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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ 
2013-2017 

 
 
 

Уводна реч Градоначелника 

 

 Доношење Локалног акционог плана за Роме за период од 2013-2017. годинe 
представља даљи корак у правцу стратешког планирања потреба и интереса грађана града 
Лозница, чији су Роми значајан део популације и треба да допринесе побољшању 
положаја и услова живота Рома, кроз партнерство свих друштвених чинилaца. 

  Локални акциони план се заснива на сазрелом схватању да Роми не  смеју остати на 
маргинама друштвених збивања, већ им се мора пружити већа подршка и поверење како 
би постали креатори своје улоге и судбине у друштву.  Он представља део напора које 
локална заједница чини  и чиниће у наредном периоду да се улагањем одређених 
средстава побољша живот ромске популације и сразмерно могућностима умањи јаз који 
постоји између Рома и осталих припадника друштвене заједнице.  

 Да би се успело у овим намерама било је нужно приступити изради ЛАП-а за Роме 
у граду Лозница као документу који је неопходан за несметано приступање фондовима из 
којих се финансирају разни пројекти како од интересе за саме Роме тако и за ширу 
заједницу. Надајмо се да ће и у будуће све институције, друштвени и приватни сектор као 
и грађани деловати заједно у циљу реализације активности из овог Акционог плана. 

 
 
 
 
                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК               
                                                                                                      Видоје Петровић 
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УВОД  
 
 

Влада Републике Србије је у априлу 2009. године усвојила Стратегију за 
унапређивање положаја Рома у Републици Србији, која поставља основе за унапређивање 
положаја Рома, смањење разлике између ромске популације и осталог становништва, као 
и идентификовање и примену мера афирмативне акције, нарочито у областима 
образовања, здравља, запошљавања и становања. 
 Стратегија унапређења положаја Рома у Републици Србији почива на следећим 
принципима и вредностима: 

 поштовање, заштита и испуњавање законских права Рома; 

 пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота; 

 поштовање, признавање и промоција различитости; 

 једнаке могућности засноване на једнаким правима; 

 родну равноправност; 

 спречавање и борба против свих облика дискриминације и 

 спровођење мера афирмативне акције 
 
Такође, 20. децембра 2007. године усвојена је Стратегија социјалне заштите 

општине Лозница где су као једна од  приоритетних циљних група чије проблеме треба 
решавати кроз Стратегију социјалне заштите општине Лозница поред  деце и омладине, 
старих, особа са инвалидитетом (у оквиру те групе и деца са посебним потребама), 
незапослених и жртава насиља (са посебним освртом на жене) препознати Роми. 

Активно преузимање одговорности заједнице у решавању проблема Рома, било као 
националне групе, било као појединца, постаје све више не само морални, већ и развојни 
императив локалне заједнице. 

У Декади Рома је значајно покренути све расположиве ресурсе у локалној 
заједници и предузети активности које ће позитивно утицати на положај грађана ромске 
националности, почев од коначног ажурирања релевантне базе података о њиховим 
потребама, преко подстицаја Рома на активан однос према егзистенцијалним проблемима, 
па до имплементације активности које ће да смање сиромаштво припадника ове циљне 
групе и побољшају квалитет њиховог живота. 

Са циљем унапређивања положаја Рома у граду Лозница,а у складу са препорукама 
Владе Републике Србије датим у Стратегији за унапређивање положаја Рома у Републици 
Србији, Градска управа града Лозница је у децембру 2011. године покренула процес 
израде Локалног акционог плана за  Роме (ЛАП).  
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Локални акциони план за Роме у граду Лозница за период од  2013. до 2017. године  
је израз спремности града Лозница да предузме мере на побољшању положаја Рома у 
нашем Граду. 

Овим документом град Лозница намерава да свим расположивим средствима  
помогне реализацију дефинисаних циљева и активности и да у реализацију укључи све 
релевантне актере из локалне заједнице,  као и да сарађује са републичким органима који 
се баве питањем ромске популације и иностраним фондовима на реализацији  овог плана. 

 Локални акциони план за Роме обухвата области образовања, културе и 
информисања, запошљавања, здравства, социјалне заштите и становања. 

У циљу израде ЛАП-а, градоначелник Видоје Петровић је формирао тим коме је 
поверен задатак израде документа.  

Тим су чинили представници Градске управе града Лозница – Одељења за 
финансије и друштвене делатности, ромског удружења ’’Ромска срећа’’, Центра за 
социјални рад Лозница, Дома здравља ’’Др Миленко Марин’’, Предшколске установе 
’’Бамби’’, основних и средњих школа, Црвеног крста Лозница, Национална служба за 
запошљавање - Филијала Лозница  и удружење грађана ’’Искра – Лозница’’.  

Носилац процеса израде ЛАП био је град Лозница. 

Тим за израду локалног акционог плана чинили су представници следећих 
институција и организација: 

 
1. Радојка Станковић, Градска управа Лозница, председник Тима  
2. Роса Савић, Градска управа Лозница, координатор Тима 
3. Милица Бељац, Градска управа Лозница 
4. Драгана Симић, Градска управа  Лозница 
5. Станиша Чабаркапа, Предшколска установа ’’Бамби’’ 
6. Цветана Срећковић, ОШ  ’’Јован Цвијић’’ 
7. Драгослава Тишма, Техничка школа 
8. Светлана Благојевић,  Центар за социјални рад Лозница 
9. Весна Мелезовић, Црвени крст Лозница 
10. Прим. др Нада Ђурић, Дом здравља ’’Др Миленко Марин’’ Лозница 
11. Љиљана Ранковић, УГ  ’’Искра-Лозница’’ 
12. Миливоје Аметовић, УГ ’’Ромска срећа’’ 
13. Бранко Лукић, Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница  

 
Поред чланова Тима,  у изради ЛАП-а   учешће су узела и следећа лица: 
- Бранко Лукић, Градска управа Лозница 
- Дијана Миладиновић, УГ ’’Ромска срећa’’ - ромски активиста  
- Славољуб  Аметовић, УГ ’’Ромска срећa’’ - ромски активиста 
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Захваљујемо члановима Тима који су активно учествовали и дали допринос у 
изради овог, за локалну заједницу, важног документа а који ће решити и унапредити 
положај ромске популације на територији града Лозница. 

 
АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 
 
 
 ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
 

          Град Лозница се налази на западу 
Србије, на граници са Босном и 
Херцеговином.  Град обухвата 54 насељена 
места, од којих су Лозница и Бања Ковиљача 
класификована као градска. Са површином 
од 612 km2 Град заузима 0,5% територије 
Републике Србије. Град Лозница припада 
Мачванском округу захватајући 19% његове 
територије.  
          У рељефу града Лознице истичу се три 
целине: на северу Цер са Иверком, у средини 
басен Јадра са алувијалном равни Дрине, и на југу планински венац Гучева. Смештена 
између Цера и Иверка, на северу и североистоку, Влашића, на истоку, Гучева, Костајника 
и огранака Борање, на југу, а отворена према западу и северозападу, територија града 
Лознице топографијом подсећа на огроман амфитеатар - џиновску потковицу. Заклоњена 
планинама и њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова Лозница са 
околином представља својеврсну оазу жупног климата, по којем се приметно разликује од 
поднебља суседних предела. Климат Лознице и њене околине је веома погодан. 
           По водним ресурсима град Лозница је свакако међу првим у Србији. Њено водно 
богатство је значајно и разноврсно. Чине га површински водотоци – реке, подземне воде, 
обични и термо – минерални извори. Најзначајнији су: Дрина, Јадар, Лешница, Штира и 
Жеравија. Водно богатство и његову разноврсност на градском подручју употпуњују воде 
термоминералних извора. Најзначајније су воде Бање Ковиљаче, које се јављају у виду 
више извора, као и воде Бање Бадање. 

 

Лозница има добар географско – саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази 
главна саобраћајница Београд – Шабац – Лозница – Зворник – Тузла – Сарајево, односно 
Бијељина – Лозница – Мали Зворник – Љубовија – Бајина Башта – Ужице и даље до 
Црногорског приморја. Путем Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац излази на Ибарску 
магистралу. Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац – Зворник. 
  Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела 
Подриња. Имала је важну улогу у историји, као гранични град Кнежевине Србије, истурен 
према Босанском пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза 
Јадранског, а потом Лозничког. 
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Значајни природни ресурси у граду Лозница су шумски фонд, обрадиво 

пољопривредно земљиште, налазишта метала и неметала, две бање (Бања Ковиљача и 
Бања Бадања) са потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања 
Бадања имају статус специјалне болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке 
дестинације за град.  

Носиоци привредног развоја града Лозница су: пољопривреда, трговина, 
грађевинска и прехрамбена индустрија и туризам, а што је у складу са Стратегијом 
локалног одрживог развоја града Лозница (’’Службени лист  града Лозница’’  бр. 2/12). 
 
 
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
 Општи подаци 
 

Према попису из 2002.године* у граду Лозници живи 86.413 становника, односно 
1,2% укупног становништва Републике Србије. По једном квадратном километру у 
просеку живи 141 становника, тако да је густина насељености знатно виша од просека 
Републике Србије, који износи 97 становника/км2. 

 
 
 

*Приказани подаци су по званичним подацима Републичког завода за статистику из 
2002. године,  пошто подаци из пописа из 2011. године нису званично објављени 
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Популациона структура (број становника) 

 

 Према попису 
1991.године 

Према попису 2002. 
године 

Процењен број 
становника 
2007.године 

Република Србија 7.581.437 7.498.001 / 
 Мачвански округ 329.226 329.625 / 
 Град Лозница 83.413 86.413 90.344 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 
 
 

 Природни прираштај 
 

Град Лозница је једна од ретких територија у којој се у периоду између два пописа, 
1991-2002. године, повећао број становника. Узимајући у обзир релевантне демографске 
показатеље, може се приметити да и укупан број становника и број становника по 
појединим контигентима чине 1,1-1,2% у односу на одговарајући број на нивоу Републике 
Србије. Природни прираштај је 2,3 (на 1.000 становника новорођених је 11, а умрлих 
12,3). 

 
 
Структура становништва према старости и полу 
 

Просечна старост становништва је 38,9 година, тако да су становници града 
Лознице нешто млађи од просечне старости грађана у Републици Србији, који износи 40,4 
година. Ово је резултат из надпросечног учешћа деце и становништва млађег од 27 
година, као и школског становништва и становника у фертилном периоду. 
 

Старосна структура становништва (према попису из 2002. године) 
 

Старост 0 - 19 20 - 39 40 - 64 65 и преко 
%  у укупном броју 

становништва 
20.911 

( 24,21%) 
23.338 

(27,00%) 
28.982 

(33,54%) 
13.182 

(15,25%) 
Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

 
 

Старосна структура према попису из 2002. године 
 

Пол Укупно 0-4г 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

Укупно 56.413 4.120 4.754 5.519 6.518 6.123 6.012 5.412 5.791 6.799 7.368 5.991 
Мушкарци 42.531 2.125 2.427 2.845 3.286 3.161 3.030 2.763 2.787 3.405 3.767 3.012 
Жене 43.882 1.995 2.327 2.674 3.232 2.962 2.982 2.649 3.004 3.394 3.601 2.979 
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Пол 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
84 

85-
89 

90-
94 

95 и 
више      

Непознато   

Укупно 4.130 4.694 5.168 4.092 2.136 766 124 56 8 832 
Мушкарци 2.041 2.178 2.347 1.830 776 274 50 15 2 410 
Жене 2.089 2.516 2.821 2.262 1.360 492 74 41 6 422 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

 
 

Становништво града полно је уравнотежено, са нешто већим бројем жена (50,78%). 
 
