката организација чији су 

оснивачи национални савети 

националних мањина и 

организација цивилног друштва 

које се баве заштитом и 

унапређењем права 

националних мањина у  другим 

крајевима у којима живе 

националне мањине, 

обезбеђењем средстава из 

Буџетског фонда за пројекте 

мултикултуралног карактера с 

циљем развијања духа 

толеранције и подстицања 

промовисања културне 

диверсификације. 

-Влада Аутономне 

покрајине 

Војводине  

-Буџетски фонд за 

националне мањине 

који администрира 

Министарство 

надлежно за 

државну управу 

-Организације 

националних 

мањина  

За јавне позиве у  

А. П. Војводина:  

Континуирано, 

почев од I 

квартала 2015. 

године 

За јавне позиве у 

другим деловима 

земље 

Континуирано, 

почев од I 

квартала 2016. 

године 

Буџет  Аутономне 

покрајине Војводине- 

182.310 €у 2015. години 

- Буџетски фонд за 

националне мањине – 

средства ће бити одређивана 

на годишњем нивоу од 

тренутка његове 

операционализације  

Конкурси за суфинансирање организација 

националних мањина у АПВ за пројекте 

мултикултуралног карактера се редовно 

спроводе. 

Конкурси за суфинансирање организација 

чији су оснивачи национални савети 

националних мањина и организација 

цивилног друштва које се баве заштитом и 

унапређењем права националних мањина у 

другим деловима земље обезбеђењем 

средстава из Буџетског фонда за пројекте 

мултикултуралног карактера се редовно 

спроводе. 
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3.8.1.23. Омогућити пуну 

имплементацију Закона о 

локалној самоуправи у вези са 

оснивањем савета за 

међунационалне односе у свим 

национално мешовитим 

општинама у складу са Законом.  

Спровести надзор над 

спровођењем Закона о локалној 

самоуправи у овом погледу, кроз 

извештавање о активностима и 

резултатима савета за мулти-

етничких односа. 

Веза са активности 4.1.4, 

посебне мере које се односе на 

угрожене групе националних 

мањина, Акционог плана за 

спровођење Стратегије за 

превенцију и заштиту од 

дискриминације за 2014-2018. 

-Министарство 

надлежно за 

послове локалне 

самоуправе 

 

Континуирано Имплементација:  

Буџет јединица локалне 

самоуправе –трошкове 

сносе јединице локалне 

самоуправе  

Надзор:  

Буџет Републике Србије -  

4.085€ 

2015-2018- 1.021€  годишње 

 

Повећан број основаних  савета за 

међунационалне односе  у свим национално 

мешовитим областима. 

Извештаји о активностима и резултатима 

савета за међунационалне односе 

припремљени и јавно доступни на интернет 

презентацијама одговарајућих јединица 

локалне самоуправе. 

Мере предузете против јединица локалне 

самоуправе које не поступају у складу са 

чланом 98. Закона о локалној самоуправи. 
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3.8.1.24. Обезбеђење посебних средстава 

у буџету  Аутономне покрајине 

Војводине мањине за 

финансијску подршку рада 

националних савета 

националних мањина 

Обезбеђење средстава у 

Буџетском фонду за националне 

мањине за финансирање 

програма и пројеката 

организација чији су оснивачи 

национални савети националних 

мањина и организација цивилног 

друштва које се баве заштитом и 

унапређењем права 

националних мањина.  

-Буџетски фонд за 

националне мањине 

који администрира 

Министарство 

надлежно за 

државну управу 

 

-Влада Аутономне 

покрајине 

Војводине  

 

За средства 

одређена у  

Буџетском 

фонду за 

националне 

мањине: 

Континуирано, 

по 

операционализац

ији фонда. 

ЗаАПВ: 

Континуирано 

Буџетски фонд за 

националне мањине: 

средства ће бити 

опредењења по 

операционализацији фонда.  

Буџет Аутономне 

покрајине Војводине -  

610.607€ 

У 2015. 

 

Обезбеђена посебна средства у буџету  

Аутономне покрајине Војводине за 

финансијску подршку рада националних 

савета националних мањина. 

Обезбеђена средстава у Буџетском фонду за 

националне мањине за финансирање 

програма и пројеката организација чији су 

оснивачи национални савети националних 

мањина и организација цивилног друштва 

које се баве заштитом и унапређењем права 

националних мањина. 

3.8.1.25. Израда и дистрибуција 

јединицама локалне самоуправе 

обавезног упутства које 

изричито налаже следеће 

обавезе јединицама локалне 

самоуправе задужене за вођење 

свих матичних књига:  

-остваривање права на упис 

имена у матичну књигу рођених 

на језику и писму националне 

мањине, који се примењује у 

свим регистрима широм земље.  

-накнадни упис података у 

регистар на захтев припадника 

националних мањина у складу са 

чланом 26. Закона о матичним 

књигама. 

-Министарство 

надлежно за 

послове локалне 

самоуправе 

 

Израда: IV 

квартал 2015. 

године 

 

Дистрибуција:  

Континуирано 

Буџет Републике Србије - 

681 € 

 

2015-2017- 170 € годишње 

У 2018-171€ 

 

Све јединице локалне самоуправе задужене 

за вођење матичних књига имплементирају 

обавезне инструкције у вези са 

остваривањем права на упис личних 

података у одговарајуће матичне књиге на 

језику и писму националне мањине. 

Све јединице локалне самоуправе задужене 

за вођење матичних књига су објавиле 

информацију о поступку и начину уношења 

података у одговарајуће матичне књиге на 

језику и писму националне мањине на 

огласној табли у њиховим просторијама. 
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-дужност органа надлежног за 

послове вођења матичних књига 

да обавести странку о праву на 

унос података у матичне књиге 

на језику и писму националне 

мањине. 

3.8.1.26. Спровођење редовног надзора 

над радом Јединица локалне 

самоуправе у погледу 

остваривања права на упис 

личног имена у матичне књиге 

на језику и писму националне 

мањине и изрицање корективних 

мера. 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе  

-Управни 

инспекторат 

Континуирано Буџет Републике Србије- 

Редовна активност 

Редовни надзор над радом Јединица 

локалне самоуправе  у погледу остваривања 

права на упис личног имена у матичне 

књиге на језику и писму националне 

мањине се активно спроводи и налажу се 

мере за отклањање недостатака. 

3.8.1.27. Обука матичара и заменика 

матичара у вези са применом 

закона и других прописа који 

уређују начин уписа личног 

имена припадника националних 

мањина у матичне књиге на 

језику и писму припадника 

националне мањине. 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе  

-Министарство за 

надлежно за 

послове социјалне 

заштите 

-Министарство 

унутрашњих 

послова  

-UNHCR 

 

IV квартал 2015. 

године 

 

UNHCR-21.900 € 

 

у 2015. години 

 

 

Обука матичара и заменика матичара у вези 

са применом закона и других прописа који 

уређују начин уписа личног имена 

припадника националних мањина у матичне 

књиге на језику и писму припадника 

националне мањине су одржане. 
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3.8.1.28. Успостављање  регистра органа 

и организација јавне управе и 

запослених у систему јавне 

управе у оквиру кога се уводи 

могућност добровољног 

изјашњења запослених у 

органима јавне управе о 

националној припадности, а у 

циљу прикупљања података о 

одговарајућој заступљености 

националних мањина у органима 

јавне управе, локалном нивоу, 

полицији и правосуђу, у складу 

са правилима о заштити 

података о личности.  

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе 

IV квартал 2017. 

године 
Буџет Републике Србије 

 

Трошкови нису познати у 

овом моменту 

Успостављен регистар органа и 

организација јавне управе и запослених у 

систему јавне управе. 

 Подаци о  остварености одговарајуће 

заступљености националних мањина у 

органима јавне управе, локалном нивоу, 

полицији и правосуђу доступни. 

3.8.1.29. Одржавање округлог стола са 

представницима свих 

националних савета 

националних мањина, 

заинтересованом стручном 

јавношћу, као и невладиним 

организацијама, , на коме ће  се 

размотрити: 

-спорна питања у примени 

Закона о националним саветима 

националних мањина  

-дате препоруке. 

 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе 

IV квартал 2015. 

године. 

Буџет Републике Србије-872 

€ 

 

у 2015. години 

 

Одржан округли сто уз учешће 

представника свих националних савета 

националних мањина, стручне јавности и 

невладиних организација, на коме је 

представљена анализа. 
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3.8.1.30. Основање мултиресорне радне 

групе у циљу израде новог 

Закона о националним саветима 

националних мањина, у складу 

са резултатима анализе, и уз 

активно учешће националних 

савета националних мањина.  

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе 

-Национални савети 

националних 

мањина 

IV квартал 2015. 

године 
Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

Основана мултиресорна радна група у циљу 

израде новог Закона о националним 

саветима националних мањина. 

3.8.1.31. У складу са анализама и 

закључцима радне групе и 

узимајући у обзир одлуку 

Уставног суда из јануара 2014. 

године, усвојити нови Закон о 

националним саветима 

националних мањина или 

усвојити измене и допуне 

постојећег закона, како би се 

осигурало да НСНМ у 

потпуности доприносе стварању 

интегрисаног друштва, са 

посебним освртом на: 

-улогу националних савета 

националних мањина, као 

институције које су задужене за 

побољшање интеграције у 

друштво у целини; 

-јасно дефинисање надлежности 

НСНМ; 

-смањење прекомерне 

политизације националних 

савета националних мањина, 

укључујући и разматрањем 

увођења правила о подели 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе 

-Народна 

скупштина 

Републике Србије 

I квартал 2017. 

