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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 

РОМКИЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

Програм „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА –Оснаживање локалних заједница за инклузију 

Рома“ 

Оперативни план Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном 

нивоу Општине Дољевац 

Увод 

 

Општина Дољевац је 27. јуна 2018. године потписала Споразум о сарадњи са СКГО који се односи на 

реализацију  Компоненте 1 Програма - Успостављање/унапређење локалних стратешких, 

финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома, којим је Општина Дољевац 

потврдила своју спремност за остваривање циљева Програма, са циљем унапређивања положаја Рома 

и Ромкиња у Општини Дољевац, у складу са препорукама Владе Републике Србије датим у Стратегији.  

 

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Дољевац за 

период од 2019. до 2021. године представља документ који је иницирало Локално координационо тело 

за социјално укључивање Рома и Ромкиња. 

 

Формирање Мобилног тима 

Именована је Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу (у 

даљем тексту: Мобилни тим) Решењем бр 90-7 од 11.09.2018. године. 

 

У раду Мобилног тима учествују представници локалне самоуправе, представници Центра за 

социјални рад, Дома здравља, Националне службе за запошљавање – филијале Дољевац, Одељења за 

урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе, Предшколске 

установе, ОШ, представници ромских удружења, ромски педагошки асистент и здравствени медијатор. 

Чланови мобилних јединица су запослени у поменутим установама и раде на пословима који су у вези 

са остваривањем права Рома и Ромкиња. 

Мобилни тим подстиче директно примењивање стратешких мера у органима и установама; обилази 

ромска насеља на основу утврђеног плана; сарађује са Националним саветом ромске националне 

мањине и организацијама цивилног друштва; обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са 

применом стратешких мера; припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних 

организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња; прикупља податке о 

остваривању стратешких мера. 
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Поред наведених организација/институција/установа, чији представници су укључени у рад 

ЛКТ/Мобилне јединице, у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња потребно је укључити и 

друге представнике јавног, приватног и цивилног сектора - све јавне институције и невладин сектор 

који кроз своје програме деловања могу допринети инклузији и успешној социјалној интеграцији Рома 

и Ромкиња, као и унапређењу њиховог положаја. 

Сходно потписаном Споразуму о сарадњи између Општине Дољевац и Сталне конференције Градова 

и општина - Савез Градова и општина Србије (СКГО), кроз Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома - 

Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, обезбеђује се део средстава из буџета општине у 

2019. буџетској години, а ради финансирања спровођења активности предвиђених Оперативним 

планом од стране именованог Мобилног тима за инклузију Рома у локалној заједници. По питању 

буџетирања, Општина Дољевац је преузела обавезу да обезбеђује сопствено учешће за 

операционализацију наведеног плана на следећи начин: 

 сопствено учешће за реализацију Оперативног плана обезбеђује се из текуће буџетске резерве, 

имајући у виду да се у буџету за потребе текуће буџетске резерве могу опредељивати средства 

чак до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину 

у складу са Законом; 

 након окончања поступка израде оперативног плана за мобилне тимове отвара се пројекат (у 

складу са предвиђеним наменама средстава) у буџету Општине Дољевац, у одговарајућем 

програму, са извором финансирања 01 - Приходи из буџета - део суфинансирања општине 

(отварањем дела позиције из текуће буџетске резерве, доношењем решења о њеној употреби) 

и 56 - Финансијска помоћ ЕУ са износом суфинансирања преко овог пројекта (на основу 

Уговора), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, према којем орган 

надлежан за послове финансија отвара део позиције за спровођење предметног пројекта - 

укупна планирана вредност пројекта се обезбеђује на претходно описани начин. 
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СКРАЋЕНИЦЕ: 

Мобилни тим 

Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на 

локалном нивоу 

ОШ Основна школа 

ЦСР Центар за социјални рад 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

ПА Педагошки асистент 

ЗМ Здравствена медијаторка 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

ЛАП 

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

Општине Дољевац  

НСП Новчана социјална помоћ 

НВО Невладина организација 

АТП Активно тражење посла 

МАО Мотивационо активационе обуке 

СКГО Стална конференција градова и општина 

СШ Средња школа 

ОШ Основна школа 

ППП Припремни предшколски програм 

ПУ Предшколска установа 

ЦК Црвени крст 

ФООО Функционално основно образовање одраслих 

 



 

4 

 

 

P
ag

e4
 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Веза са 

политикама 

инклузије Рома 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године: 

 

Посебни циљ 1: Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, 

већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или су 

напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање 

свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему. 

• Обезбедити потпуни обухват и редовно похађање квалитетног припремног предшколског програма. 