Етничка структура 
 

Етничка структура становништва према попису из 2002. године 
 

Укупnо Срби Црно-
горци 

Југо-
сло-
вени 

Алба-
нци 

Бошња-
ци 

Буга-
ри 

Буњевци Вла-
си 

Мађа-
ри 

Мусли- 
мани 

Немци Ро-
ми 

86.413 83.729 118 210 4 3 4 1 1 20 555 10 428 
 

Румуни Руси Русини Словаци Укра 
јинци 

Хрва
ти 

Чеси Маке- 
донци 

Словенци Остали Неопре-
дељени 

Регионална  
приппадност 

Непо- 
знато 

7 28 4 6 10 86 5 45 19 30 511 22 557 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

 

Етничка структура становништва је релативно хомогена. Како нам табела показује, 
највећи број становника Града, на попису из 2002. године, изјаснио се као Срби, потом 
следе Муслимани, Роми, Југословени. На територији града Лозница  борави око 4.700 
лица са подручја бивших република СФРЈ, a од тог броја су 1544 избегла лица у 
продуженом избегличком статусу и 173  интерно расељена лица са Косова и Метохије. 
 
Образовна структура  
 

У прегледу образовне структуре, на територији Града, према подацима из пописа 
2002. године, 5.816 лица је без школе, 11.292 има непотпуну основну школу, а најбројнија 
популација су лица са завршеном средњом школом. 

 
Образовна структура становништва у граду Лозници 

 

Ниво образовања Број становника 
       Основна школа      ( I CCC ) 16.050 

Средња школа КВ ( III CCC ) 11.292 
Средња школа       ( IV CCC ) 21.096 
Виша школа          ( VI CCC ) 2.780 
Факултет               ( VII CCC ) 2.654 

Укупно 53.872 
Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 
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Домаћинства и породице 
 

У граду Лозници је, према резултатима пописа из 2002. године, регистровано 
27.272 домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству износи 3,15, што је изнад 
просека Републике Србије, који износи 2,97. Структура домаћинстава у извесној мери 
одудара од просека Републике Србије, с обзиром да доминирају домаћинства са 4 члана, 
која чине готово четвртину укупног броја домаћинстава у Лозници. Слично се може рећи 
и за породице, с обзиром да је у Лозници учешће породица са двоје и троје деце веће, а 
породица без деце мање него што је просек у Републици Србији. 
 

Домаћинства према броју чланова по попису 2002.године 
 

Укупно Домаћинство  
 са   1     

чланом 
са    2  
члана 

са   3     
члана 

са  4      
члана 

са  5 
чланов
а 

са  6   
члан
ова 

са   7 
чланова 

са    8 
чаланова 

са        9 
чланова 

са      10   
чланова 

Просечан  
бр.чланова 
домаћинства 

22.272 4.649 6.178 4.980 6.552 2.650 1.634 444 106 41 38 3.15 
 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 
 

 
 

Породице према броју деце по попису 2002.године 
 

Укупно  Број 
деце 

Породице са децом    
млађом од  25 година 

Деца млађа од 25 
година 
Укупно 

 без деце 1 2 3 4 5 и више   
25.291 7.285 7.745 8.693 1..386 154 28 14.267 24.590 

 Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице 

 

 
 
РОМИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  ЛОЗНИЦА 
 
 Према последњем попису и подацима Републичког завода за статистику, на 
територији граду Лозница живи 428 Рома (оних који се тако изјашњавају). Овај број не 
одговара  ситуацији на терену стога што се велики број Рома изјашњава као Муслимани 
или Срби, а припадају ромској популацији и да су свакако (без обзира на изјашњавање), 
оптерећени проблемима типичним за ову циљну групу. Већина живи у ромским насељима 
’’малама’’) у Јошеви, Јадранској Лешници, Чокешини, Лешници, Бањи Ковиљачи и 
Клупцима. У прва три наведена насеља ситуација је изузетно лоша када је инфраструктура 
у питању јер се ради о типичним нехигијенским насељима. 
 Према подацима до којих је дошло Удружење Рома ’’Ромска срећа’’* спроводећи 
анкету у месним заједницама где живи највећи број припадника ромске популације  током   
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*Подаци добијени на основу реализованих пројеката који су финансирани 
средствима из буџета града Лозница за 2011. годину и 2012. годину 
2011/2012.године, око  1000  особа се  изјашњава као Роми. Међу становништвом старијем 
од 15 година, сваки шести пописани Ром је без и једног разреда школе, сваки трећи има 
завршену основну школу а 12 % има завршену средњу школу. Од анкетираних, више од 
40% је напустило основну школу после четвртог разреда, а 16% је неписмено, при чиму је 
већи удео неписмених међу женама. 
 Незапослених међу радно способним анкетираним Ромима има 96 %. Баве се 
углавном сезонским радом и једноставним, физичким пословима за које нису потребне 
квалификације. 
 Свака друга породица је корисник новчане социјалне помоћи. Животни стандард је 
веома низак, сваки други анкетирани Ром сматра да је сиромашан и без основних услова 
за живот. Прикључак на воду има свако 15 домаћинство, а свако треће прикључак на 
струју. 
  Значајан проблем представља  непоседовање личне документације. Личну карту не 
поседује сваки 13 Ром а сваки 5 Ром нема здравствену књижицу, нити право на 
здравствено осигурање. 

 
Укупан број и старосна структура ромског становништва  

по попису 2002.године 
 

 
 Ромска популација (по полу) 

М Ж 
Укупан број становника  220 208 

Укупан број деце 0-4 год. 25 20 

Укупан број деце  5-9 год. 22 18 
Укупан број деце 10-14 год. 23 20 
Укупан број деце 15-19 год. 24 20 
20-24 године 17 22 

25-29 године 18 12 

30-34 године 17 16 

35-39 године 11 13 
40-44 године 16 12 
45-49 године 15 9 
50-54 године 8 8 
55-59 године 6 7 
60-64 године 4 5 
65-69 године 2 7 
70-74 године - 2 
75 и више 1 4 
непознато 11 13 

                 Извор: Подаци Републичког завода за статистику 
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 АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА 
 
 
 Локална самоуправа  
 

Град је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну 
самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом Града. Град има својство правног 
лица. Седиште Града је у Лозници, улица Карађорђева бр.2. Град представља и заступа 
градоначелник Видоје Петровић. Органи града су: Скупштина Града, градоначелник, 
Градско веће и Градска управа. 

Град има 56 Месних заједница и 26 Месних канцеларија, што представља значајан 
потенцијал за учешће грађана у различитим процесима одлучивања у локалној заједници.  

 
Социјална заштита 
 

Заштита Рома углавном се одвија кроз остваривање права и пружање услуга од 
стране различитих институција, установа и удружења грађана. 
 

Институције, установе и удружења грађана која пружају услуге социјалне 
заштите, преко којих се остварују права из социјалне заштите и спроводе пројектне активности 

намењене  ромској популацији у граду Лозници 
 
 

Институције/установе/ 
удружења грађана 

Врсте  права/услуга 

Центар за социјални рад 
Лозница 

Одлучује о остваривању права на: 
-новчану социјалну помоћ; 
-додатак за помоћ и негу другог лица; 
-помоћ за оспособљавање за рад; 
-смештај у установу социјалне заштите; 
-једнократну помоћ; 
-бесплатан оброк у народној кухињи и др. 
 
У вршењу јавних овлашћења Центар, у складу са 
законом, обавља следеће послове: 
-спроводи поступак посредовања - медијације  у 
породичним односима (мирење и нагодба); 
-доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у 
парницама у којима се одлучује о заштити права детета 
или о вршењу односно лишењу родитељског права; 
-пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду 
пред којим се води поступак у спору за заштиту од 
насиља у породици, и др. 
 



 
 

11

Пружа услугу: 
-помоћ и нега у кући; 
-дневни боравак за децу и омладину са сметњама у 
развоју; 
-социјално становање у заштићеним условима; 
-саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге СОС 
телефона 
 

Установа за децу и младе 
’’Вера Благојевић ’’ 
Бања Ковиљача 

-Збрињавање деце и младих без родитељског старања; 
-Збрињавање деце и младих са сметњама у развоју 

 Црвени крст Лозница -Програм Народна кухиња; 
-Програм бриге о старима; 
-Програм боравка  деце у грчким породицама; 
-Летовање ђака пешака у одмаралишту Црвеног крста 
Србије; 
-Хуманитарни концерти; 
-Пакет за новорођену бебу; 
-Посета старим лицима; 
-Радни викенд на селу;  
-Један пакетић-много љубави; 
-Здравствено –превентивне активности; 
-Добровољно давалаштво крви 
 

УГ ’’Ромска срећа’’ -Покретање и извођење континуираних социо –
хуманитарних акција; 
-Прикупљање података о ромској популацији; 
-Формирање базе података са релевантним 
информацијама о ромској популацији; 
-Едукација Рома; 
-Трибине; 
-Оснаживање и активирање Рома; 
-Сензибилизација локалне заједнице за решавање 
ромског питања 

УГ ’’ Искра-Лозница’’ -Радионичарски рад прилагођен Ромима, усмерен ка : 
заштити репродуктивног здравља,трудноћа, дојење, 
исхрана и нега деце, имунизација, превенција ХИВ – 
АИДС-а и ППИ, превенцији болести зависности, 
алкохолизма, пушења, хигијени и нези, комуналној 
хигијени, хигијени у кући, превенцији малигних 
болести, превенцији заразних болести, цревних и 
паразитарних болести; 
-Обуке за вршњачке едукаторе Роме; 
-Трибине на бројне здравствене теме; 
-Оснаживање Рома за активном учешћу у друштвеном 
животу; 
-Промовисање ромског питања, помоћ и менторски рад 
са УГ ’’Ромска срећа’’ на оснаживању организације  
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Локална самоуправа У буџету локалне самоуправе издвајају се средства за: 
-једнократнe помоћ; 
-бесплатан оброк (Народна кухиња); 
-накнаду трошкова уџбеника за децу корисника права 
социјалне заштите; 
- накнаду трошкова превоза ученицима са сметњама у 
развоју који похађају основне школе ван територије 
Града;  
-накнаду трошкова превоза ученицима са сметњама у 
развоју који похађају средње школе у Лозници; 
-трошкове превоза ученика средњих школа, редовних 
студената виших и високих установа са  сметњама у 
развоју; 
-накнаду превоза ученика средњих школа – деце 
корисника новчане социјалне помоћи; 
-бесплатан оброк (ужину) за децу са сметњама у развоју; 
-помоћ и негу у кући; 
-дневни боравак за децу и омладину са сметњама у 
развоју; 
-становање уз подршку за младе који се осамостаљују 
( ’’ кућа на пола пута’’); 
-социјално становање у заштићеним условима; 
-саветодавно – терапијске и правне услуге и услуге СОС 
телефона; 
-смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу 
и омладину, одрасле и старе (ургентна хранитељска 
породица); 
-једнократну новчана помоћ за новорођено дете; 
-новчану помоћ за прворођено дете у Новој години; 
-новчану помоћ  запосленој трудници због привремене 
спречености за рад; 
-новчану помоћ  незапосленој породиљи до навршене 
прве године живота детета; 
-превоз  лица  старијих од 65 година; 
-конкурсно  финансирање удружења грађана која се баве 
социјалном заштитом; 
-интервентни смештај у кризним ситуацијама; 
-накнаду трошкова сахране; 
-бесповратне стипедије за студенте са просечном 
оценом преко 9,00  и ученике основних и средњих 
школа, који су освојили прво, друго или треће место на 
републичком такмичењу 
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Центар за социјални рад Лозница 
 

Центар за социјални рад (ЦСР) је основна установа социјалне заштите у Граду који 
обавља послове у области социјалне и породично – правне заштите на основу следећих 
закона и аката: Закона о социјалној заштити, Породичног закона, Закона о кривичном 
поступку, Кривичног законика, Закона о општем управном поступку, Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите града Лозница, Правилника о организацији, нормативима и 
стандардима рада Центра за социјални рад и др. 

Делатност ЦСР Лозница је: 
           -вршење јавних овлашћења у складу са Законом о социјалној заштити и другим 
законима, и 
           -права и услуге из области социјалне заштите из надлежности града Лознице 
предвиђене Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Лознице. 

Најважније функције су: непосредно остваривање социјалне заштите грађана и 
њихових породица, остваривање функција органа старатељства, праћење и проучавање 
социјалних потреба и проблема, превентивна делатност, планирање и програмирање 
социјалне заштите на територији Града, координирање активности на спровођењу 
социјалне заштите на територији  Града. 