године 
Буџет Републике Србије-

17.285. € 

 

у 2017. години. 

 

Нови Закон о националним саветима 

националних мањина усвојен, или 

постојећи измењен у складу са анализом, 

препорукама радне групе, и пресудом 

Уставног суда из јануара 2014. године. 

Имплементација новог или измењеног и 

допуњеног Закона о националним саветима 

националних мањина обезбеђује: 

-да НСНМ обављају у целости улогу 

институција задужених за бољу интеграцију 

друштва у целини; 

- јасно дефинисање надлежности НСНМ; 

-Смањење прекомерне политизације 

националних савета националних мањина, у 

складу са правилима која регулишу сукоб 

интереса; 

-Мере подршке сарадњи између државних 

органа и свих националних савета 

националних мањина и међу националним 

саветима националних мањина. 
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власти у управљању НСНМ или 

неспојивости функција, као што 

су између чланства у Савету за 

националне мањине и високих 

политичких функција; 

-мере подршке за повећање 

сарадње између државних 

органа и свих националних 

савета националних мањина и 

међу националним саветима 

националних мањина. 

3.8.1.32. Усвајање и примена Закона о 

запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, којим се: 

-прописује да се код 

запошљавања мора водити 

рачуна о томе да, поред осталих 

критеријума, национални састав 

одражава, у највећој могућој 

мери, структуру становништва; 

-предвиђа вођење кадровске 

евиденције код послодавца, у 

оквиру које се наводе подаци и о 

образовању на језицима 

националних мањина. 

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе и локалне 

самоуправе 

-Народна 

скупштина 

Републике Србије 

 

 

I-II квартал 2016. 

године 
Буџет Републике Србије-

17. 285 € 

 

у 2016. години. 

 

Усвојен Закон о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе и  ефикасно се примењује. 

Остварена одговарајућа заступљеност 

припадника националних мањина у  

органима јавне управе, локалном нивоу, 

полицији и правосуђу. 

3.8.1.33. Усвајање и примена Уредбе 

којом се, inter alia,  уређује 

познавање језика  и писама 

националних мањина, као 

посебан услов за обављање 

послова на појединим радним 

местима а у циљу сразмерније 

заступљености припадника 

-Влада Републике 

Србије 

45 дана од дана 

ступања на снагу 

Закона о 

запосленима у 

аутономним 

покрајинама и 

јединицама 

Буџет Републике Србије-

8.642€ 

 

у 2015. години. 

Уредба којом се,  inter alia, уређује 

познавање језика и писама националних 

мањина, као посебан услов за обављање 

послова на појединим радним местима а у 

циљу сразмерније заступљености 

припадника националних мањина међу 
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националних мањина међу 

службеницима и 

намештеницима.  

локалне 

самоуправе 

службеницима и намештеницима усвојена и 

примењује се. 

3.8.1.34. Расписивање конкурса за 

расподелу буџетских средстава 

органима локалне самоуправе у 

циљу: 

-обуке запослених у органима и 

организацијама локалних 

самоуправа у чијем раду су у 

службеној употреби језици и 

писма мањинских националних 

заједница; 

-унапређења система 

електронске управе за рад у 

условима вишејезичности / у 

срединама у којима живе 

националне мањине; 

-обезбеђења средстава за израду 

и постављање двојезичких 

топографских ознака и 

штампање двојезичких или 

вишејезичких образаца, 

службених гласила и других 

јавних публикација. 

-Влада Републике 

Србије  

-Влада Аутономне 

покрајине 

Војводине 

-Јединице локалне 

самоуправе 

 

 

Континуирано 

Буџет Аутономне 

покрајине Војводине - 

87.230€ 

 

У 2015. 

Буџет Републике Србије – 

Трошкови тренутно 

непознати 

* Трошкови зависе од броја 

јединица  локалне 

самоуправе које се пријаве 

 

 

 

Расписан конкурс за расподелу буџетских 

средстава органима локалне самоуправе. 
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3.8.1.35. Пружање подршке 

Националним саветима 

националних мањина у 

реализацији њихових 

надлежности, кроз: 

-обуке за НСНМ о механизмима 

за заштиту од дискриминације, о 

антидискриминационом 

законодавству и о препознавању 

врста дискриминације и основа 

за дискриминацију; 

-јачање управљачких капацитета 

и способности за финансијско 

извештавање НСНМ. 

-Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

Континуирано Буџет Републике Србије– 

2.137.125€ 

IPА 2013 (Twinning  

пројекат ,,Подршка 

унапређењу људских права 

и нулта толеранција 

дискриминације)- 

10.467.550€ 

 

у 2015 години 

4. 754 011€ 

2016 - 2018. по 2.616.888 € 

годишње 

Континуирано обезбеђење подршке 

Националним саветима националних 

мањина у реализацији њихових 

надлежности. 

Представницима НСНМ побољшана знања 

о: 

-механизмима за заштиту од 

дискриминације, о антидискриминационом 

законодавству и о препознавању врста 

дискриминације и основа за 

дискриминацију; 

-управљачким вештинама и финансијском 

извештавању. 

3.8.1.36. Обновити рад Савета за 

националне мањине, у чији рад 

ће бити укључени представници 

свих националних мањина, а у 

циљу ефикасног остваривања 

права националних мањина. 

-Влада  Републике 

Србије 

За обнову рада: 

II  квартал 2015. 

године 

За редовне 

састанке: 

Континуирано. 

 

 

Буџет Републике Србије- 

18.527 € 

 

у 2015. години 

Рад Савета за националне мањине 

обновљен. 

Број одржаних састанака Савета за 

националне мањине.  

 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

3.8.2.Србија би требало да до краја 2014. године почне са 

припремама за усвајање нове вишегодишње стратегије и 

акционог плана за унапређење животних услова Рома, 

укључујући и мере за обезбеђење њихове регистрације, 

свеобухватне мере против дискриминације, осигурати 

поступање у складу са међународним стандардима при 

Нова вишегодишња стратегија и акциони план за 

унапређење животних услова Рома усвојен кроз 

инклузиван процес и спроводи се. 

 

Ефикасно спроведене свеобухватне јавне 

политике осигуравају: 

1.Позитивно мишљење Европске комисије 

исказано кроз Годишњи извештај о 

напретку Србије у делу који се односи на 

положај ромске националне мањине; 
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присилним расељенима и приступ гарантованим социо-

економским правима и обезбедити додатна финансијска 

средства за имплементацију садашње и будуће стратегије а 

посебно у погледу образовања и здравства.   

- приступ личним документима / регистрација 

- побољшан ниво толеранције 

-имплементацију  међународних стандарда у 

случају принудних исељења, 

-једнак приступ здравственој исоцијалној 

заштити, 

- једнак приступ образовању, 

- једнак приступ тржишту рада, 

- побољшање услова становања. 

2.Годишњи извештај Заштитника грађана о  

спровођењу стратегије за унапређење 

положаја Рома;  

3.Годишњи извештај Тима за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва у коме 

се констатује  унапређење животних услова 

Рома; 

 

4. Извештај Координационог тела за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња о 

имплементацији  Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период 2016-2025 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

3.8.2.1. Усвајање нове Стратегије за 

социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за 

период 2016-2025 уз активно 

учешће представника Рома и 

обезбеђење финансијских 

средстава за њену 

имплементацију  којом ће се 

посебна пажња посветити 

следећим областима: 

-издавање личних докумената; 

-свеобухватне мере заштите од 

дискриминације; 

-поступање у складу са 

међународним стандардима при 

присилним расељењима; 

За израду 

Стратегије: 

-Мултиресорна 

радна група 

састављена од 

представника свих 

надлежних 

министарстава 

Одговорни / водећи 

орган за припрему и 

усвајање Стратегије 

и Акционог плана 

-Министарство 

надлежно за 

послове социјалне 

заштите  

I  квартал 2016. 

године 

 

 

Буџет Републике Србије- 

30.878 € 

 

Израђена нова Стратегија за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период  2016-2025  обезбеђена 

финансијска средстава за њену 

имплементацију. 
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-равноправан приступ 

здравственој и социјалној 

заштити; 

-равноправан приступ 

образовању; 

-равноправан приступ тржишту 

рада; 

-побољшање услова становања. 

Политички ниво 

координације 

-Потпредседник 

Владе и министар 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

3.8.2.2. Пуна имплементација  Акционог 

плана за спровођење нове 

Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији за период 

2016 – 2025 који садржи 

мерљиве СМАРТ индикаторе. 

-Субјекти надлежни 

по Акционом плану 

-Координационо 

тело за социјално 

укључивање Рома и 

Ромкиња -

Политички ниво 

координације-  

-Потпредседник 

Владе и министар 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре. 

Континуирано, 

почев од 

усвајања 

Акционог плана.  

За израду Акционог плана 

Буџет Републике Србије – 

30.878 € 

У 2016.години 

За имплементацију: 

Буџет Републике Србије-

Трошкови ће бити одређени 

у АП за спровођење 

Стратегије 

 

-Аплицирати за IPA 2016-  

Акциони план за спровођење  нове  
Стратегије за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за период 

2016 – 2025 који садржи и СМАРТ усвојен и 

спроводи се. 