Центар за социјални рад располаже пословним простором  у приземљу стамбене 
зграде у центру Лознице. Површина радног простора је 325 м2, а састоји се од 20 
канцеларија. Просторни капацитети су задовољавајући, већи број радника има засебне 
канцеларије. 
           За потребе дневног збрињавања деце и омладине са сметњама у развоју,  адаптиране 
су и савремено опремљене засебне просторије величине 83 м2, састављене од просторија 
за рад са децом, канцеларије за стручни тим и помоћних просторија. Просторије су у 
власништву Града, а посебним уговором уступљене на коришћење Центру. 

У Центру за социјални рад је запослено 36 радника, од тога 13 радника финансира 
се из буџета града: 3 запослена у Центру за социјални рад (1 социјални радник, радник 
обезбеђења и административни радник), 4 запослена у Дневном боравку ’’Сунце’’(1 
логопед, 1 специјални педагог, 1 виши радни терапеут и 1 помоћни радник) и 6 
запослених у служби Помоћ и нега у кући (1 социјални радник и 5 геронто – домаћице). 
Од радника који се финансирају из Републичког буџета 16 је стручних радника: 9 
социјалних радника, 3 правника, 2 психолога, 1 педагог, 1  специјални педагог и в.д. 
директора. 

Поред примарног образовања и обавезне обуке за вођење случаја у ЦСР, већина 
стручних радника има посебне обуке и едукације за које поседују сертификате из области: 
права детета, породично – правна заштита, заштита од насиља у породици, стратешко 
планирање, обуке за писање предлога пројеката, ненасилна комуникација и сл. Четири  
стручна радника завршила су први степен системске породичне терапије. 
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Центар за породични смештај - Радна јединица Лозница 

Послове из области породичног смештаја које је до сада обављао Центар за 
социјални рад у Лозници, од јуна 2012. године су уз одобрење Министарства рада и 
социјалне политике у надлежности Радне јединице Центра за породични смештај и 
усвојење из Београда. 

До промене је дошло како би се смањила преоптерећеност стручних радника  у 
Центру за социјални рад, али и обезбедила већа и квалитетнија подршка хранитељским, 
усвојитељским породицама и деци на породичном смештају преко саветника за 
хранитељство  који ће им у новоотвореној радној јединици бити доступнији.  

Центар за породични смештај и усвојење из Београда постоји од 2008. године, а 
2012. године проширио је своју територијалну надлежност и постао Регионални центар за 
породични смештај и усвојење који покрива град Београд, колубарски и мачвански округ, 
односно 31 општину- град  у Србији. 

Радна јединица у Лозници надлежна је за општине Мали Зворник, Крупањ и 
Љубовија, као и подјединице, од тога две у Шапцу са Богатићем и три у Владимирцима. 

 У радној јединици у Лозници запослена су три стручна радника (социјални радник, 
психолог и социолог) којима је поверена улога руководиоца, саветника и едукатора за 
хранитељство. У јединици је запослено и једно лице које ради као возач. 

Лозница је Град који развија хранитељство више од 45.година, тако да Радна 
јединица која је у формирању не почиње  из почетка. 

На породичном смештају у региону налази се 73 деце у око 50 хранитељских 
породица, а око 15 нових породица је поднело захтев за бављење хранитељством. 

 
 

Црвени крст Лозница 

Црвени крст Лозница је основан 1876. године као  друштвена организација  на бази 
учлањења. Основна делатност  Црвеног крста Лозница је здравствени и социјални рад. 

У складу са основним циљем организације - помоћ људима у невољи, активност 
Црвеног крста Лозница у области социјалне делатности је усмерена у правцу побољшања 
услова живота угрожених категорија грађана кроз сагледавање стања њихових потреба и 
обезбеђивање и дистрибуирање помоћи. 

У оквиру здравствене делатности спроводе се активности које воде унапређењу 
здравља људи, као и формирању позитивних навика код младих. 

У свом раду, Црвени крст Лозница спроводи традиционалне и  нове акције, као што 
су: борба против трговине људима, промоција хуманих вредности, програм бриге о 
старима у Граду и на селу, здрави стилови живота и др. 
 У Црвеном крсту Лозница је запослено шесторо радника, од тога двоје са ВСС, 
троје са ВШ и један радник са средњом стручном спремом. Постојећа квалификациона 
структура запослених у потпуности може да реализује све  активности и акције.  
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Установа за децу и младе ,, Вера Благојевић‘‘ 

Установа за  децу и младе ’’Вера Благојевић’’  у Бањи Ковиљачи једина је установа 
социјалне заштите у Мачванском региону за смештај и збрињавање деце. Установа се 
састоји од два објекта за живот деце, а део објекта Предшколске установе ’’Бамби’’ 
користи за рад администрације. Основана је 1983. год. од стране локалне заједнице и 
оснивача бивших штићеника (деце – ратних сирочади).   

Капацитет Установе за децу и младе ’’Вера Благојевић’’ је 42 корисника/ца, а 
тренутно  је  9 корисник/ца услуге на смештају у Установи . 

 
 

Удружења грађана 

Две кључне организације цивилног сектора, до сада највише ангажоване у 
партнерском приступу решавању проблема  Рома су УГ  ’’Ромска срећа’’ и УГ ’’Искра-
Лозница’’. 

 
Удружење грађана Рома ’’Ромска срећа’’ из Јошеве је основано 2001. године.  

Активности удружења су усмерене ка припадницима ромске популације (деца, млади, 
стари) на територији града  Лозница. 
Циљеви и задаци удружења  ’’Ромска срећа’’ су поред осталог  и : 
-промовисање здравих стилова живота међу становништвом, 
-информисање грађана и популаризација здравствених проблема ради подизања квалитета 
борбе против њих, 
-промовисање права на различитост и толеранцију на различитост, 
-заговарање и имплементирање мултидисциплинарног приступа у решавању проблема  
Рома као маргинализоване групе, 
-ангажовање на остваривању основних људских и грађанских права различитих категорија 
становништва, 
-подржавање и учествовање у манифестацијама  за очување културне баштине. 
 
 Удружење грађана ’’Искра-Лозница’’ је основано 5.јануара 2005.године. 
Основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење чији је циљ здравствена 
и еколошка едукација и развијање свести грађана о многим темама и њихово ангажовање. 
Сврха постојања удружења је подизање нивоа информисаности, знања и вештина грађана- 
посебно младих, деце, Рома и других осетљивих група за здрав живот у здравом 
окружењу. Удружење броји 20 активних чланова и близу 200 младих вршњачких 
едукатора и волонтера. Реализовало је до сада 30 пројеката, од тога 3 националног 
карактера, 9 регионалног значаја, а остали су локалног карактера. 

Реализовани пројекти усмерени ка  ромској популацију су: 
-’’Колико нас има Рома у општини Лозница (I и II)‘‘, 2011 и 2012.година, пројекте  
реализовало УГ ’’Ромска срећа‘‘, финансирано средствима града Лозница, 
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-’’Снага је у образовању’’, 2011-2012.година, пројекат партнерски спроводили град 
Лозница, УГ ’’Ромска срећа‘‘  Јошева, ПУ ’’Бамби”, ОШ ’’Вера Благојевић” Бања 
Ковиљача,  ОШ ’’Петар Тасић‘‘ Лешница, ОШ ’’Краљ Александар I Карађорђевић‘‘ 
Јадранска Лешница и  ОШ ’’Доситеј Обрадовић” Клупци, финансирано средствима 
Министарства просвете и науке Републике Србије кроз ДИЛС програм, 
-’’Едукација ромске популације‘‘, 2005.година, пројекат спровело УГ ’’Искра-
Лозница‘‘, а партнер  је ромско УГ ’’Ромска срећа‘‘, финансирано средствима УСАИД – 
ИРД, 
-’’За здраву ромску жену‘‘, 2008. година,, пројекат партнерски спроводили  Дом здравља 
’’Др Миленко Марин‘‘ Лозница и УГ ’’Ромска срећа‘‘, финансирано средствима 
Министарства здравља Републике Србије, 
-’’Васпитање за здравље кроз животне вештине‘‘, 2007-2008. година, Звечанска и 
Искра кроз пројекат Глобалног фонда рунда 6, 
-’’Превенција и рано откривање фактора ризика за хронично незаразна обољења 
Рома у Лозници‘‘, 2009. година, пројекат партнерски спроводили Дом здравља ’’Др 
Миленко Марин‘‘ Лозница и УГ ’’Ромска срећа‘‘, финансирано средствима Министарства 
здравља Републике Србије, 
-’’Вакциниши и ти своје дете – допринеси здрављу‘‘, 2010.година, пројекат спроводио 
Здравствени центар и Дом здравља ’’Др Миленко Марин‘‘ Лозница, а партнер  је УГ 
’’Ромска срећа‘‘, финансирано средствима Министарства здравља Републике Србије, 
-’’За лепши осмех‘‘, 2011-2012.година, пројекат спровео Дом здравља ’’Др Миленко 
Марин‘‘Лозница, а партнер је УГ ’’Ромска срећа‘‘, финансирано средствима 
Министарства здравља Републике Србије. 
 
 

Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница  
 

 Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница у територијалном и 
организационом смислу обухвата Службу Лозница  и испоставе Љубовија, Крупањ и 
Мали Зворник. Служба има 32 запослена радника  од чега 17 са VII степеном,  5 са VI 
степеном, 7 са IV степеном и 3 са III степеном стручне спреме. Сви запослени од VII до IV 
степена су прошли обуке по пројекту «CARDS 2006».  
 Служба је опремљена како у погледу простора за рад тако и техником  - 
прикључена на ЈИС по европским стандардима. Финансирање је из буџета Републике 
Србије.  

Корисници услуга су незапослена лица и послодавци. 
Услуге које пружа Служба су: посредовање при запошљавању, програми 

запошљавања, програми додатног образовања и обуке, програми професионалне 
оријентације, тренинзи за теже запосливе особе и сл. Од услуга из програма рада 
Националне службе за запошљавање недостаје Job Club и Виртуелно предузеће. 
 Филијала Националне службе за запошљавање може потенцијално да пружи 
значајна допринос ублажавању одрђених проблема незапослености и кроз директно 
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посредовање у вези посла и пружањем других услуга, нарочито едукативних, с обзиром да 
су запослени имали прилике да се усавршавају у различитим областима. 
 
 

СВОТ анализа 
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Снаге 

 
-Извршна власт града Лозница  је  
отворена за решавање питања Рома; 
-Добра међусекторска сарадња ; 
-Спремност  Центра за социјални рад,  
 Црвеног крста , Националне службе за 
запошљавање, образовних установа , 
здравствених  институција и УГ да 
активно учествују  у програмима и 
пројектима намењеним унапређењу 
положаја ромске популације на 
територији града Лозница; 

-Постојање ромског  УГ; 

-Развијен локални систем информисања 
који је отворен за питање Рома ; 

-Усвојени документи: Стратегија за 
смањење сиромаштва, Стратегија 
социјалне заштите општине Лозница, 
Акциони план за младе, Акциони план 
за запошљавање,... 