Годишњи извештаји Владе о напретку у 

имплементације Стратегије јавно доступни. 

3.8.2.3. Мониторинг  остварености 

циљева нове   Стратегије за 

социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за 

период 2016 – 2025  кроз: 

-Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

-Тим за социјално 

укључивање и 

Континуирано, 

почев од I 

квартала 2016. 

године 

Буџет Републике Србије- 

18.527 € 

 

2016 - 2018. по 6.176  

Редовне извештаје о реализацији Акционог 

плана подносе надлежни органи. 

Напори државних органа, укључујући и 

локалне самоуправе и јавна предузећа се 

ефикасно координишу што је потврђено у 

извештајима о спровођењу Акционог плана. 



333 

 

-континуирани рад  
Координационог тела за 

социјално укључивање Рома и 

Ромкиња . 

-Редовне састанке са надлежним 

органима, укључујући локалне 

самоуправе и јавна предузећа, 

-Редовна извештавања 

Канцеларији за људска и 

мањинска права и за социјално 

укључивање и смањење 

сиромаштва. 

смањење 

сиромаштва 

-Координационо 

тело за социјално 

укључивање Рома и 

Ромкиња  

-Политички ниво 

координације - 

Потпредседник 

Владе и министар 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре. 

 -Координационо тело за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња редовно 

извештава и даје препоруке за 

превазилажење евентуалних препрека у 

имплементацији Стратегије и Акционог 

плана. 

3.8.2.4. Успoстaвљaњe мeхaнизмa 

oдржaвaњa рeдoвних 

кooрдинaциoних сaстaнaкa o 

прojeктимa зa унaпрeђeњe 

пoлoжaja Рoмa.  

-Канцеларија за 

европске 

интеграције  

-Тим за социјално 

укључивање и 

смањење 

сиромаштва 

-Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

 

Континуирано 

 

Буџет Републике Србије- 

10.212 € 

 

2015-2018. по 2553€ 

годишње 

 

 

Мeхaнизам oдржaвaњa рeдoвних 

кooрдинaциoних сaстaнaкa o прojeктимa зa 

унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa успостављен и 

састанци се одржавају квартално. 

Полу-годишњи извештаји Европској 

комисији о реализацији текућих ИПА 

пројеката и њиховој вези са спровођењем 

приоритета Стратегије и Акционог плана за 

унапређење положаја Рома, користећи 

постојеће механизме координације како би 

се осигурала ефикасност и избегло 

преклапање. 

 

3.8.2.5. Координисано прикупљање и 

обрада  аналитичких података из 

пет приоритетних области 

(службени регистри, 

образовање, становање, 

-Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

III и IV квартал 

2015. године 

 

Буџет Републике Србије-

Износ ће бити познат након 

преноса базе података са 

ТАРИ  пројектног тима на 

Владу Републике Србије 

„Једношалтерско“ тело за прикупљање и 

обраду аналитичких података успостављено 

и операционализовано.  
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здравство, социјална заштита и 

запошљавање), преко 

„једношалтерског" тела, како би 

се: 

-Консолидовали подаци, 

-Олакшале циљане анализе 

положаја Рома; 

-Обезбедили свим 

заинтересованим странама, пре 

свега министарствима и другим 

органима конзистентне податке, 

у складу са правилима којима се 

уређује заштита података о 

личности. 

-Влада  Републике 

Србије - Тим за 

социјално 

укључивање и 

смањење 

сиромаштва 

-Локални ромски 

координатори 

За пилотирање базе 

података - IPA 2012- OEBS 

Пројекат „Европска 

подршка за инклузију Рома“ 

и Пројекат „Подршка за 

имплементацију Стратегије 

за унапређење положаја 

Рома”- 15.000€ 

 

У 2015. години 

3.8.2.6. Развој и даље јачање мреже 

ромских координатора, 

укључујући повећање њиховог 

броја, у складу са локалним 

потребама, у циљу остваривања 

блиске сарадње са другим 

релевантним механизмима за 

побољшање положаја Рома. 

-Јединице локалне 

самоуправе 

До 2017. године. Буџети јединица локалне 

самоуправе 

 

У 2015 - 59.616 €  

У 2016. – 105.984€ 

У 2017. – 86. 112€  

 

Мрежа ромских координатора додатно 

ојачана. Полазна основа: 47 општина. Циљ: 

60 општина 

3.8.2.7. Успостављање механизма за 

остваривање модела 

интегрисане социјалне заштите 

кроз активно тражење решења за 

кориснике социјалне помоћи 

који су радно способни у циљу 

вишег степена инклузије Рома.  

-Центри за 

социјални рад 

-Национална 

служба за 

запошљавање 

Дo 2017. године. Буџет Републике Србије- 

редовна активност (спада у 

обим редовних послова које 

обављају запослени у 

одговарајућим 

институцијама) 

 

Механизам за интегрисано пружање услуга 

социјалне заштите развијен. 

Извештаји о броју корисника услуга 

социјалне заштите који су радно способни а 

још увек примају новчану социјалну 

заштиту. 
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3.8.2.8. 
 

Приступ личним 

документима 

Предузети појачане напоре да се 

оконча регистрација „правно 

невидљивих лица“ до краја 2015. 

године, кроз континуирано 

остваривање права на накнадни 

упис чињенице рођења у 

матичну књигу рођених и 

пријаву пребивалишта, односно 

боравишта, уз могућност 

продужења процеса до јуна 2017. 

године. 

Конкретни поступци за решење 

„правне невидљивости“ су: 

-пуна примена Закона о 

матичним књигама, 

-пуна примена Закона о 

изменама и допунама Закона о 

ванпарничном поступку,  

-пуна примена Закона о 

држављанству 

-пуна примена Закона о 

пребивалишту и боравишту 

грађана. 

-Министарство 

надлежно за 

унутрашње послове  

-Министарство 

надлежно за 

послове државне 

управе 

-Министарство 

надлежно за 

послове социјалне 

заштите 

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

До јуна 2017. 

године. 
Буџет Републике Србије- 

редовна активност (спада у 

обим редовних послова које 

обављају запослени у 

одговарајућим 

институцијама) 

 

 

 

Праћење остваривања права на накнадни 

упис чињенице рођења у матичну књигу 

рођених и пријаву пребивалишта, односно 

боравишта, кроз годишње извештаје 

надлежних органа, укључујући  и број лица 

уписаних у ове евиденције по основу 

поступака прописаним релевантним 

законима.  

 

Регистрација „правно невидљивих лица“ 

окончана до 2017. године. 
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3.8.2.9. Наставити информисање Рома о 

њиховим правима везаним за 

регулисање личног статуса и 

наставити пружање бесплатне 

правне помоћи припадницима 

ромске заједнице у овим 

поступцима од стране 

надлежних органа и 

организација цивилног друштва 

које се баве заштитом људских и 

мањинских права. 

Ојачати приступ бесплатној 

правној помоћи у складу са 

Законом о бесплатној правној 

помоћи и осигурати пун приступ 

правима припадницима ромске 

заједнице.  

-Јединице локалне 

самоуправе 

-Министарство 

надлежно за 

унутрашње послове 

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

-Организације 

цивилног друштва 

Пружање правне 

помоћи од 

стране 

надлежних 

органа и 

организација 

цивилног 

друштва: 

Континуирано 

 

Пружање правне 

помоћи у складу 

са Законом о 

БПП: 

Континуирано, 

почев од 

примене закона 

Пружање правне помоћи од 

стране надлежних органа и 

организација цивилног 

друштва: Буџет Републике 

Србије-редовна активност 

 

Пружање правне помоћи у 

складу са Законом о БПП: 

Буџетирано у активности 

3.7.1.3.(Буџет Републике 

Србије- 16.974.111€)  

 

Надлежни органи и организације цивилног 

друштва које се баве заштитом људских и 

мањинских права редовно обавештавају 

Роме о њиховим правима везаним за 

регулисање личног статуса и пружају 

бесплатну правну помоћ припадницима 

ромске заједнице у овим поступцима. 

 

Усвајање и спровођење Закона о бесплатној 

правној помоћи. 

3.8.2.10. Кроз пружање могућности 

пријаве места пребивалишта на 

адреси центра за социјални рад, 

омогућено испуњавање захтева 

за пријаву адресе боравишта или 

пребивалишта при подношењу 

захтева за издавање личних 

докумената. 

Надзор над остваривањем права 

на пријаву места пребивалишта 

на адреси центра за социјални 

рад од стране лица која не могу 

да на други начин пријаве 

пребивалиште.  

-Министарство 

надлежно за 

послове социјалне 

заштите 

-Министарство 

надлежно за 

унутрашње 

послове. 

Континуирано Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

Омогућена могућност пријаве места 

пребивалишта на адреси центра за 

социјални рад, као начина да се испуни 

захтев за пријаву адресе боравишта или 

пребивалишта при подношењу захтева за 

издавање личних докумената. 

Годишњи извештаји надлежних 

министарстава указују на број лица која су 

остварила ово право. 
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3.8.2.11. Пуна имплементација 

планираних активности 

усмерених ка омогућавању 

уписа  Рома у матичну књигу 

рођених у складу са 

Меморандумом о изменама и 

допунама Меморандума о 

разумевању потписаног између 

Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, заштитника 

грађана и Високог комесаријата 

Уједињених нација за избеглице 

- канцеларије у Србији, у циљу: 

-пружања правне помоћи 

подносиоцима захтева; 

-подршка раду и спровођењу 

правила о упису у матичне књиге 

од стране надлежних органа. 

-Министарство 

надлежно за 

послове  државне 

управе и локалне 

самоуправе 

-Заштитник грађана 

- Високи 

комесаријат 

Уједињених нација 

за избеглице - 

Канцеларија у 

Србији 

До IV квартала 

2016. године 

Пуна имплементација 

планираних активности 

усмерених ка омогућавању 

уписа  Рома у матичну 

књигу рођених: Буџет 

Републике Србије-редовна 

активност 

 

Пружање правне помоћи у 

складу са Законом о БПП: 

Буџетирано у активности 

3.7.1.3.( Буџет Републике 

Србије - 16.974.111€) 

Повећан број лица која су регулисала лични 

статус а у вези са: 

-правом на држављанство; 

-пријавом пребивалишта, 

-личном исправом 

и на тај начин превазиђене потенцијалне 

препреке за упис у матичну књигу рођених. 

3.8.2.12. Развој и имплементација 

електронских процедура за 

размену података и докумената 

између регистара матичних 

књига и других органа и 

институција укључених у 

поступак регистрације рођења. 

-Министарство 

надлежно за 

послове  државне 

управе и локалне 

самоуправе 

До краја 2017. 

године. 

Буџет Републике Србије - 

94.208€ 

2015-2017- 31.403 € 

годишње 

 

Координација између укључених органа и 

институција побољшана. 

Законито и ефикасно остваривање права на 

упис у матичне књиге рођених у 

предвиђеном року омогућен. 
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3.8.2.13. Образовање 

 

Уредити 

радни статус 175 педагошких 

асистената који су окончали 

акредитовани образовни модул и 

имају сертификате Центра за 

цело животно учење 

Универзитета у Крагујевцу на 

одржив начин кроз 

систематизовање позиције 

педагошких асистената и унос у 

свеобухватни каталог занимања, 

у складу са договором са 

Министарством финансија.  

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

-Министарство  

надлежно за 

послове финансија 

До краја 2016. 

године.  
Буџет Републике Србије- 

Спецификација средстава 

зависи од коначног договора 

са Министарством  

надлежним за послове 

финансија 

Радни статус 175 педагошких асистената 

која су окончали акредитовани образовни 

модул и имају сертификате Центра за цело 

животно учење Универзитета у Крагујевцу 

уређен на одржив начин. 

Национални оквир квалификација и 

правилник о квалификацијама наставника и 

стручних сарадника у основној школи 

садржи одредбе о педагошким асистентима. 

3.8.2.14. Даље ширење мреже 

педагошких асистената на 

основу аналитичке студије 

потреба изведене од стране 

надлежних државних органа.  

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

-Министарство  

надлежно за 

послове финансија 

Аналитичка 

студија: I 

квартал 2017. 

године. 

Ширење мреже: 

Почев од III 

трећег квартала 

2017. године.  

Буџет Републике Србије- 

Средства зависе од потреба 

који ће бити исказане у 

резултатима студије 

Мрежа педагошких асистената проширена 

на основу аналитичке студије потреба 

спроведене од стране надлежних државних 

органа. 

3.8.2.15. Усвајање подзаконског акта 

којим ће се прецизирати 

делокруг рада са конкретним 

задацима, стандардима 

квалитета рада, наставак 

изградње капацитета 

педагошких асистената као и 

прецизирати  уговорни 

модалитет. 

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

 

IV квартал 2016. 

године. 
Буџет Републике Србије - 

8.642€ 

У 2016. 

Подзаконски акт којим ће се прецизирати  

делокруг рада са конкретним задацима, 

стандардима квалитета рада, наставак 

изградње капацитета педагошких 

асистената као и прецизни уговорни 

модалитет усвојен.  
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3.8.2.16. Израда Правилника о 

препознавању дискриминације у 

образовању усмереног на 

превенцију дискриминације и 

сегрегације националних 

мањина у образовању и 

спровести мере за десегрегацију 

како у разредима тако и на нивоу 

школа.   

Мониторинг над 

имплементацијом кроз развој 

Протокола о одговору на 

дискриминацију у образовању.  

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

 

За доношење 

Правилника: I 

квартал 2016. 

 

За креирање и 

спровођење мера 

за десегрегацију: 

IV квартал 2016. 

године. 

За развој и доношење 

Правилника: Буџет 

Републике Србије- 8.642€ 

У 2015. 

За креирање и спровођење 

мера за десегрегацију: 

Буџет Републике Србије -

383€ 

У 2016. 

 

Роми и Ромкиње су адекватно укључени у 

образовни систем без сегрегације. 

Извештаји о имплементацији Правилника 

редовно се подносе у складу са Протоколом 

о одговору на дискриминацију у 

образовању.  

3.8.2.17. Усвајање правилника о упису 

ромских ученика у средње 

школе кроз мере афирмативна 

акције, дефинисање модалитета 

мониторинга ефеката мера 

афирмативне акције на 

образовање Рома.  

-Министарство  

надлежно за 

послове образовања 

I квартал 2016. 

године. 
Буџет Републике Србије - 

8.642€ 

У 2016. 

Правилник о упису ромских ученика у 

средње школе кроз мере афирмативне 

акције усвојен и дистрибуиран средњим 

школама.  

Мониторинг ефеката мера афирмативне 

акција на образовање Рома се континуирано 

обавља и резултати се редовно објављују. 

3.8.2.18. Спровођење истраживања и  

анализе узрока раног напуштања 

система образовања.  

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-UNICEF 

IV квартал 2016. 

године. 

 

IPA 2013 пројекат-UNICEF        

–324.038€ 

 

У 2016. години 

 

Истраживање и анализа узрока раног 

напуштања образовања спроведено, 

пружајући препоруке како да се превазиђу 

узроци напуштања система образовања. 

3.8.2.19. Формулисање мера системске 

подршке на нивоу школе и на 

нивоу јединица локалне 

самоуправе на основу налаза и 

препорука из анализе и накнадно 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-UNICEF 

IV квартал 2016. 

- IV квартал 

2017. године. 

Буџетирано у активности 

3.8.2.18. (Буџет Републике 

Србије -324.038 €) 

 

Дефинисане мере „раног упозорења“ раног 

напуштања школе и одговори на нивоу 

школе који се могу применити и у другим 

школама. 
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пилотирање и промоција мера 

системске подршке у циљу 

подршке образовање Ромске 

деце на локалном нивоу и на 

нивоу школе. 

 Мере пилотиране у 10 основних и средњих 

школа.  

3.8.2.20. Даље јачање раног образовања 

деце од 3 до 5 година кроз систем 

подршке усмерен ка деци а не 

институцијама, који је 

успостављен кроз:   

-подршку развојним програмима 

за помоћ у раном детињству, 

-увођење интегративних, 

специјализованих и додатних 

програма у предшколско 

образовање, 

 -омогућавање активне 

инклузије већег броја ромске 

деце и родитеља у развојне 

програме за помоћ у раном 

детињству. 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-UNICEF  

-Влада Републике 

Србије – Тим за  

социјалну 

инклузију и 

смањење 

сиромаштва  

Континуирано, 

до 2017. године 

UNICEF  145.789€ 

(- Заједнички програм за 

инклузију Рома и рањивих 

друштвених група  -

127.071€) 

- Буџет јединица локалне 

самоуправе - 18.718€) 

 

2015-2017- 48.596 € 

годишње 

 

Повећан упис деце из Ромске популације од 

3 до 5 година у предшколско остварен. 

Тренутно стање: за општу популацију 

обухват 50.2%, док је за ромску децу 

обухват 5.7%. 

Бар 40% ромске деце (од којих су бар 40% 

девојчице) од 3 до 5 је уписано у 

предшколско.  

3.8.2.21. Повећање обухвата деце у 

образовном систему, од 

обавезног предшколског 

програма до високог 

образовања, кроз: 

-развој система подршке који 

обухвата активно учешће 

родитеља из ромске популације; 

-усвајање подзаконских аката о 

стандардима живота ученика. 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

Партнери: 

-Јединице локалне 

самоуправе 

 

За развој система 

подршке: до 

краја 2016. 

године 

За усвајање 

подзаконских 

аката : до краја 

2016. године 

За остваривање 

академског 

Усвајање подзаконских 

аката : Буџет Републике 

Србије - 8.642 € 

У 2016. 

Систем подршке: Буџет 

јединица локалне 

самоуправе - 

4.596 € по општини. 

Бар 60% ученика из рањивих група, од којих 

су већина Роми (од којих су бар 40% 

девојчице) је остварило просечан академски 

успех ученика у оквиру образовне установе 

коју похађају.   

Усвојени подзаконски акти о стандардима 

живота ученика. 
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успеха: до јуна 

2017. године 

3.8.2.22. Унапређење образовног статуса 

Рома на основу боље сарадње 

између постојећих механизама 

кроз: 

-пружање подршке за упис Рома 

у школе и спречавање раног 

напуштања школе кроз програм 

стипендија за ученике средњих 

школа са просечном оценом 

вишом од 2.5, чиме се доприноси 

смањењу раног напуштања  

школе. 