-Повећан буџет Града за социјалну 
заштиту, образовање, незапосленост, 
младе;   
-Буџет усмерен на развој 
инфраструктуре; 
-Постојање два запослена педагошка 
асистента: за помоћ при учењу школске 
деце и други педагошки асистент за 
помоћ у Предшколској установи 
’’Бамби’’ ; 
-Постоји отвореност здравствених 
радника за пружање помоћи Ромима 
 

Слабости 

 
-Непостојање јединствене базе података за 
Роме; 
-Непостојање личне документације; 
-Непоседовање здравствене књижице за 
остваривање права на здравствену 
заштиту; 
-Неопредељена средства у буџету Града за 
Роме; 
-Буџет не опредељује довољно средстава 
за суфинансирање пројеката УГ; 
- Недовољна пројектна обученост ромске 
УГ за самостално финансијско спровођење 
активности; 
-Недостатак стратешких докумената за 
Роме; 
-Недостатак   стамбених јединица, лоше 
стање постојећих и  неуређеност 
комуналне  инфраструктуре у насељима у 
којима живе Роми; 
-Јавност још увек нема  довољно  
релевантних информација о положају  
ромске популације на територији града  
Лозница; 
-Недовољно образована и едукована 
ромска популација; 
-Роми недовољно заступљени у 
институцијама; 
-Велика незапосленост ромске популације; 
-Ниска друштвена моћ;  
-Неповерење припадника ромске 
националности  у односу на рад 
институција;  
-Ниско самопоштовање; 
-Недовољно укључивање Рома у процесе 
доношења одлука;  
-Недовољна информисаност Рома о 
правима и могућностима; 
-Постојање  предрасуда према Ромима;  
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-Недовољна самоорганизованост Рома;  
-Недовољно ромских УГ-а, ( постојање 
само једног  ромског УГ) ;  
-Недовољна укљученост младих Рома у 
омладински живот Града; 
-Незаинтересованост  Рома за све сегменте 
друштвеног живота у локалној заједници; 
-Неслога и несарадња међу припадницима 
ромске популације 
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Могућности 
 

-Програм Декаде Рома у Србији; 
-Међународна и национална 
стратешка документа – Миленију- 
мски циљеви развоја, Стратегија за 
смањење сиромаштва, Стратегија 
развоја социјалне заштите, Стратегија 
запошљавања, Стратегија регионалног 
развоја, Стратегија за унапређивање 
положаја Рома у Републици Србији; 

-Подршка надлежних министарстава; 
-Доступни фондови који се баве 
проблематиком Рома; 

-Олакшице за младе предузетнике; 

-Постојање различитих облика 
неформалног образовања;  

-Позитивна клима руководећих 
структура и наклоњеност потребама 
Рома; 

-Различити извори финансирања 
(Министарства, донатори, локална 
заједница, средства из НИП-а); 

-Размена искустава и примери добре 
праксе у области заштите права Рома 
 

Препреке 

 
-Недовољан/спор  прилив средстава из 
доступних фондова; 
-Ограничена финансијска средства за 
реализацију програма за унапређење 
положаја Рома; 
-Поједини програми намењени 
унапређењу положаја Рома су већ у 
завршној фази реализације; 
-Нестабилна политичка ситуација која 
може да успорава приступ потенција-
лним ресурсима; 
-Још увек присутно неповерење Рома у 
нове програме и институције 
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
 

 Имајући у виду број Рома на територији града Лозница, њихову образовну 
структуру, степен запослености и услове становања, анализу стања, расположиве локалне 
ресурсе и капацитете, као и детаљну анализу њихових потреба и проблема, дефинисан је 
општи циљ у Локалном  акционом плану. 

 Општи циљ у Локалном  акционом плану је у складу са националним стратешким и 
планским документима и са локалним стратешким документима релевантним за ову 
проблематику. 

 

Општи циљ: 

 

 Унапређење положаја Рома на територији града Лозница, нарочито у области 
образовања, културе и информисања, запошљавања, здравствене и социјалне  заштите 
и становања и стварање услова за њихову већу укљученост у друштвене токове. 

 

Специфични циљеви  Локалног акционог плана за Роме на територији града Лозница:  

 

 У овиру овог акционог плана  дефинисано је више специфичних циљева у области 
образовања, културе и информисања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите и 
становања. 
 
Специфични циљеви  у области образовања: 
 

Специфични циљ 1:  Повећати број ромске деце која похађају целодневни и полудневни                  
боравак и потпун обухват ромске деце припремним предшколским  програмом; 
Специфични циљ 2:  Укључивање ромске деце у образовни систем и смањење осипања у 
вишим разредима; 
Специфични циљ 3:  Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика; 
Специфични циљ 4: Укључивање ромске деце у средњошколско образовање и 
промовисање значаја истог; 
Специфични циљ 5: Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских  ученика 
средњих школа. 
 
Специфични циљ  у области културе и информисања: 
 
Специфични циљ 1: Стварање  услова за учешће  што већег броја припадника ромске 
популације  у културним активностима и већа медијска заступљеност 
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Специфични циљ  у области запошљавања: 
 
Специфичан циљ 1: Смањење броја незапослених припадника ромске популације 
мотивисањем  ка самозапошљавању  и активним односом према заснивању радног односа 
 
Специфични циљеви у области здравствене заштите: 
 
Cпецифичан циљ 1: Осигурати право на здравствену заштиту припадника ромске 
националне мањине; 
Специфичан циљ  2: Подизање свести здравствених радника из области заштите здравља 
Рома; 
Специфичан циљ 3: Подизање свести припадника ромске националне мањине из области 
заштите здравља; 
Специфичан циљ 4: Побољшање положаја социјално угрожених Рома кроз помоћ у 
здравственој нези  и адекватном начину исхране; 
Специфичан циљ 5: Унапређење хигијенско - епидемиолошких услова у ромским 
насељима у циљу спречавања  настанака и ширења заразних и паразитарних болести; 
Специфичан циљ  6:  Побољшање снабдевања лековима и медицинским материјалом у 
месним заједницама  где живе Роми. 
 
Специфични циљеви у области социјалне заштите и становања: 
 
Специфичан циљ 1: Стварање услова за већу укљученост Рома у систем социјалне 
заштите;  
Специфичан циљ 2:  Побољшање услова становања  Рома у ромским насељима; 
Специфични циљ 3: Унапредити и изградити инфраструктуру у ромским насељима 
(Јошева, Јадранска Лешница, Горњи Добрић, Клупци, Чокешина и Бања Ковиљача); 
Специфичан циљ 4: Подићи ниво информисаности Рома о правима из области социјалне 
заштите и могућности остваривања осталих права; 
Специфичан циљ 5:  Реализовати  програм правне подршке припадницима ромске 
популације; 
Специфичан циљ 6: Организовати програме подршке у циљу јачања капацитета 
постојећег  удружења Рома у граду Лозница. 
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OБЛАСТ  ОБРАЗОВАЊА  
 

У области образовања не постоје потпуни званични подаци о положају Рома у образовном систему Србије. Ипак, поједина 
истраживања описују забрињавајућу, премда непотпуну, слику о овом питању. Ситуација у погледу степена образовања Рома увек је била 
изразито неповољна. У односу на укупно становништво и у односу на етничке групе у Србији, Роми су најнеписменији.  

Проблеми укључености Рома у образовни систем један је од најактуелнијих проблема, посебно са становишта интеграције у 
друштво. Елементарни рачун о трајању последица искључивања ромске деце из редовног школовања показује да ће се у наредном  
периоду ређати генерације које ће  и даље репродуковати неписмене, а тиме и социјално хендикепиране за укључивање у модерне токове 
друштвеног развоја.  

Ромска  деца  често,  и  то на  раним  узрастима,  морају  да  доприносе породичном приходу и немају основне материјалне услове 
за похађање школе. Образовни ниво родитеља је по правилу такав да они не успевају да пруже помоћ деци у учењу. Није редак случај да 
се у самој ромској заједници не признаје вредност формалног образовања, па је и то разлог што родитељи недовољно подстичу похађање 
школе. Индивидуални услови становања су различити, али често не постоје ни просторни услови за учење.  

Устав дефинише право на образовање као једно од основних људских права и  предвиђа обавезу државе да обезбеди ефикасно  
остваривање овог права. Међутим, и поред овога, Роми се у области образовања, сусрећу са бројним проблемима: искљученост, велики 
број деце која напуштају школу, недостатак адекватне наставе и подршке ромским  ученицима,  широко  распрострањена дискриминација 
и сегрегација и непознавање или равнодушност према културним и социо - економским околностима у којима данас живе Роми у Србији.  

Највећи утицај на ниво образовања ромске популације у граду Лозница представља социјална структура ове националне мањине,   
незапосленост  и необразованост родитеља, недостатак комуникације са образовним институцијама као и чињеница да се велики број деце 
уписује у школу касније, у односу на своју генерацију,  што  изазива  њихово  неприхватање у окружењу.  Посебан  проблем представља и 
недостатак материјалних средстава за куповину и набавку уџбеника и неопходног школског прибора.  

Учешћем у ДИЛС пројекту  Министарства просвете и науке, у току школске 2011/2012. године обезбеђени су уџбеници, радне 
свеске, школски прибор, одећа , обућа, бесплатан превоз  и  ужина за ромску децу као и набавка наставних средстава и опреме за четири 
основне школе које похађа највећи број ромске деце. Постоји потреба за наставком ових видова помоћи,  обзиром да стимулативно делују 
на редовност похађања наставе од стране ромских ученика. 

На подручју града Лозница постоји  1 предшколска установа, 14 основних матичних школа са 29 издвојених одељења, 4 средње 
и 1 музичка школа. Школску 2012/2013. годину похађа  9 959  ученика и 578 предшколаца. 

Настава са децом са сметњама у развоју се реализује у 4 основне школе у којима је формирано 5 специјалних одељења. Од 24 
ученика који похађају специјална одељења, 8-оро ученика  је ромске националности, тако да се за град Лозницу не односе подаци до 
којих су дошла поједина истраживања  да већину деце која похађају специјална одељења чине припадници ромске популације. 
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У школској 2012/2013. години отворен је  Факултет техничких наука, Универзитет у  Новом  Саду – високошколска јединица у 
Лозници  на  који је уписано  13 студената. 

 

 
Број деце ромске националности у Предшколској установи ''Бамби'' у школској 2012/2013.години 

 
Назив предшколске установе Број ромске деце 
Предшколска установа ’’Бамби’’ 20

 
 

Број ученика ромске националности у основним школама на територији 
града Лозница у школској 2012/2013. години 

 
Редни број Назив основне школе Број ученика ромске националности 

1. Основна школа ’’Александар I Карађорђевић’’, 
Јадранска Лешница 

59 

2. Основна школа ’’Петар Тасић’’, Лешница 35 
3. Основна школа ’’Вера Благојевић’’,  

Бања Ковиљача
19 

4. Основна школа ’’Доситеј Обрадовић’’,  
Клупци 

15 

5. Основна школа ’’14.октобар’’,  
Драгинац 

4 

УКУПНО:  132 

 
Број ученика ромске националности у средњим школама на територији 

града Лозница у школској 2012/2013. години 
 

Редни број Назив основне школе Број ученика ромске националности
1. Техничка школа 13 
2. Средња школа ’’Свети Сава’’  2 
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3. Средња економска школа 11 
4. Гимназија ’’Вук Караџић’’  0 

УКУПНО  26 
 
 
Специфични циљ 1. Повећати број ромске деце која похађају целодневни и полудневни  боравак и потпун обухват ромске деце 
припремним предшколским програмом 
 
 
 
 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
Индикатори 
 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

 
 

Надлежни 
органи/институције, 

организације 

 
Укупно 

1.1. Формирање 
базе 
података о броју 
ромске деце 
предшколског 
узраста на 
подручју 
града Лозница 

2013.година Формирана 
база 
података о 
броју 
ромске деце 
предшколског 
узраста и 
ажурирање 
формиране 
базе података 

База података 
о броју деце 
предшколског 
узраста 

Одељење за општу 
управа у 
ГУ Лозница, 
ПУ ’’Бамби’’, 
УГ ’’Ромска срећа’’ 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање из 
буџета Града 

1.2. Стварање 
услова 
за бесплатан 
боравак 
деце ромске 

2013-2017. године Створени 
услови за 
бесплатан 
боравак ромске 
деце у 

Одређени број 
деце ромске 
националности 
редовно 
борави у 

Град Лозница, 
Одељење за 
финансије и 
друштвене делатности 
Градске управе, 

1,400,000.00 
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националности у 
целодневни и 
полудневни 
боравак 

вртићима вртићима 
Установе 

 ПУ ’’Бамби’’ 

1.3. Укључивање 
Ромског асистента 
у рад са децом 
предшколског 
узраста 
 

2013-2017.године Ромски 
асистент 
активно ради 
на подршци 
родитељима и 
деци ромске 
националности 

Уговор о раду ПУ ’’Бамби’’ 
 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање  
ПУ 
 