-обезбеђење општег уписа 

ромске деце у редовне школе и 

припремни предшколски 

програм 

-праћење примене активности  и 

указивање на потенцијалне 

недостатке у систему 

* Детаљнији приказ ће бити 

доступан у оквиру посебног АП 

за Стратегију за унапређење 

положаја Рома у Републици 

Србији за период 2015-2025 . 

 

 

-Јединице локалне 

самоуправе 

-Локалне интер-

секторске комисије 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-Организације 

цивилног друштва 

До јуна 2017. 

године 
Буџет Републике Србије 

 

Буџет јединица локалне 

самоуправе 

*Трошкови ће бити 

доступни у оквиру Посебног 

АП за Стратегију за 

унапређење положаја Рома у 

Републици Србији за период 

2015-2025 

Повећан број ромске деце која се уписују и 

завршавају основну и средњу школу, што 

такође доприноси смањењу раног 

напуштања школе. 

Редован упис ромске деце у редовне школе 

и у припремни предшколски програм 

остварен. 

Извештаји организација цивилног друштва 

о праћењу примене активности доступни 

јавности. 

Број стипендија датих ученицима средњих 

школа са просечном оценом вишом од 2.5. 

3.8.2.23. Обезбеђење средстава за услуге 

у заједници које су усмерене на 

--Јединицe локалне 

самоуправе 

Континуирано  UNICEF-145.789€ Обезбеђена средства за центре за социјални 

рад у 7 општина за услуге у заједници које 
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социјалну инклузију ромске 

деце, кроз пружање подршке у 

учењу, укључивању у ван-

наставне активности и развој 

додатних вештина неопходних 

за тржиште рада. 

Партнери 

-Министарство  

надлежно за 

образовање 

(-Заједнички програм за 

инклузију Рома и рањивих 

друштвених група -  

127.071€) 

-Буџет јединица локалне 

самоуправе 18.718€ 

2015-2017. по 48.596 € 

годишње 

су усмерене на социјалну инклузију ромске 

деце, кроз пружање подршке  у учењу, 

укључивању у ваннаставне активности и 

развој додатних вештина неопходних за 

тржиште рада. 

3.8.2.24. Наставити спровођење 

афирмативних мера кроз 

менторски систем и доделу 

стипендија за образовање.  

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

Континуирано Буџет Републике Србије -  

 

Зависи од броја кандидата 

који испуњавају услове 

Стипендије за средњу 

школу – 47€ месечно 

Стипендије за факултет - 

73€ месечно 

Кредит за факултет – 73€ 

месечно) 

 

Стипендије за ученике из ромске 

популације додељене на годишњем нивоу. 

Стипендије додељене за: 

-350 ученика средњих школа са просечном 

оценом вишом од  4.5 

-око 30 студената универзитета почев од 

друге године студија који имају просечну 

оцену вишу од 9 и положене испите из 

претходне године. 

Остали студенти могу аплицирати за зајам 

из државног буџета, али они који имају 

просечну оцену вишу од 8.5 и дипломирају 

у року ће бити изузети од обавезе враћања 

средстава.  

3.8.2.25. Усвајање годишњег плана за 

образовање одраслих на основу 

искустава из “Second Chance” 

IPA пројекта којим се омогућује 

да:  

-Министарство  

надлежно за 

образовање 

Континуирано Буџет Републике Србије - 

8.169.600€ 

2015-2018- 2.042.400 € 

годишње 

 

80 основних школа тренутно учествује у 

процесу, уз око 6,000 учесника годишње. 

Више од 60% Рома су учесници у овој мери, 

од којих су 40% девојчице. 
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-особе које заврше основну 

школу наставе своје образовање 

уз подршку кроз афирмативне 

мере, односно 

-да особе старије од 17 година 

заврше средњу школу уз додатну 

финансијску подршку. 

3.8.2.26. Развој системских модела 

подршке  за децу и ученике 

миграната/повратника кроз 

програме учења српског језика 

као нематерњег и подршка 

учењу током летњег распуста.. 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-Комесаријат за 

избеглице и 

миграције  

За развој 

системских 

модела подршке: 

III квартал 2016. 

године 

За примену: 

Конитуирано, 

почев од IV 

квартала 2016. 

године 

За развој модела системске 

подршке: 

Буџет Републике Србије - 

8.642€ 

У 2016. години 

 

За примену: 

Буџет Републике Србије –

зависи од броја деце и 

ученика 

миграната/повратника који 

користе мере 

Системски модели подршке  за децу и 

ученике миграната/повратника развијени и 

примењују се. 

Број деце и ученика миграната/повратника 

који користе мере представљен у годишњем 

извештају. 

3.8.2.27. Отварање Центра за Ромски 

језик на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду у циљу 

обуке наставника и истраживача 

за предавања и научни рад у 

области ромског језика и 

културе. 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-Филолошки 

факултет 

Универзитета у 

Београду 

За отварање: До 

IV квартала 

2015. 

За 

сертификацију 

професора: До 

IV квартала 

2015. 

Буџет Филолошког 

факултета Универзитета у 

Београду 

 

*Трошкове сноси 

Филолошки факултет 

Универзитета у Београду  

Центар за Ромски језик на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду 

отворен. 

Прва група од 30 наставника добила 

сертификат и уведена у систем основног 

образовања. 
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3.8.2.28. Увођење изборног предмета 

„Ромски језик са елементима 

националне културе“  у основне 

школе у Србији у складу са 

законом, након сертификације 

наставника за предавање 

„Ромског језика са елементима 

националне културе“, 

спроведене од стране 

Филолошког факултета 

Универзитета у Београду. 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-Филолошки 

факултет 

Универзитета у 

Београду 

До краја 2016. 

године 
Буџет Републике Србије  

Трошкови тренутно 

непознати 

*Зависи од броја школа у 

којима ће бити уведен 

предмет „Ромски језик са 

елементима националне 

културе“. 

„Ромски језик са елементима националне 

културе“ уведен у основне школе у Србији. 

3.8.2.29. Запошљавање 

Развој законодавног оквира у 

области задруга и социјалног 

предузетништва којим ће бити 

унапређене могућности за 

запошљавање Рома, у складу са 

најбољим праксама Европске 

уније. 

-Министарство  

надлежно за 

послове 

запошљавања 

-Министарство  

надлежно за 

трговину 

-Министарство  

надлежно за 

привреду 

I квартал 2017. Буџет Републике Србије-

8.642 € 

 

У 2017. 

Законодавни оквир у области задруга и 

социјалног предузетништва којим ће бити 

унапређене могућности за запошљавање 

Рома, у складу са најбољим праксама 

Европске уније развијен. 

3.8.2.30. Активна промоција и примена 

политика и мера које се односе 

на повећање запослености Рома, 

са посебним нагласком на жене 

из ромске популације, нарочито 

кроз: 

-објављивање јавних позива за 

самозапошљавање, 

-Министарство  

надлежно за 

послове 

запошљавања 

-Органи јавне 

власти на 

централном и 

локалном нивоу 

Континуирано Буџет Републике Србије  

*Индивидуална сума од 

1.745 € по особи је утврђена, 

док ће се укупна сума 

утврдити по окончању 

поступка јавног позива.. 

Јавни позиви за самозапошљавање 

спроведени. 

Јавни радови који подстичу ангажовање  
теже запошљивих лица, укључујући лица 

ромске популације организовани. 

Број лица из ромске популације, са 

посебним освртом на Ромкиње, који имају 

користи од предузетих политика и мера. 
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-организовање јавних радова 

који подстичу ангажовање  теже 

запошљивих лица, укључујући 

лица ромске популације. 

-Националнa 

службa за 

запошљавање 

3.8.2.31. Покретање конкретних 

пројеката који повезују 

образовање (стручна спрема, 

универзитет) са запошљавањем. 

*Детаљнији приказ ће бити 

представљен у оквиру посебног 

АП за Стратегију за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији  за период 

2016-2025. 

 

-Министарство  

надлежно за 

образовање  

-Министарство  

надлежно за 

послове 

запошљавања 

-Национална 

служба за 

запошљавање 

 

Континуирано, 

почев од II 

квартала 2016. 

Буџет Републике Србије 

Трошкови тренутно 

непознати 

*Трошкови ће бити 

доступни у оквиру Посебног 

АП  за Стратегију  за 

социјално укључивање Рома 

и Ромкиња у Републици 

Србији  за период 2016-

2025.. 

 

Конкретни пројекти који повезују 

образовање (стручна спрема, универзитет) 

са запошљавањем доступни. 

3.8.2.32. Спровођење анализе о узроцима 

због којих се значајан део рада 

Рома и даље налази  у сивој 

економији, идентификовање 

проблема и могућих решења и 

давање препорука за 

превазилажење ове ситуације.  

-Министарство  

надлежно за 

послове 

запошљавања 

До IV квартала 

2016. 
Буџет Републике Србије -

8.642 € 

У 2016. 

 

 

Анализа о узроцима због којих се значајан 

део рада Рома и даље налази у сивој 

економији, уз идентификовање проблема, 

спроведена. 

 

Препоруке за превазилажење ове ситуације 

израђене. 

3.8.2.33. Подстицање укључивања 

локалних органа власти у 

смањење незапослености Рома, 

кроз реализацију локалних 

акционих планова запошљавања 

. 

-Јединице локалне 

самоуправе 

-Национална 

служба за 

запошљавање 

-Министарство  

надлежно за 

Континуирано Буџет јединица локалне 

самоуправе - 

 

У 2016 - 382 €  

У 2017 – 511€ 

У 2018. – 511€  

 

Процена тренутне ситуације на локалним 

тржиштима рада  спроведена. 

Мере које ће дати најбоље резултате за 

запошљавање Рома на локалном нивоу 

предложене. 
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послове 

запошљавања Број незапослених припадника ромске 

заједнице који имају користи од 

примењених мера. 

 

3.8.2.34. Развој и институционализација 

афирмативних мера, као и 

материјалних и нематеријалних 

подстицаја као што су мали 

грантови и јавно-приватно 

партнерство, у циљу подршке 

запошљавању Рома и покретању 

одрживих пословних активности 

Рома. 

 

-Министарство  

надлежно за 

послове 

запошљавања 

-Национална 

служба за 

запошљавање 

Континуирано -Буџет Републике Србије 

* Појединачна сума од 

1,745€ по особи је утврђена, 

док ће се тотални износ 

утврдити након спровођења 

надметања. 

- IPA 2016 

*Аплицирати за IPA 2016 

 

Мале грант шеме, јавни позиви и јавно-

приватно партнерство развијени и 

институционализовани. 

Додељени грантови за самозапошљавање 

Рома.  

Одрживе пословне активности Рома 

покренуте. 

3.8.2.35. Подстицање размене 

информација о могућностима 

запошљавања како би се 

информисао што већи број 

припадника ромске заједнице, о 

могућностима запошљавања,, уз 

пружање материјалне и 

професионалне  (менторске) 

подршке самозапошљавању 

рањивих група кроз мале грант 

шеме. 

-UNOPS 

-Министарство  

надлежно за 

послове 

запошљавања 

-Национална 

служба за 

запошљавање 

-Канцеларија за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом 

2014-2016 IPA 2011 

Пројекат "Јачање социјалне 

кохезије на тржишту рада 

кроз подршку 

маргинализованим и 

рањивим групама"-177.500€ 

 

2015-2016-88.750 €  

годишње 

 

 

Обезбеђена већа доступност информација о 

могућностима запошљавања Рома. 

Пружена техничка и менторска подршка 

самозапошљавању. 

Мале грант шеме додељене. 
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-Организације 

циилног друштва, 

нарочито 

организације Рома 

3.8.2.36. Становање 

Усвајање закона о принудним 

исељењима у складу са 

релевантним међународним 

стандардима, којима се утврђују 

обавезни услови који се морају 

поштовати у таквим случајевима 

(нарочито укључујући правила 

за случај неопходне релокације, 

која је могућа само након што су 

становници добили претходно 

обавештење на време, уз пуно 

поштовање њихових људских 

права), уз: 

-развој приручника и смерница о 

процедурама надлежних органа 

за релокацију неформалних 

насиља, са посебним нагласком 

на улогу и обавезе локалне 

самоуправе, 

-дистрибуција приручника и 

смерница свим релевантним 

управним органима.  

-успостављање јасног механизма 

праћења и извештавања. 

 

-Министарство 

надлежно за 

грађевину 

-Народна 

скупштина 

I квартал 2016. 

 

 

 

Буџет Републике Србије- 

64.351 € 

 

У 2016. 

 

Закон принудним исељењима у складу са 

релевантним међународним стандардима 

усвојен. 

Приручник и смернице, са посебним 

нагласком на улогу и обавезе локалне 

самоуправе, израђени и дистрибуирани. 

Извештај Владе о примени новог правног 

оквира за принудна расељења достављен 

пре наредног Рома семинара, укључујући и 

резултате примене закона од стране свих 

локалних самоуправа у Републици Србији.  
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3.8.2.37. Усвајање и примена Закона о 

становању у складу са одредбама 

Међународне конвенције о 

економским, социјалним и 

културним правима. 

-Министарство 

надлежно за 

грађевину 

-Народна 

скупштина 

За усвајање 

закона: IV 

квартал 2015- I 

квартала 2016. 

године 

За примену: 

Континуирано 

 

     За усвајање закона:  

Буџет Републике Србије    

48.900€ 

У 2015. 

За примену: Буџет 

Републике Србије 

Трошкови ће бити 

прецизирани у 

финансијском образложењу 

закона. 

 

 

Закон о становању у складу са одредбама 

Међународне конвенције о економским, 

социјалним и културним правима усвојен и 

примењује се. 

3.8.2.38. Изналажење решења за 

постојећа неформална насеља 

Рома кроз:  

-Процену свих расположивих 

могућности за легализацију 

постојећих појединачних 

стамбених објеката у одрживим 

неформалним насељима; 

-Када је релокација апсолутно 

неопходна, обезбеђење локације 

за расељење, у складу са новим 

законом о принудним 

исељењима и пратећим 

приручником којим се утврђују 

процедуре надлежних органа за 

релокацију неформалних насеља  

-Министарство 

надлежно за 

грађевину  

-Јединице локалне 

самоуправе 

Континуирано, 

почев од I 

квартала 2016. 

године 

Буџет Републике Србије 

Трошкови тренутно 

непознати 

*Зависи да ли ће 

неформална насеља бити 

легализована или 

релоцирана. 

Сва постојећа одржива неформална насеља 

легализована.   

Када је релокација апсолутно неопходна, 

локације за пресељење су обезбеђене, и 

пресељење је спроведено у складу са новим 

законом о принудним исељењима и 

пратећим приручником. 

 



349 

 

који је Влада упутила локалним 

органима јавне власти. 

3.8.2.39. Изналажење решења за интерно 

расељене Роме са Косова и 

Метохије који у великој мери не 

планирају да се врате,  кроз 

финансирање програма за 

унапређење животних услова 

интерно расељених лица, 

укључујући и Роме.  

-Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

 

Континуирано Буџетирано у активности 

3.9.1.4.  

(Буџет Републике Србије - 

8.094.905 € 

-IPA 2012  - 9.000.000 € 

-IPA 2014 -3.500.000 € 

-IPA 2017  - 3.000.000 €) 

Услови живота интерно расељених Рома са 

Косова и Метохије унапређени током 

трајања расељења. 

3.8.2.40. Успостављање Географског 

информационог система за 

неформална насеља Рома, у 

циљу доношења ефикасних и 

ефективних инвестиционих 

одлука како би се унапредио 

положај ромске заједнице. 

-Министарство 

надлежно за 

грађевину  

 

IV квартал 2015. IPA 2012 

Пројекат  „Европска 

подршка инклузији Рома" 

 

У 2014 - 1.600.000 € 

У  2015 - 1.600.000€ 

Географски информациони систем за 

неформална насеља Рома успостављен и 

обухвата информације о броју неформалних 

насеља у Републици Србији. 

 

3.8.2.41. Унапређење инфраструктурних 

услова у неформалним 

насељима Рома који тренутно 

живе у неформалним насељима, 

као и релокација у адекватне 

социјалне станове на територији 

локалних самоуправа.  

-Министарство 

надлежно за 

грађевину 

За покретање 

пројекта: I –II 

квартал 2016. 

За примену: 

период 2017-

2020. године 

 

-IPA 2013(Пројекат 

техничке помоћи 

„Унапређење услова живота 

и становања Рома који 

тренутно живе у  

неформалним насељима”)– 

Уговор о услугама- 

1.500.000€ 

 
Уговарање: III квартал 2017 

       Реализација: III квартал 2020 

-IPA 2013(пројекат TA 

„Унапређење услова живота 

Инфраструктурни услови у неформалним 

насељима Рома који тренутно живе у  

неформалним насељима унапређени. 

Адекватни социјални станови на територији 

локалних самоуправа које испуњавају 

релевантне услове за учешће у пројекту 

обезбеђени. 
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и становања Рома  који 

тренутно живе у  

неформалним насељима”)– 

Грант - 9.500.000 € 

 
Уговарање : III квартал 2017 

Реализација : III квартал 2020 

3.8.2.42. Идентификација нових 

неформалних насеља у којима је 

неопходно унапређење 

животних услова, укључујући: 

-припрему планске 

документације; 

-дефинисање услова за 

унапређење инфраструктурних 

мрежа; 

-активности усмерене ка 

релокацији становника у нове 

социјалне станове. 

-Министарство 

надлежно за 

грађевину - IPA 

јединица 

I квартал 2016 – 

2021. године 

IPA 2014 (Пројекат 

техничке помоћи Инклузија 

Рома) Уговор о услугама -

3.100.000 EUR 

2016-2018-516.667 

€годишње 

*АП за ПГ 23 садржи 

трошкове само до2018. 

Нова неформална насеља у којима је 

неопходно унапређење животних услова 

идентификована, укључујући: 

- планска документација припремљена, 

-услови за унапређење инфраструктурних 

мрежа дефинисани, 

-релокација становника у нове социјалне 

станове. 

 

3.8.2.43. Ажурирање или усвајање 

локалних стратегија и акционих 

планова како би се обухватили 

прецизнији подаци о Ромима 

становницима неформалних 

насеља, као и да би се 

предложиле мере за регулисање 

и консолидацију животних 

услова у постојећим 

неформалним насељима. 

-Министарство 

надлежно за 

грађевину, на 

основу података 

прикупљених 

одјединица локалне 

самоуправе 

IV квартал 2016. 

године 
Буџет јединица локалне 

самоуправе- 

4321€ по општини. 