1.4. Активности на 
потпуном обухвату 
ромске деце 
обавезним ППП-ом 
 

2013 -2017. 
године 

Сва ромска 
деца дорасла за 
упис у ППП 
уписана и 
редовно 
похађају 

Спискови деце, 
Уверења о 
похађању ППП 

ПУ ’’Бамби’’ Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање 
ПУ 

1.5. Обука и 
едукација 
васпитача за рад са 
ромском децом 

2013.година Организоване 
обуке путем 
једнодневних 
семинара 

Број одржаних 
семинара 
(уверења о 
похађању), 
Број 
едукованих 
васпитача 

Град 
Лозница, 
ПУ ’’Бамби’’ 

60,000.00 

1.6. Увођење 
садржаја ромске 
културе и 
традиције у 
програм васпитно- 
образованог рада 
са децом 

2013-2017. године Ромска деца 
имају 
могућност да 
напредују у 
духу своје 
традиције 

Предшколски 
програм, 
Програм 
културних и 
забавних 
активности 

ПУ ’’Бамби’’ 
 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање 
ПУ 

1.7. Обезбеђење 
бесплатних карти 

2013 -2017.године Свој  деци 
обезбеђене 

Спискови деце 
са релацијама 

Град Лозница, 
донатори 

1,050,000.00 
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за превоз деце до 
вртића која 
похађају посебне и 
специјализоване 
програме 

бесплатне 
карте за превоз 

путовања 

1.8. Обезбеђење 
бесплатне кухиње 
за ромску децу 

2013 -2017.године Обезбеђен 
један дневни 
оброк у 
Установи 

Спискови деце,  
Уговори и 
фактуре 

Град Лозница, 
донатори 

800,000.00 

1.9. Обезбеђење 
одеће, обуће, 
прибора за 
васпитно- 
образовни рад и 
радних листова 

2013-2017. година Обезбеђена 
обућа и одећа  
Обезбеђен 
прибор за 
припремни 
васпитно-
образовни рад 

Спискови деце, 
Уговори и 
фактуре 

Град Лозница, 
донатори, 
удружење грађана 

600.000.00  

1.10. Бесплатни 
једнодневни излети 
за ромску децу 

2013-2017. године Реализован 
једнодневни 
излет 

Спискови деце, 
Уговори са 
реализаторима 

ПУ ’’Бамби’’ 150,000.00  

1.11. Едукација 
ромских породица 
о потреби раног 
укључивања деце у 
васпитно-
образоване 
установе 
 

2013-2017. године Сваке године 
реализована по 
једна трибина 
за ромске 
породице у 4 
ромска насеља 
на подручју 
града Лозница 

Спискови 
присутних, 
Видео 
презентације, 
Едукативни 
материјал 

ПУ ’’Бамби’’ 36,000.00 
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Специфични циљ број 2:  Укључивање ромске деце у образовни систем и смањење осипања у вишим разредима 
 
 
 
 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
Индикатори 
 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

 
 

Надлежни 
органи/институције, 

организације 

 
Укупно 

2.1. Координација 
основних школа 
са ПУ кроз 
праћење 
редовности 
похађања 
предшколског 
програма; 
иницирање уписа 
ромске деце у 
основне школе и 
преузимање базе 
података о броју 
ромске деце која 
полазе у основну 
школу 

2013-2017. године База података Ажурна база ПУ, 
Основне школе 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање 

2.2. Едукација 
ромских 
породица о 
важности 
образовања са 

2013-2017. године Едуковане 
ромске породице 
о припреми деце 
за упис у школу 

Четири 
реализоване 
трибине у 
школској 
години,  

ПУ ’’Бамби’’ , 
Основне школе,  
Ромски асистент, 
Ромска удружења 

36,000.00 
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акцентом на 
обавезу уписа 
деце у ОШ  

Број 
едукованих 
породица 

2.3. Увођење 
педагошког 
асистента како у 
редовну наставу 
тако и приликом 
евидентирања и 
уписа деце у 
основну школу 
 

2013-2017. године Ангажован 
ромски асистент 
у настави и 
ваннаставним 
активностима у 
свим фазама 
основног 
образовања 
(почев од уписа 
до краја 
основног 
образовања) 

Извештај 
Комисије о 
упису и 
редовни 
извештаји кроз 
оба циклуса 
основног 
образовања 

Основне школе Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање 
рада уз 
сагласност 
оснивача 

2.4. Помоћ 
ромској деци 
приликом 
школовања у 
учењу; допунска 
настава са пуним 
ангажовањем 
ромског 
асистента у 
помоћи 
савладавања 
језичке баријере и 
сарадња са 
родитељима 
 

2013-2017. године Бољи успех 
ромских ученика 
у учењу, 
Редовност 
похађања 
наставе 

Број деце која 
завршававају 
започето 
основно 
образовање, 
Број одржаних 
састанака 
ромског 
асистента са 
родитељима 
 

Основне школе, 
Локална самоуправа, 
УГ 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање   

2.5. Подстицање 
талентованих 
ученика за 

2013-2017. године Бољи успех 
ромских ученика 
у учењу, 

Број 
вршњачких 
едукатора, 

Основне школе, 
Локална самоуправа, 
УГ, 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
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постизање бољег 
успеха; 
њихово 
укључивање као 
вршњачких 
едукатора  
 приликом 
допунског рад  са 
ученицима који 
постижу лоше 
резултате 
;укључивање 
ромских ученика 
у ваннаставне 
активности у 
којима могу да 
искажу своје 
способности и 
промовишу 
националну 
културу 

Редовност 
похађања 
наставе, 
Број вршњачких 
едукатора, 
Број 
реализованих 
допунских 
часова, 
Број 
ваннаставних 
активности 

Број 
реализованих 
допунских 
часова 
Број 
ваннаставних 
активности 

КУД у месту 
живљења као партнер 
основној школи, 
Спортска друштва 

финансирање 

2.6. Формирање 
базе података о 
ромским 
ученицима који 
су прекинули 
основно 
школовање и 
подстицање за 
наставак 
школовања у 
оквиру пројекта 
’’Друга шанса’’ 

2013-2017. године Ажурна база о 
броју ромских 
ученика који су 
прекинули 
основну школу 

Потпун 
обухват ромске 
популације у 
стицању 
основног 
образовања 

Локална самоуправа, 
Основне школе , 
УГ 

Средства 
обзбеђена кроз 
редовно 
финансирање  
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Специфични циљ број 3:  Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика 
 
 
 
 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
Индикатори 
 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

 
 

Надлежни 
органи/институције,

организације 

 
Укупно 

3.1. Финансијска 
подршка ромским 
ученицима кроз: 
бесплатне ужине, 
школски прибор, 
превоз и 
продужени 
боравак 

2013-2017. године Бољи успех 
ромских 
ученика у 
учењу, 
Редовност 
похађања 
наставе 

Број ученика 
који су добили 
бесплатну 
ужину,  
школски 
прибор,  превоз 
и продужени 
боравак 

Локална самоуправа, 
Основне школе  
 

Ужина- 
4,000,000.00 
Уџбеници са 
прибором- 
2,400,000.00 
Боравак- 
6,600,000.00 
Превоз 20% од 
пуне цене карте-
1,000,000.00 
 
 

3.2. Финансијска 
подршка 
најбољим 
ромским 
ученицима у виду 
бесплатне 

2013-2017. године Бољи успех 
ромских 
ученика у 
учењу, 
Повећан број 
ученика који 

Повећан број 
ученика са 
одличним 
успехом, 
Број 
реализованих 

Локална самоуправа, 
Основне школе 
 

600,000.00  
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екскурзије и 
излета  

постижу 
најбоље 
резултате 

екскурзија и 
излета 

 
 
Специфични циљ број 4: Укључивање ромске деце у средњошколско образовање и промовисање значаја истог 
 
 
 
 
 
Активности 

 
 
Период 
реализације 

 
 
Очекивани 
резултати 

 
 
Индикатори 
 

 
Носиоци 
активности 

 
Потребни 
ресурси 
 
 

Надлежни 
органи/институције, 
организације 

 
Укупно 

4.1 Координација 
средњих школа са 
основним 
школама у сврху 
иницирања уписа 
ромске деце у 
средњу школе као 
и преузимање 
базе података о 
броју ромске деце 
која су завршила 
основну школу 
 

2013-2017. године Сва ромска деца 
која су 
завршила 
основну школу 
су наставила 
школовање, 
База о броју 
ученика која су 
уписала средње 
школе 

Број ученика 
која су уписала 
средњу школу, 
Ажурна база 

ПП служба 
основних и средњих 
школа 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање 

4.2. Едукација 
ромских 
породица о 

2013-2017. године Едуковане 
ромске 
породице о 

Четири 
реализоване 
трибине током 

ПП основних  и 
средњих школа, 
Ромско удружење 

36,000.00  
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важности 
наставка 
школовања и 
уписа у средње 
школе 

значају уписа 
деце у средње 
школе 

школске 
године, 
Број 
едукованих 
породица 

4.3.Помоћ 
ромској деци  
приликом 
школовања у 
учењу, допунска 
настава и сарадња 
са родитељима  
 

2013-2017. године Бољи успех 
ромских 
ученика у 
учењу, 
Редовност 
похађања 
наставе 

Број ученика 
која 
завршававају 
започето 
средње 
образовање, 
Број одржаних 
састанака 
ромског 
асистента са 
родитељима 
 

Средње школе Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање   

4.4. Мотивисање 
талентованих 
ученика за 
постизање бољег 
успеха и 
укључивање тих 
ученика као 
вршњачких 
едукатора  у  
разноврсне 
пројекте кроз 
радионице 
  

2013-2017. године Присутна жеља 
код 
талентованих 
ученика за  
напредовање, 
Бољи успех у 
школи, 
Заинтересова-
ност 
за вршњачку 
едукацију 

Број ученика  
који постижу 
добре 
резултате, 
Број ученика 
заинтерес-
ованих 
за вршњачку 
едукацију 

Средње школе, 
Удружења грађана 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање 

4.5.Укључивање 
ромских ученика 
у ваннаставне 

2013-2017. године Повећан број 
деце у свим 
активностима 

Број ромске 
деце укључене 
у ваннаставне 

Локална самоуправа 
Средње школе 
УГ, 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
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активности у 
којима могу да 
искажу своје 
способности, као 
и у промовисању 
националне 
културе 

школе, 
Већа 
заступљеност 
различитих 
садржаја који 
промовишу 
нациналну 
културу 
 

активности, 
Број садржаја 
којима се 
промовише 
национална 
култура 

КУД 
 
 

финансирање   
 

4.6.Укљученост 
ромских ученика 
у спортске 
активности 

2013-2017. године Повећан број 
деце у 
спортским 
активностима, 
Већа повезаност 
ромске деце са 
осталом децом, 
Промоција 
здравих стилова 
живота 

Број деце 
укључене у 
спортске 
активности 

Средње школе, 
Спортска друштва, 
УГ, 
Министарство 
омладине и спорта, 
Донатори 

900,000.00 
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Специфични циљ број 5: Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских  ученика средњих школа  
 
 
 
 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
Индикатори 
 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

 
 

Надлежни 
органи/институције,

организације 

 
Укупно 

5.1 Финансијска 
подршка 
ученицима кроз 
бесплатан превоз, 
уџбенике и 
школски прибор 
 

2013-2017. године Редовност у 
похађању 
наставе 
Смањивање 
осипања 
 
 
 

Смањен број 
неоправданих 
изостанака 
Број ромских 
ученика којима 
је омогућен тај 
вид подршке 

Град Лозница, 
Средње школе 
  

3,000,000.00 

5.2. Бесплатне 
екскурзије и 
излети за ромске 
ученике који 
постижу најбоље 
резултате у 
школовању 
 

2013-2017. године Мотивисаност 
ученика за 
постизање 
добрих 
резултата 

Број ученика 
који постиже 
добре 
резултате, 
3 до 5 ученика 
којима  је 
омогућен тај 
вид активности 

Град Лозница, 
Средње школе 
   

 360,000.00  

5.3.Формирање 
базе података о 
ромским 
ученицима који 
су прекинули 

2013-2017. године Формирање базе 
о броју ромских 
ученика који су 
прекинули 
средњу школу, 

Ажурна база, 
Број ученика 
који се 
пријавио за 
наставак 

Локална 
самоуправа, 
Средње школе , 
УГ 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање   
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средње 
образовање и 
подстицање за 
наставак 
школовања у 
оквиру пројекта 
''Друга шанса'' 
 

Већи број 
ученика који се 
пријављује за 
наставак 
школовања 

школовања 

 
5.4. Oбезбеђивање
стипендија за 
ученике средњих 
школа 
 

 
2013-2017. године 

 
Већа мотивација 
за постизање 
бољих резултата 
у учењу 
 

 
Додељене 
стипендије за 5 
ученика који су 
постигли 
најбоље 
резултате 

 
Град Лозница, 
Средње школе 
 

 
900,000.00 

 5.5. Укључивање 
ученика у рад 
ђачког 
парламента 

2013-2017. године Укљученост 
ромских 
ученика у рад 
ђачког 
парламента, 
Већа повезаност 
ромских 
ученика  са 
осталим 
ученицима  

Број ученика 
који се 
укључује у рад 
ђачког 
парламента  

Средње школе Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање   
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

35 

 
OБЛАСТ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 
 

 Роми на територији града Лозница немају развијену  културу, традицију, обичаје, игре и песме да би били медијски заступљени, 
тако да је сврха предложених активности да оснивају своја културно-уметничка друштва или да се активније укључују у културно-
уметничка друштва у месту у коме живе преко различитих културних садржаја: фолклор, драмске секције, хор, рецитаторске секције, и 
тд. 
 Укључивањем у наведене садржаје, упознаваће се са обичајима, традицијом и културом Рома, учиће и неговати ромски језик 
што ће допринети њиховом повезивању. 
 У граду Лозница постоје 6 јавних гласила, и то: А.Д. РТВ ‘‘Подриње‘‘ Лозница (телевизија), А.Д. РТВ  РТВ ‘‘Подриње‘‘ 
Лозница (радио), Предузеће ‘‘Лотел‘‘ Д.О.О. Лозница,  Предузеће ‘‘Лотел плус‘‘ Д.О.О. Лозница, Мартекс ТМТ д.о.о. Р.Ј. Регионални 
лознички Дрина радио Лозница, ‘‘Лого‘‘ - ‘‘Лозничке новости‘‘ Лозница.                          
 С обзиром на добру сарадњу локалне самоуправе са медијима, створиће се услови за промовисање културних садржаја ромске 
популације (игре, песме, обележавање значајних датума везаних за Роме, учење ромског језика,...). 
 
 
Специфични циљ број 1: Стварање услова за учешће што већег броја припадника ромске популације у културним 
активностима и већа медијска заступљеност 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 

Очекивани 
 резултати 

 
 

Индикатори 

 
Носиоци 

aктивности 
 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни      
органи/инстиитуције, 

организације 

 
Укупно 
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1.1.Мотивисање 
припадника 
ромске 
популације  за 
активно учешће 
у  културним 
садржајима 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2017. године Учешће  већег 
броја  ромске 
популације у 
културним 
активностима 
(фолклор, 
драмске 
секције, хор, 
рецитаторске 
секције, и тд.), 
Већа 
укљученост 
ромске 
популације у   
постојећа КУД-
а  

Број припадника 
ромске 
популације 
укључених у 
културне 
садржаје, 
Број културних 
активности 

Основне и средње 
школе, 
Установе културе,  
УГ, 
КУД у месту 
пребивалишта, 
 

Средства 
обезбеђена кроз 
редовно 
финансирање   
 

1.2.Организовање 
радионица 
(учење и 
неговање 
ромског језика и 
ромске 
традиције, 
обичаја и 
културе) 
 

2013-2017. године Реализовање 
радионица 
различитих 
садржаја, 
Заинересованос
т  за активно 
учешће у 
радионицама 

Број 
реализованих 
радионица, 
Број 
реализованих 
садржаја, 
Број активних 
учесника 

Установе културе,  
УГ 
 
 
 

300,000.00 
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1.3.Предузимање 
активности ради 
оснивања 
ромских КУД  у 
сврху неговања 
културног 
идентитета 

2013-2017. године Оснавано  
ромско КУД,  
Укључени 
припадници 
ромске 
популације у 
КУД 

Број основаних  
ромских КУД, 
Број активних 
чланова друштва 

УГ 30,000.00 

1.4. Активизам 
ромских КУД  у 
градским и 
међународним 
културним  
манифестацијама

2013-2017. године Задовољство 
ромске 
популације 
активним 
учешћем у 
културним 
дешавањима 

Број 
манифестација у 
којима су 
учествовала 
ромска КУД, 
Ниво 
задовољства  

Установе културе 
Ромско КУД 

Средства 
обезбеђена кроз 
конкурсно 
финансирање од 
стране Града 

1.5.Редовна 
емисија на 
локалном медију 
посвећена 
ромској култури 
и традицији 

2013-2017. године Већа медијска 
заступљеност и  
промоција  
културних 
садржаја 
ромске 
популације 
 

Број 
реализованих 
емисија, 
% слушаности 
емисије 

Град Лозница, 
Удружење Рома , 
Локални медији 

Средства 
обезбеђена кроз 
конкурсно 
финансирање од 
стране Града 
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ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊА 
 
 

Почетком 2012.године на евиденцији Филијале Лозница налазила су се 43 незапослена Рома. Од тог броја у погледу 
квалификационе структуре, стање је следеће: 
- 39  особа су НК, 
- 3 особе су са III степеном стручне спреме,  
- 1особа са IV степеном стручне спреме. 
 

Кад се ради о старосној структури незапослених особа, стање је следеће : 
- 8  особа је старости до 24 године, 
- 8 особа је између 25 и 30 година, 
- 11особа је  између 31 и 40 година, 
- 8  особа је између 41 и 50 година,  
- 8 особа је  преко 50 година живота. 
Специфичан циљ број  1: Смањење броја незапослених припадника ромске популације мотивисањем  ка самозапошљавању  и 
активним односом према заснивању радног односа 
 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 

Очекивани 
 резултати 

 
 

Индикатори 

 
Носиоци  

активности 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције, 

организације 

 
Укупно 

1.1.Запошљавање 
путем јавних 

На годишњем 
нивоу 

Повећан број 
лица која су 

30 запослених 
Рома са НК 

Град Лозница,  
НСЗ , 

3,000,000.00 
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радова првенствено 
теже запошљива 
и незапослени у 
стању социјалне 
потребе, у  
очувању и 
унапређењу 
њихових радних 
способности 
 

занимањем  Удружење Рома 

1.2.Програм 
субвенције за 
самозапошљавање 

На годишњем 
нивоу 

Повећан број 
лица, који су 
дугорочно 
незапослени да 
постану 
предузетници 

20 запослених 
Рома која су 
укључена у 
наведени 
програм,  
Број 
предузетничких 
радњи 
(предузећа) која 
су опстала после 
истека 1 године 
 

Град Лозница,  
НСЗ, 
Удружење Рома 

3,200,000.00 

1.3.Програм 
субвенције 
послодавцима за 
запошљавање на 
новоотвореним 
радним местима  
 

На годишњем 
нивоу 

Повећан број 
запошљавања 
лица на 
неодређено 
време 
 

Број и структура 
послодаваца 
корисника 
субвенције, 
10 запослених 
Рома 
 

Град Лозница, 
НСЗ, 
Удружење Рома 

4,000,000.00 
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ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТА 

 

Роми долазе у ред социјално маргинализоване и осетљиве популационе групе становништва у граду Лозница. Томе доприноси и 
то што су често без докумената, сталног места боравка, у неизвесним условима живота, ниског животног стандарда, ниске здравствене 
свести и лошег здравственог стања. Димензија сиромаштва се осликава и у области здравствене заштите Рома. Истраживања која би 
дала прецизнију слику о здрављу Рома је мало. Међутим, и подаци који су на располагању забрињавају када је здравље у питању,  
лична брига о здрављу и здравствена свет о очувању здравља посебно жена, деце и старих.  Оскудна исхрана указује  на све већи број 
деце и жена у репродуктивној доби са проблемом анемије, а према извештају породилишта Опште болнице Лозница за Ромкиње је 
карактеристично рађање деце мале порођајне тежина (мања од 2500 грама) што је у вези са слабом ухрањеношћу трудница. У поређењу 
са националним просеком у Србији, ромска деца су шест пута чешће потхрањена. 

Туберкулоза је у порасту у ромској популацији као и хроничне опструктивне болести плућа и астма. Скоро 80% одраслих Рома 
су пушачи са првом цигаретом често и у осмој години живота. Беда, изолованост, лоши услови живота руинирају здравствено стање и 
већине одраслих Рома. У демографској структури доминира популација до 18 година на коју отпада 31,74 одсто, док старијих од 60 
година има само 4,19 одсто. 

Спроведено истраживање је показало да се Ромкиње удају у 50% случајева пре 18. године живота.  Просек година када жена 
остане у другом стању је око 16. године. Велики је број спонтаних побачаја, абортуса, порођаја у кући, што често резултира 
стерилитетом и другим компликацијама угрожавајући репродуктивно здравље жене Ромкиње. 

Ромску женску популацију је тешко класификовати и тешко је одредити класификације девојчица, девојка, жена, мајка. Због 
раног ступања у брак ромска жена одједном улази у више класификација. 

 Самим тим она улази у скоро све групе које су дефинисане као вулнерабилне групе: девојчица постаје жена, жена постаје мајка, 
а често нису у званичном браку због недостатка папира и докумената, а и скупо је венчавати се и разводити. 

Мајка која нема шта од знања и искуства да преноси свом детету, мајка која рађа једног наследника социјалне помоћи, девојчица 
којој је узето детињство, девојка којој је узета младост, жена којој је узет живот. И тако у недоглед из генерације у генерацију у један 
зачарани круг.  

Када су хроничне незаразне болести у питању, може се такође констатовати да су последица недостатка образовања које за 
собом повлачи тешкоће у запошљавању, лоша радна места, обављање различитих сезонских послова, нелегалних послова (шверц), 
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тешких послова, као и оних послова који су за већину неприхватљиви, недостатак здравственог васпитања и културе доприносе развоју 
социјалних карактеристика који управо помажу развоју ових болести (хроничних незаразних) . 

 
Проблеми у остваривању права на здравствену заштиту 

Проблеми Рома у остваривању права на здравствену заштиту одвијају се у два правца:    

 Проблеми од стране здравствених радника  
 Проблеми од стране Рома.  
 Заједнички именитеља за за ове проблеме је лоша комуникација.  
 Поједини здравствени радници у свом раду показују индиректну, а некада и директу дискриминацију према ромским 

пацијентима базирану на предрасудама и често према изгледу спољашности пацијента. 
 Проблем код Рома у остваривању својих права на здравствену заштиту базира се на необразованости, неинформисаности и 

лошој комуникацији.  
Решење проблема се огледа у виду системских решења и одговорности здравствених радника.   

За унапређење здравља Рома спроведено је више различитих  активности  кроз различите врсте пројекта који су финансијски 
подржани од стране Министартсва здравља Републике Србије. У сарадњи са Ромским удружењем ’’Ромска срећа“, Дом здравља у 
Лозници је реализовао четири пројекта:  

1. ’’За здраву ромску жену’’ , 2007/2008. године;  
2. ’’Превенција и рано откривање фактора ризика за хроничне незаразне болести’’, 2009. године;  
3. ’’Вакциниши и ти своје дете’’, 2010. године, и пројекат  
4. ’’За лепши осмех’’, 2011/2012. године. 