Локалне стратегије и акциони планови 

ажурирани или усвојени, укључујући: 

-прецизније податке о Ромима 

становницима неформалних насеља 

-мере за регулисање и консолидацију 

животних услова у постојећим 

неформалним насељима. 

3.8.2.44. 

 

-Министарство 

надлежно за 

социјалну заштиту  

Развој 

протокола: до IV 
Буџет јединица локалне 

самоуправе 
Локални протоколи за заштиту деце Рома 

која живе и/или раде на улици развијени и 

институционализовани. 
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Социјална и здравствена 

заштита 

Развој и институционализација 

локалних протокола за заштиту 

деце Рома која живе и/или раде 

на улици и обезбеђење одрживе 

финансијске подршке за градске 

услуге у заједници, као што су 

прихватни центри, који 

доприносе заштити и социјалној 

инклузији. 

на основу података 

прикупљених од-

јединица локалне 

самоуправе 

квартала 2016. 

године 

Одрживо 

финансирање: 

Континуирано 

За смештај: По детету 1362€ 

годишње. 

За стручни рад: По 

социјалном раднику 1056€ 

годишње. 

 

Одржива финансијска подршка за градске 

услуге у заједници, као што су прихватни 

центри, се редовно обезбеђује на годишњем 

нивоу. 

3.8.2.45. 

 

Организовање подршке за децу 

која живе и/или раде на улици, уз 

повећано употребу капацитета 

установа социјалне заштите које 

пружају услуге повременог или 

трајног смештаја, укључујући и 

услуге интензивне терапије за 

децу са структуралним 

поремећајима личности или 

понашања  (ПИТ програм). 

-Министарство 

надлежно за 

социјалну заштиту 

-Центри за 

социјални рад 

Континуирано, 

почев од I 

квартала 2016. 

Буџет Републике Србије -

5.744€ 

2016-2018- 1.915€годишње 

Буџет  Центра за 

социјални рад 

*Редовна активност (спада у 

обим редовних послова које 

обављају запослени у 

одговарајућим 

институцијама) 

Унапређена подршка за децу која живе 

и/или раде на улици кроз већу доступност 

услуга повременог или трајног смештаја, 

укључујући и услуге интензивне терапије за 

децу са структуралним поремећајима 

личности или понашања  (ПИТ програм) 

3.8.2.46. 

 

Идентификација метода за 

интензивнију инклузију деце 

Рома у локалне услуге социјалне 

заштите, унапређење програма 

подршке за мајке и јачање 

саветодавне улоге у раду са 

породицама Рома. 

-Министарство 

надлежно за 

социјалну заштиту 

на основу података 

прикупљених од -

Центара за 

социјални рад 

За развој метода: 

до II квартала 

2016. 

За примену: 

Континуирано, 

почев од IV 

квартала 2016 

Буџет Центра за социјални 

рад 

*Трошкове сносе Центри за 

социјални рад 

Повећан број деце Рома која су укључена у 

услуге социјалне заштите.  

Унапређени локални програми подршке за 

мајке.  
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3.8.2.47. 

 

Спровођење анализе потреба у 

циљу унапређења приступа 

услугама здравствених 

медијаторки од стране 

корисника. 

-Министарство 

здравља 

-UNICEF 

I квартал - II 

квартал 2016. 

године  

UNICEF- 182.500€ 

У 2016. 

 

 

Анализа потреба у циљу унапређења 

приступа услугама здравствених 

медијаторки од стране корисника 

спроведена. 

Израђене препоруке за унапређење 

приступа услугама здравствених 

медијатора. 

3.8.2.48. Увођење здравствених 

медијаторки као помоћног 

здравственог особља у 

номенклатуру занимања, 

укључујући: 

-развој курикулума за формално 

образовање;  

-систематизација њихових 

радних места и 

 

-укључивање у национални 

оквир квалификација. 

-Министарство 

здравља 

-Министарство 

финансија 

За развој 

курикулума за 

формално 

образовање : II 

квартал 2016. 

године 

За 

систематизацију 

– до IV квартала 

2016. 

За укључивање у 

национални 

оквир 

квалификација: 

IV квартал 2017. 

Буџет Републике Србије -

17.285€ 

У 2016. 

 

 

Здравствене медијаторке уведени у 

номенклатуру занимања као помоћно 

здравствено особље, систематизовани и 

укључени у национални оквир 

квалификација. 

3.8.2.49. Обезбедити додатна средства 

како би се постепено повећао 

број здравствених медијаторки, 

на основу анализе потреба. 

 

-Министарство 

здравља 

-Министарство 

финансија 

До 2017. године Буџет Републике Србије 

Трошкови тренутно 

непознати,  

*Трошкови зависе од 

резултата анализе потреба 

Додатна средства се постепено обезбеђују 

како би се повећао број здравствених 

медијаторки, на основу анализе потреба . 

Тренутно стање: 75 Рома здравствених 

медијаторки ради у 59 општина. Циљ: 90 

Рома здравствених медијаторки запослено 

до 2017. 
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3.8.2.50. Унапређење система заштите и 

подршке жртава насиља у 

породици, у складу са новом 

Стратегијом за борбу против 

насиља у породици. 

Веза са мером 3.6.1.11. 

 

*Детаљнији приказ ће бити 

доступан у оквиру Посебног АП  

за Стратегију  за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији  за период 

2016-2025.. 

-Министарство  

надлежно за 

послове социјалне 

заштите 

Партнери: 

-Министарство 

унутрашњих 

послова 

-Организације 

цивилног друштва 

-Међународне 

организације  

Континуирано  Буџет Републике Србије  

*Трошкови ће бити 

прецизирани у оквиру 

Посебног АП  за Стратегију  
за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у 

Републици Србији  за 

период 2016-2025.. 

Систем заштите и подршке жртава насиља у 

породици унапређен. 

3.8.2.51. Унапређење  система 

превенције, заштите, подршке, и 

реинтеграције  жртава трговине 

људима складу са новом 

Стратегијом за борбу против 

трговине људима. 

Веза са АП за ПГ 24 

*Детаљнији приказ ће бити 

доступан у оквиру Посебног АП  

за Стратегију  за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији  за период 

2016-2025. 

-Министарство  

надлежно за 

послове социјалне 

заштите 

Партнери: 

-Министарство 

унутрашњих 

послова 

-Организације 

цивилног друштва 

-Међународне 

организације 

Континуирано, 

до 2017. године 
Буџет Републике Србије  

*Трошкови ће бити 

прецизирани у оквиру   

Посебног АП  за Стратегију  
за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у 

Републици Србији  за 

период 2016-2025.. 

Систем превенције,  заштите, подршке, и 

реинтеграције  жртава трговине људима 

унапређен. 

3.8.2.52. Унапређење софтвера којим се 

омогућава размена података који 

се односе на Роме, између базе 

-Министарство 

здравља 

IV квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије - 

1.277€ 

Размена података који се односе на Роме  из 

базе података Министарства здравља 

омогућена. 
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података Министарства здравља 

и осталих релевантних сектора, у 

складу са Законом о заштити 

података о личности, како би се 

остварила већа инклузија Рома 

кроз услуге социјалне заштите. 

-Министарство  

надлежно за 

послове социјалне 

заштите 

-Министарство 

надлежно за 

послове образовања 

У 2016. 

 

3. 9. ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

3.9.1.Побољшати положај избеглица и интерно расељених лица 

кроз обезбеђивање пуног приступа правима укључујући личну 

документацију и стамбена решења за најугроженије.  

 

Положај избеглица и интерно расељених лица 

побољшан кроз обезбеђивање пуног приступа 

правима укључујући личну документацију и 

стамбена решења за најугроженије. 

1.Завршни извештај Регионалног програма 

за стамбено збрињавање избеглица; 

 

2.Број стамбених решења; 

 

3.Годишњи Извештај Комесаријата за 

избеглице и миграције; 

 

4. Извештај Заштитника грађана у делу који 

се односи на  положај националних мањина 

и којим се констатује  унапређење стања у 

области положаја избеглица и интерно 

расељених лица. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

3.9.1.1. Обезбеђивање трајних 

стамбених решења за избеглице 

кроз реализацију Регионалног 

програма за стамбено 

збрињавање избеглица и 

-Комесаријат за 

избеглице и 

миграције-  

Регионални 

програм за 

стамбено 

Континуирано, 

до 2018. године 

 

Буџет Републике Србије- 

 4.579.554 € 

Мултидонаторски фонд,  

Регионалног стамбеног  

пројеката- 300.000.000 € 

Обезбеђена трајна стамбена решења за 

избеглице реализацијом Регионалног 

програма за стамбено збрињавање 

избеглица. 
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редовних националних програма 

збрињавања. 

збрињавање 

избеглица  

у 2015-101.962.666 € 

2016-2017. по 101.308.444 € 

3.9.1.2. 

 

 

Обезбедити бесплатну правну 

помоћ у циљу обезбеђивања 

пуног приступа правима 

укључујући личне документе  за 

интерно расељена лица и 

избеглице.  

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

 

Континуирано,  

почев од II 

квартала 2016. 

године 

Буџетирано у оквиру 3.7.1.3. 

 

(Буџет Републике Србије- 

16.974.111) 

Усвајање и спровођење Закона о бесплатној 

правној помоћи. 

3.9.1.3. Ефикасно спровођење Закона о 

ванпарничном поступку, 

нарочито у делу који се односи 

на обезбеђивање уписа у 

матичне књиге за лица без 

личних докумената. 