Овим Акционим планом дефинисани су циљеви, задаци, активности које треба предузети како би се осигурало побољшање 
здравља, здравствене заштите Рома и њихово укључивање у постојећи систем здравствене заштите. 
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Cпецифичан циљ број 1: Осигурати право на здравствену заштиту припадника ромске националне мањине 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 
 
 
 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
 
 

 
 
Индикатори 

 
 
 
 

 
Носиоци 

активности 
 

 
Потребни 
ресурси 

 
Надлежни 

органи/институције, 
организације 

 
Укупно 

1.1.Упис 
новорођене деце 
и осталих 
припадника 
ромске 
националне 
мањине који 
нису 
регистровани у 
матичну 
евиденцију, у 
складу са 
законом 

2013-2014.године Сви Роми 
уписани у 
матичне књиге 

100 % 
новорођенчади и 
све одрасле 
особе уписане у 
матичне књиге 
рођених 

Ромско УГ, 
Одељење за општу 
управу  ГУ, 
Партнери: 
Савет за здравље и 
заштиту животне 
средине, 
Породилиште Опште 
болнице, 
Дом здравља- 
секторске амбуланте, 
Донатори 

120,000.00 

1.2. Израда базе 
података 
осигураних 
припадника 
ромске 
националне 
мањине, 
корисника 
здравствене 
заштите, по 

2013-2014.године  Успостављена 
база података 

Број регистрова-
них корисника 

Републички фонд 
здравственог 
осигурања  
Партнери: 
Градска управа 
Лозница,  
Министарство 
здравља, 
Донатори 
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полној и 
старосној 
структури 
 
 
Специфичан циљ број 2: Подизање свести здравствених радника из области заштите здравља Рома 
 
 
 
 
 

Активности 
 

 
 
 

 
 

Период 
реализације 

 
 
 
 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
 
 

 
 
Индикатори 

 
 
 
 

 
Носиоци 

активности 
 

 
Потребни 
ресурси 

 
Надлежни 

органи/институције, 
организације 

 
Укупно 

2.1.Едукације 
здравственог 
особља на 
сузбијању 
предрасуда и 
стереотипа о 
Ромима 

2013-2015. године Едуковано 
здравствено 
особље 

Број, садржај, 
дужина и 
акредитација 
едукативног 
програма   за 
здравствене 
раднике у 
сврху смањења 
стигме и 
стереотипа 

Локално УГ 
Партнери: 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

180,000.00 

2.2. Едукација 
здравственог 
особља о 
специфичним 
ризицима за 
здравље ове 

2013-2015.године  Едуковано 
здравствено 
особље  

У првој години 
100 % 
едуковани 
здравствени 
радници из 
примарне 

Институт за 
здравствену заштиту 
РС, 
Средства 
информисања, 
Веће Рома, 

180,000.00  
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популације и 
специфичним 
програмима 
заштите 

здравствене 
заштите (у 
месним 
заједницама с 
највећим 
бројем Рома), 
а у наредне две 
године остало 
здравствено 
особље 

Веће за националне 
мањине при 
Парламентарној 
скупштини РС , 
Независни експерти 

 
 
 
 
 
 
 
 
Специфичан циљ број 3: Подизање свести припадника ромске националне мањине из области заштите здравља 
 
 
 
 
 
Активности 
 
 
 
 

 
 
Период 
реализације 
 
 
 
 

 
 
Очекивани 
резултати 
 
 
 
 

 
 
Индикатори 
 
 
 
 

 
Носиоци 

активности 
 

 
Потребни 
ресурси 

 
Надлежни 

органи/институције, 
организације 

 
Укупно 

3.1.Спровођење 
информативне 
кампање 
о праву на 

2013-2015. године Повећање знања 
о правима на 
здравствену 
заштиту и 

Процент 
чланова 
ромских 
заједница 

Локално УГ 
Савет за здравље и 
заштиту животне 
средине, 

60,000.00 
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здравствену 
заштиту и рад 
на подизању 
свести о 
важности 
здравствене 
заштите у 
ромској 
националној 
мањини 

превенцију 
болести 

обухваћених 
кампањом, 
Број радионица 
и број 
учесника 
радионица о 
правима на 
здравствену 
заштиту 

Локална средства 
информисања, 
Партнери: 
Министарство 
здравља,  
Институт за 
здравствену заштиту 
РС, 
Средства 
информисања, 
Национални савет за 
Роме, 
Донатори 

3.2. Едукација 
едукатора Рома 
у месним 
заједницама о 
превентивним 
мерама у 
здравственој 
заштити 
(укупно 50 
едукатора уз 
поштовање 
полне и родне 
равноправности)

2013-2015. године Обучени локални 
едукатори и 
повећано знање о 
превентивним 
мерама у 
здравственој 
заштити 

Број 
едукованих 
локалних 
едукатора Рома

Локално УГ,  
Дом здравља, 
Партнери: 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја  
и институције 
обрзовања из области 
здравства 
(медицинске школе), 
Институт  за 
здравствену заштиту 
РС , 
Средства 
информисања, 
Веће Рома, 
Веће за националне 
нањине при  
Парлементарној 
скупштини РС, 

120,000.00 



 

 
 

46 

Независни експерти 
 

3.3. Спровођење 
здравствено-
васпитних 
активности од 
локалних 
едукатора и 
здравствених 
радника  о 
мерама 
превенције у 
здравственој 
заштити 
 

2013-2015. године Едукована 
ромска  
заједница о 
значају 
превенције у 
здравственој 
заштити 

Број и садржај 
релизованих 
едукативних 
кампања у 
ромским 
насељима, 
Број 
радионица, 
Број Рома 
укључених у 
радионице, 
Број месних 
заједница у 
којима су 
кампање 
одржане 

Локално УГ, 
Дом здравља, 
Партнери: 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја   
и институције 
образовања из 
области здравства 
(медицинске школе), 
Институт за 
здравствену заштиту 
РС, 
Средства 
информисања, 
Веће Рома, 
Веће за националне 
мањине при 
Парлементарној 
скупштини РС, 
Независни експерти 

2,160,000.00 

3.4. Финансијска 
потпора 
државног 
сектора и 
удружења 
грађана код 
школовања и 
оспособљавања 
медицинског 
кадра из ромске 

2013-2017. године Фондација за 
стипендирање 
успостављена 

Број Рома 
уписаних у 
медицинску 
школу и на 
факултете 
медицинске 
струке, 
Број 
стипендираних 
ученика и 

Град Лозница, 
Ромско УГ, 
Партнери: 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
финансија , 

6,000,000.00 по 
години за 20 
ученика СМШ 
разних профила и 
средства за 
стипендирање 
5 студената (Рома) 
медицинских 
факултета до 
краја студија 
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националне 
мањине 

студената 
ромске 
националне 
мањине,  
Број завршених 
ученика и 
студената 
ромске 
националне 
мањине, 
Број 
запослених 
кадрова ромске 
националне 
мањине 

Донатори, 
Национални савет за 
Роме РС, 
Веће за националне 
мањине при 
Парламентарној 
скупштини РС, 
Одбор за Роме при 
Већу министара РС 

3.5. Спровођење 
програма 
едукације Рома 
о значају 
здравља, 
здравственој 
заштити и 
очувању 
здравља: 
*Репродуктивно 
здравље и 
материнство 
*Полно 
преносиве 
болести, с 
нагласком на 
ХИВ/АИДС 
*Рано 

2013-2017. године  
 
 

Спроведени 
програми у 
ромским 
заједницама 

Број креираних 
и имплемен- 
тираних 
програма , 
85% Рома 
обухваћено 
програмима 
који се на њих 
односе 

Дом здравља, 
Локална УГ, 
Партнери: 
Град Лозница, 
Донатори, 
Министарство 
здравља, 
Министарство 
финансија РС 

1,800,00.00 
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откривање 
ТБЦ-а 
*Раст и развој 
деце 
*Болести 
зависности 
*Имунизација 
*Заразне и 
масовне 
незаразне 
болести 
*Орално 
здравље 
*Други 
програми за 
унапређење 
здравља према 
потреби и 
специфичности
ма локалне 
заједнице 
3.6. Спровођење 
програма 
едукације 
младих 
Ромкиња о 
репродуктивном 
здрављу 

2013-2017. године  
 
 

Спроведени 
програм 
едукације  

Број одржаних 
едукација, 
Број Ромкиња 
обухваћених 
програмом 
едукације 

Дом здравља, 
Локално УГ, 
Партнери: 
Град Лозница, 
Донатори, 
Министарство 
здравља,  
Министарство 
финансија РС 

120,000.00 
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3.7. Обука и 
ангажовање 
ромских 
медијаторки у 
Дому здравља 

2013- 2014.године Ангажован и 
обучен ромски 
медијатор у Дому 
здравља 

Повећан број 
превентивних 
и лекарских 
прегледа, 
Већи обухват 
ромске деце 
имунизацијом 

Дом здравља, 
Ромски координатор, 
Партнери: 
Министарство 
здравља, 
Донатори, 
Град Лозница 

Из буџета РС 

 
 
 
Специфичан циљ број 4: Побољшање положаја социјално угрожених Рома кроз помоћ у здравственој нези и адекватном начину 
исхране 
 
 
 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
 
 

 
 
Индикатори 

 
 
 
 

 
Носиоци 

активности 
 

 
Потребни 
ресурси 

 
Надлежни 

органи/институције, 
организације 

 
Укупно 

4.1. Утврђивање 
броја социјално 
угрожених  
Рома који болују
од хроничних 
болести 

2013-2015. године Утврђен број 
социјално 
угрожених  
Рома који болују 
од хроничних 
болести 
 

Број социјално 
угрожених 
Рома који 
болују од 
хроничних 
болести 

Ромски координатор,  
Град Лозница, 
Центар за социјални 
рад Лозница, 
Дом здравља, 
Ромска удружења, 
Партнери: 
Донатори, 
Надлежна 
министарства  РС 
 

100,000.00 
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4.2.Обезбеђивање 
лекова и 
медицинских 
помагала за 
социјално 
угрожене Роме 

2013-2017. године  
 
 

Обезбеђени 
лекови и 
медицинска  
опрема за 
социјално 
угрожене Роме 

Број социјално 
угрожених 
Рома којима су 
обезбеђени 
лекови и 
медицинска 
помагала, 
Износ 
средстава 
обезбеђених за 
набавку лекова 
и медицинских 
помагала 

Црвени крст, 
Донатори, 
Ромски 
координатор, 
Ромска удружења, 
Град Лозница, 
Центар за социјални 
рад, 
Здравствена 
установа, 
Партнери: 
Донатори, 
Надлежна 
министарства РС 
 

180,000.00-
600,000.00 
 

4.3. Побољшање 
квалитета и 
квантитета 
исхране  
социјално 
угрожених Рома 
кроз 
обезбеђивање 
хуманитарне 
помоћ која 
садржи 
прехрамбене 
намирнице 

Континуирано Побољшан 
квалитет и 
квантитет 
исхране 
социјално 
угрожених Рома, 

Број социјално 
угрожених 
Рома којима је 
обезбеђена 
хуманитарна 
помоћ у 
прехрамбеним 
намирницама 

Центар за социјални 
рад, 
Црвени крст, 
УГ, 
Партнери: 
Надлежна 
министарства, 
Донатори,  
Ромски координатор, 
Ромска удружења, 
Удружења грађана, 
Дом здравља, 
Општа Болница, 
Град Лозница 

960,000.00 -
2,400,000.00 
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Специфичан циљ број 5: Унапређење хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима у циљу спречавања  
настанака и ширења заразних и паразитарних болести 
 
 
 
 
 

Активности 
 
 
 
 

 
 

Период 
реализације 

 
 
 
 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 
 
 

 
 

Индикатори 
 
 
 
 

 
Носиоци 

активности 
 

 
Потребни 
ресурси 

 
Надлежни 
органи/институције, 
организације 

 
Укупно 

5.1. Спровођење 
дератизације, 
дезинсекције и 
дезинфекције у 
Ромским 
насељима 

2013-2017. године  
(једном до два 
пута годишње) 
 

Спроведена 
дератизација, 
дезинсекција и 
дезинфекција у 
ромским 
насељима 
 

Број 
третираних 
објеката 

Овлашћена предузећа 
за дератизацију,  
Град Лозница, 
Партнери: 
Донатори, 
Ромско УГ 
 

360,000.00 - 
480,000.00 

5.2.Обезбеђивање 
средстава за 
личну хигијену за 
угрожене ромске 
породице 

2013-2017. године  
 

Обезбеђена 
средства за личну 
хигијену за 
угрожене ромске 
породице 

Број 
угрожених 
ромских 
породица 
којима је 
обезбеђена 
помоћ у виду 
средстава за 
личну хигијену 

Центар за социјални 
рад, 
Црвени крст, 
Партнери: 
Град Лозница, 
Надлежна 
министарства, 
Донатори, 
Ромски координатор 

600,000.00 – 
840,000.00 
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Специфичан циљ број 6: Побољшање снабдевања лековима и медицинским материјалом у месним заједницама где живе Роми 
 
 
 
 
 

Активности 
 
 
 
 

 
 
Период реализације 
 
 
 
 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 

 
 
Индикатори 

 
 
 
 

 
Носиоци 

активности 
 

 
Потребни 
ресурси 

 
Надлежни 

органи/институције 
организације 

 
Укупно 

6.1. Отварање  
огранка апотеке 
у ромским 
насељима 
Јадранска 
Лешница, 
Јошева и 
Чокешина 

2013. године 
 

Отворена 
апотека 
 

Број Рома 
корисника 
услуга 
апотекарске 
установе  

Град Лозница, 
Апотекарска 
установа ’’Лозница ’’ 

6,000,000.00  
 
 
 

 
 
 
 

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СТАНОВАЊА 
 

 
Ромске породице  на подручју града Лозница живе у  нехуманим условима, у нехигијенским насељима без инфраструктуре. 

Специфична насеља су: Градилиште, бараке на Лагатору- Клупци, Трбушница, Јадранска Лешница, Јошева и  Бања Ковиљача са око    
8 000 становника. У месној заједници Ј. Лешница налази се ромско насеље у коме живи велики број становника. Услови живота у овим 
насељима су испод сваког минимума, куће су у лошем стању без воде, канализационих мрежа и септичких јама. 
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Ниског степена образовања, незапослени, пасивизирани, углавном су корисници новчане социјалне помоћи и једнократних 
новчаних давања. Нису мотивисани за тражење посла, ни активно мењање свог положаја. 
 

Број корисника мера социјалне заштите ромске националности према старосним групама и родној припадности 
 

 
 Ромска популација (по полу): 

М Ж 
Укупан број корисника 979 929 

Деца 216 184 

Млади 184 112 
Одрасли 395 458 
Старији 184 175 

                                                                   Извор: Извештај  о раду  Центра за социјални рад Лозница за 2011.годину 

 

Од укупног броја корисника ромске националности 1023 корисника су радно способни, 885 није способно за рад, 836 корисника 
имају пребивалиште  у Граду, а 1036 живи на сеоском подручју. 

 
 

Број корисника ромске националности  на новчану социјалну помоћ (НСП) 

 

Врсте новчане социјалне помоћи: 
Право на 
новчану 
социјалну 
помоћ 

Право на 
увећану 
новчану 
социјалну 
помоћ 

Право на 
временски 
ограничену 
новчану 
социјалну 
помоћ 

Право на 
једнократну 
новчану 
помоћ 

УКУПНО 

Роми 354 64 290 320 1028 
                                 Извор: Извештај  о раду  Центра за социјални рад Лозница за 2011.годину 
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Када је реч о броју корисника ромске заједнице обухваћених једном или више мера породично-правне заштите и заштите од 

насиља, треба рећи да је 1 дете усвојено, 12 деце је стављено под старатељство, 12 ромске деце је смештено у другу породицу а 8 у 
установу социјалне заштите.  

Велики број лица ромске националности су  корисници Програма Народне кухиње. Корисници су првенствено лица која су 
остварила право на новчану социјалну помоћ, као и мањи број корисника који не добијају  новчану социјалну помоћ, али су због 
тешког положаја од стране Центра за социјални рад предложени за оброк у Народној кухињи. У структури корисника преовлађују деца 
и стара самохрана лица, а остали корисници су најчешће здравствено угрожени, због чега нису у могућности да привређују.  

Град  Лозница чини напоре за ублажавање тешког положаја  грађана. Издвајања за социјалну заштиту из  године у годину су све 
већа. Највећи део углавном се још увек троши за једнократна новчана давања. 

Постоје ромске породице које нису укључене у мере подршке из разлога што многи од њих  немају регулисане личне исправе, 
изводе из матичне књиге рођених ( јер су деца рођена у иностранству ) као и пребивалиште, јер не поседују сталну адресу становања 
као и имовину која се води на њима. 

 
 
 

Специфичан циљ број 1: Стварање услова за већу укљученост Рома у систем социјалне заштите  
 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 
Очекивани  
резултати 

 
 

Индикатори 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције 

организације 

 
Укупно 

1.1.Израда 
социјалне карте 
ромске заједнице  
уз дефинисање 
социјалних 
потреба ромских 

2013-2014.године Урађена 
социјална 
карта ромске 
заједнице 

Социјална 
карта ромске 
заједнице, 
Дефинисане  
социјалне 
потребе 
 

УГ ’’Ромска срећа’’, 
Градска управа 
Лозница, 
 

200,000.00 
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заједница, 
идентификацију 
одговарајућих 
услуга социјалне 
заштите и улоге 
свих могућих 
актера 
 
 
Специфичан циљ број 2: Побољшање услова становања  Рома у ромским насељима 
 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 

Очековани 
резултати 

 
 

Индикатори 

 
Носиоци  

активности 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције 

организације 

 
Укупно 

2.1.Израда  
базе података 
о потребама за 
одређеном 
врстом 
активности -
адаптација, 
санација или 
реконструкци-
ја  

2013-2014. године Формирана 
база података 

База података 

 

Градска управа 
Лозница, 
УГ ’’Ромска срећа’’, 
Центар за 
социјални  
рад, 
Црвени крст 
 

200,000.00 
 

2.2.Адаптација, 
санација и 
реконструкција 
стамбених 

2013-2017.године  Адаптирани, 
санирани  и 
реконструисан
и стамбени  

20 стамбених 
објеката годишње 
адаптирано, 
санирано и 

Град Лозница, 
Донатори 

6,000,000.00 
 



 

 
 

56 

објеката објекати  
 

реконструисано 
Број чланова 
домаћинстава 
којима је 
адаптиран, 
саниран  и 
реконструисан 
простор 

 
     Специфичан циљ број 3: Унапредити и изградити инфраструктуру у ромским насељима (Јошева, Јадранска Лешница,  
     Горњи  Добрић, Клупци, Чокешина и Бања Ковиљача) 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 

Индикатор 

 
Носиоци  

активности 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције 

организације 

 
Укупно 

3.1.Изградња 
атмосферске 
канализационе 
мреже  

2013-2017. године Изграђена 
атмосферска 
канализациона 
мрежа 

Дужина изграђене
атмосферске 
канализационе 
мреже 

 

Град  Лозница, 
ЈП ’’Водовод и 
канализација’’ 
Донатори 

2,000,000.00 

3.2. Изградња и 
реконструкција 
канализационе 
мреже 
 

2013-2017. године Израђена и 
реконструи-
сана 
канализациона 
мрежа  

Дужина изграђене 
и реконструисане 
канализационе 
мреже 

Град Лозница,  
ЈП ’’Водовод и 
канализациј’’,  
Донатори 

5,000,000.00 

3.3 Асфалтирање 
улица и путева   

2013-2017. године Асфалтиране  
улице и путеви 

Дужина 
асфалтираних 
улица и путева 

Град Лозница , 
ЈП ’’Град’’, 
Донатори 

15,000,000.00 
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3.4.Прикључење 
корисника на 
водоводну 
мрежу у 
ромским 
насељима 

2013-2017.године Извршено 
прикључење 
корисника на 
водоводну 
мрежу у 
ромским 
насељима 

Број прикључака 
на водоводну 
мрежу 

Град Лозница , 
ЈП ’’Град’’, 
Донатори 

3,000,000.00 

3.5. Обезбеђивање 
довољног броја 
контејнера за 
смеће у ромским 
насељима  

2013-2017.године Обезбеђен 
довољан број 
контејнера за 
смеће у 
ромским 
насељима  

Број обезбеђених 
контејнера за 
смеће у ромским 
насељима  
 

Град Лозница , 
КЈП ’’Наш дом’’, 
Донатори 

600,000.00 

3.6. Годишње 
организовање 
акција чишћења 
насеља  

2013-2017.године Организоване  
акције  
чишћења  
насеља 

Број акција,   
Број учесника у  
чишћењу, 
Број очишћених 
насеља 

КЈП ’’Наш дом’’, 
Канцеларија за 
младе, 
УГ ’’Ромска срећа’’ 

300,000.00 

 
 
Специфичан циљ број  4: Подићи ниво информисаности Рома о правима из области социјалне заштите и могућности 
остваривања осталих права 
 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 

Индикатори 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције 

организације 

 
Укупно 

4.1.Припрема 
и штампање 

2013-2014. године Одштампан  
’’Водич кроз 

Број 
штампаних  

Град Лозница, 
Центар за  

100,000.00 
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материјала 
’’Водич кроз 
права из 
области 
социјалне 
заштите и 
остала права’’ 

права из 
области 
социјалне 
заштите и 
остала права’’  

лифлета 

 

социјални рад, 
Ромско УГ 

4.2.Реализаци-
ја уличних 
акција у 
ромским 
насељима са 
дистрибуцијом  
Водича 
 

2013-2014.године Реализоване 
уличне акције 

Пет уличних 
акција 
Број 
подељених  
Водича 

Град Лозница, 
Центар за социјални 
рад, 
Ромско УГ, 

70,000.00  

 
 
Специфичан циљ број 5:  Реализовати  програм правне подршке припадницима ромске популације 
 
 
 

 
 
Активности 

 
 
Период 
реализације 
 

 
 
Очекивани 
резултати 

 
 
Индикатори 

Носиоци 
активности 

Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције 
организације 

 
Укупно 

5.1.Помоћ око 
прибављања 
докумената  и 
правна помоћ 
у остваривању 
права 

2013-2017. године Већи број  
Рома који су 
прибавили 
документа, 
Већи број  
Рома који су 

Број 
корисника 
правне 
помоћи,  
Ниво 
задовољства 

Градска управа, 
Центар за  
социјални рад, 
Ромско УГ 

У оквиру 
редовних 
активности 



 

 
 

59 

остварили 
право или 
услугу из 
области 
социјалне 
заштите и 
других области 

корисника 

 

 

 

 
 
Специфичан циљ број 6: Организовати програме подршке у циљу јачања капацитета постојећег  удружења Рома у граду  
Лозница 
 
 
 

 
 

Активности 

 
 

Период 
реализације 

 

 
 

Очекивани 
резултати 

 
 

Индикатори 

 
Носиоци 

активности 

 
Потребни 
ресурси 

Надлежни 
огани/институције 

организације 

 
Укупно 

6.1.Организо-
вати 
информатичку 
обуку за рад на 
рачунару за  
Роме – 
чланове 
удружења 

2014-2017. годинe Реализована 
обука и 
одређени број 
Рома  
оспособљен за 
рад на 
рачунару  
 

Број обука, 
5 учесника 
годишње 
информати-
чке обуке за 
рад на 
рачунару 

 

Град Лозница-
Канцеларија за 
младе, 
НСЗ 
 

 
 

6.2.Организо-
вање обука на 
тему писањa 

2014-2015.годинe Ромско 
удружење 
оспособљено 

Број 
реализованих  
обука на тему 

Град Лозница, 
Удружења грађана 

250,000.00 



 

 
 

60 

пројеката за 
чланове 
ромског 
удружења, 
управљање 
пројектним 
циклусима, 
прикупљање 
средстава, 
стратешко 
планирање 

да самостално 
аплицира код 
министарстава 
и донатора 

писања 
пројекaта, 
4 учесника 
који су 
завршила 
обуку, 
Број 
пројеката са 
којима су 
конкурисали 
код даваоца 
средстава 

6.3.Информисање 
ромске 
популације у 
месним 
заједницама кроз 
трибине о 
активностима 
удружења на 
побољшању 
квалитета живота

2013-2017.године Упозната 
ромска 
популација са 
активностима 
ромског 
удружења 

Број 
одржаних 
трибина, 
Ниво 
информисано
сти  Рома о 
активностима  
ромског 
удружења 

Ромско удружење 200,000.00 

 