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

-Врховни 

касациони суд 

Континуирано Буџет Републике Србије 

Активност занемарљивих 

трошкова 

Поступак уписа у матичне књиге за лица без 

личних докумената се ефикасно спроводи. 

3.9.1.4. Побољшање услова становања 

интерно расељених лица док су у 

расељеништву кроз: 

-доделу помоћи за побољшање 

услова становања; 

-доделу грађевинског материјала 

за започету изградњу 

непокретности; 

-доделу помоћи при куповини 

сеоских кућа са окућницом; 

-доделу помоћи  при 

прибављању и  изградњи  

монтажних  кућа и  другог  

стамбеног простора; 

-Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Континуирано -Буџет Републике Србије– 

8.094.905 € 

 

-IPA 2012- 9.000.000€ 

-IPA 2014-3.500.000€ 

-IPA 2017- 3.000.000€ 

 

у 2015- 7.853.338 € 

2016-2017. по 7.870.784 € 

 

* Комплементарне 

активности пројекта које не 

воде до дуплог 

финансирања 

Услови становања интерно расељених лица 

побољшани током трајања расељеништва. 

Сви званични колективни центри затворени 

до краја 2019. године. 
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-доделу помоћи за решавање 

проблема тзв. неформалних 

колективних центара. 

3.9.1.5. Обезбеђивање комплементарних 

мера у циљу одрживе 

интеграције избеглица кроз 

програме намењене економском 

оснаживању. 

-Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Континуирано Буџет Републике Србије –  

1.308.444 € 

 

2015-2018. по 327.111 € 

годишње 

Интеграција избеглица олакшана. 

3.9.1.6. Успостављање механизма за 

редовно праћење остваривања 

приступа правима Рома интерно 

расељених лица кроз сарадњу са 

здравственим медијаторкама, 

педагошким асистентима у циљу 

процене њиховог равноправног 

остваривања права и 

потенцијалног унапређења. 

-Координационо 

тело за социјално 

укључивање Рома и 

Ромкиња 

Континуирано Буџет Републике Србије -

18.527 € 

 

2016 - 2018. по 6.176 € 

годишње 

Успостављен механизам за редовно 

извештавање  о остваривању приступа 

правима Рома интерно расељених лица у 

погледу њиховог равноправног 

остваривања права. 

3.9.1.7. Спровођење информативне  

кампање подизања свести   

избеглица и интерно расељених 

лица у циљу њихове друштвене 

интеграције и доступних 

механизама за остваривање 

права. 

-Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

-Организације 

цивилног друштва 

 

 

Континуирано, 

почев од III 

квартала 2015. 

године 

Буџет Републике Србије– 

39.255 € 

 

2015- 2017. по  13.085€ 

годишње 

Спроведена информативне кампање 

подизања свести избеглица и интерно 

расељених лица у циљу њихове друштвене 

интеграције и доступних механизама за 

остваривање права. 

3. 10. МЕРЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И КСЕНОФОБИЈЕ  
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ПРЕПОРУКА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СКРИНИНГУ РЕЗУЛТАТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКЕ ИНДИКАТОР УТИЦАЈА 

3.10.1. Осигурати адекватно гоњење учинилаца  злочина из 

мржње. Надгледати ефекте спровођења Стратегије (2013 – 

2018) за борбу против насиља н  недоличног понашања на 

спортским приредбама и предузети корективне мере где је 

неопходно.  

 

 

 

 

Адекватно гоњење за злочине из мржње 

осигурано.  

 

Ефекти спровођења Стратегије (2013 – 2018) за 

борбу против насиља и  недоличног понашања на 

спортским приредбама се редовно надгледају и 

предузимају се корективне мере где је то 

неопходно. 

1.Позитивно мишљење Европске комисије 

исказано кроз годишњи извештај о напретку 

Србије у делу који се односи на  адекватно 

гоњење злочина из мржње; 

2.Извештај експертске мисије којим се 

констатује напредак Србије у односу на  

адекватно гоњење злочина из мржње; 

 

3. Извештај Европског Комитета за расизам 

и толеранцију  којим се констатује напредак 

Србије у односу на адекватно гоњење 

злочина из мржње; 

 

4.Годишњи статистички извештај 

Републичког јавног тужилаштва; 

 

5.Годишњи статистички извештај 

Министарства унутрашњих послова; 

 

6.Позитиван Годишњи извештај 

Канцеларије ОЕБС-а за демократске 

институције и људска права (ODIHR); 

 

7.Извештај Акционог тима за израду и 

имплементацију стратегије и акционог 

плана борбе против насиља и недоличног 

понашања гледалаца на спортским 

приредбама. 

АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
РОК 

ФИНАНСИЈСКИ 

РЕСУРСИ 
ПОКАЗАТЕЉИ РЕЗУЛТАТА 

3.10.1.1. Изменити и допунити Кривични 

законик у смеру усклађивања са  

Оквирном одлуком Савета 

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

III квартал 2016. 

године 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.3.1.2. 

Кривични законик измењен и допуњен и 

остварена усклађеност са Оквирном 
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2008/913/JХA чл.1(ставови ц и 

д). -Народна 

скупштина  

Републике Србије 

 

(Буџет Републике Србије - 

71.136 €) 

директивом 2008/913/JHA чл.1 (ставови ц и 

д). 

3.10.1.2. Изменити и допунити Кривични 

законик -  допунити кривично 

дело повреда равноправности 

(члан 128.), на начин да се ово 

дело може извршити ако се због 

сексуалне оријентације или 

родног идентитета неком лицу 

ограниче или ускрате права 

човека и грађанина.  

-Министарство 

надлежно за 

послове правосуђа 

-Народна 

скупштина  

Републике Србије 

III квартал 2016. 

године 

Буџетирано у оквиру 

активности 2.3.1.2. 

 

(Буџет Републике Србије - 

71.136 €) 

Кривични законик измењен и допуњен. 

 

3.10.1.3. 

 

Организовати заједничке обуке 

за судије, јавне тужиоце и 

полицијске службенике у циљу 

унапређења знања и вештина 

неопходних за ефикасно гоњење 

злочина из мржње. 

 

-Правосудна 

академија 

 

Континуирано, 

почев од IV 

квартала 2015. 

године 

Буџетирано у оквиру 

активности 1.3.1.7. 

(Буџет Републике Србије - 

4.076.500€) 

 

 

 

Заједничке обуке спроведене. 

 

Судије, јавни тужиоци и полицијски 

службеници унапредили знања и вештина 

неопходне за ефикасно гоњење злочина из 

мржње.  

3.10.1.4.  Јачање свести у погледу 

елиминације злочина из мржње   

кроз: 

-израду и дистрибуцију 

едукативног материјала; 

-организовање годишњих 

трибина; 

-спровођење активне медијске 

кампање. 

-Канцеларија за 

људска и мањинска 

права 

Континуирано, 

почев од II 

квартала 2015. 

године 

IPА 2013-203.440€ 

 

2015 - 2018. по 50.860€ 

 

Едукативни материјал дистрибуиран. 

 Годишње трибине организоване. 

 Медијска кампања спроведена. 
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3.10.1.5. Унапређење рада Акционог тима 

за израду и имплементацију 

стратегије и акционог плана 

борбе против насиља и 

недоличног понашања гледалаца 

на спортским приредбама, кроз: 

- именовање нових чланова; 

- редовно састајање.  

-Влада Републике 

Србије  

Континуирано, 

почев од II 

квартала 2016. 

године 

Буџет Републике Србије  

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Одлука о именовању нових чланова 

Акционог тима за израду и имплементацију 

стратегије и акционог плана борбе против 

насиља и недоличног понашања гледалаца 

на спортским приредбама донета. 

Одржавају се редовни састанци  Акционог 

тима за израду и имплементацију стратегије 

и акционог плана борбе против насиља и 

недоличног понашања гледалаца на 

спортским приредбама. 

3.10.1.6. Пратити спровођење Акционог 

плана борбе против насиља и 

недоличног понашања гледалаца 

на спортским приредбама  и 

израдити извештај са 

препорукама за евентуално 

ажурирање Акционог плана.  

-Акциони тим за 

израду и 

имплементацију 

стратегије и 

акционог плана 

борбе против 

насиља и 

недоличног 

понашања 

гледалаца на 

спортским 

приредбама 

Континуирано 

почев од IV 

квартала 2016. 

године. 

Буџет Републике Србије 

 

Активност занемарљивих 

трошкова 

 

Израђен извештај са препорукама за 

евентуално ажурирање Акционог плана. 

3.10.1.7. Ажурирати Акциони план за 

спровођење  стратегије борбе 

против насиља и недоличног 

понашања гледалаца на 

спортским приредбама за период 

од 2013. године до 2018. године 

у складу са препорукама из 

извештаја о спровођењу 

Акционог плана.  

-Акциони тим за 

израду и 

имплементацију 

стратегије и 

акционог плана 

борбе против 

насиља и 

недоличног 

понашања 

гледалаца на 

спортским 

приредбама 

I-II квартал 2017. 

године. 

Буџет Републике Србије- 

638 € 

 

у 2017. години 

 

Акциони план за спровођење  стратегије 

борбе против насиља и недоличног 

понашања гледалаца на спортским 

приредбама за период од 2013. године до 

2018. године ажуриран у складу са 

препорукама из извештаја о спровођењу 

Акционог плана. 