 

Оперативни циљ 2: Обезбедити квалитетно основно и средње образовање за децу и младе из ромске заједнице, делотворну превенцију 

напуштања образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка средњег образовања. 

 

Обезбедити делотворно спровођење постојећих прописа о упису деце у основну школу како би се осигурао правовремени полазак у редовно 

основно образовање и спречавање неоправданог уписа у специјално основно образовање за ромску децу, а посебно за децу која живе у ромским 

насељима и условима сиромаштва. 

 

Мере:  

1.1. Обезбедити финансијске и друге ресурсе који су неопходни како би разноврсни облици додатне подршке образовању ромске деце 

(различити школски тимови, педагошки асистенти, индивидуализација наставе, индивидуални образовни планови, облици додатне 

подршке које одређује интерресорна комисија и облици подршке из сектора социјалне заштите) били доступни за сву ромску децу 

која на њих имају право, како би се обезбедили услови за редовно образовање, напредовање и остварење образовних постигнућа. 

1.2. Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за превенцију и спречавање раног напуштања образовања од стране деце и младих из 

ромске заједнице, као и капацитете образовних установа за њихово спровођење самостално или у сарадњи са јединицама локалне 

самоуправе и другим релевантним институцијама из здравственог сектора и сектора социјалне заштите; успоставити програме 

менторства и стипендирања на основу претходно спроведеног истраживања и анализе узрока раног напуштања школовања. 

 

Оперативни закључци са семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године" 

 

Тачка 26. Општине ће обезбедити побољшање постојећих механизама на локалном нивоу, како би се обезбедила синхронизована и ефикасна 

подршка за укључивање деце из угрожених друштвених група у образовни систем. То укључује праћење кроз систем и њихово задржавање 
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унутар система. Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити свеобухватни упис ромске деце у основне школе, односно 

припремни предшколски програм (ППП) 

Општи циљ 

ОПШТИ ЦИЉ -  ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 

ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНУ 

 

Унапређен социјално-економски положај Рома и Ромкиња у општини Дољевац 

 

Посебан циљ 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 -  Обезбедити потпун обухват  деце и одраслих ромске националности образовним системом и континуитетом  у 

школовању, уз потпуну примену афирмативних мера у образовању  
 

Мера 1. Повећање информисаности   и укључивање родитеља ромске деце у спречавање осипања из образовног система. 

Мера 2. Стварање бољих услова за школовање ромске деце и одраслих 

 

 

Водећи 

индикатори 1.1 

Посебног циља 

за 2019. годину 

До краја 2019. Године најмање 90% од утврђеног броја стасале ромске деце узраста 5,5 до 6,5 година са територије Општине Дољевац, 

уз подршку Мобилног тима,у законском року уписано у припремни предшколски програм ППП радне 2019/2020. године 
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Полазна 

вредност 

 

Број стасале 

ромске деце 

узраста од 

5,5-6,5 

година 

утврђено 

обиласком 

насеља; 

 

У школској 

2017/2018. 

Години 

предшколск

им 

васпитањем

и 

образовањем 

обухваћено 

17 

(3,12%)ромс

ке деце (8 

девојчицаи 9 

дечака) 

Планирана вредност 

Најмање 20 родитеља учестовало на 

радионици; 

- Најмање 90% од утврђеног броја 

стасале ромске деце узрастаод 5,5-6,5 

година уз подршку Мобилног тима 

уписано у ППП радне 2019/2020; 

 

- Најмање 15% повећан обухват ромске 

деце у ПУ у односу на показатељ из 

2018. 

Остварена 

вредност 

Средства верификације 

 

- Списак стасале ромске деце за уписуППП; 

- Списак уписане ромске деце у ППП уз 

подршку МТ; 

- Листаучесника/ца и фотографије са одржане 

радионице 

- Извештаји са теренских посета породицама 

- Документација ПУ 

Коментар 
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Образложење 

предложених 

активности 

Број грађана ромске националности са непотпуном основном школом износи 273, што је 34% укупног броја радно способних 

грађана ромске националности у општини Дољевац, односно 22,4% укупног броја грађана ромске националности. 

Број грађана ромске националности са основним образовањем износи 305, што је 38 % укупног броја радно способних грађана 

ромске националности у општини Дољевац, односно 25% укупног броја грађана ромске националности. 

Број грађана ромске националности са средњим образовањем износи 129, што је 16% укупног броја радно способних грађана 

ромске националности у општини Дољевац, односно 10,1% укупног броја грађана ромске националности. 

Број грађана ромске националности са вишим или високим образовањем износи 4, што је 0, 5% укупног броја радно способних 

грађана ромске националности у општини Дољевац, односно 0,33% укупног броја грађана ромске националности.. 

 

 

Табела: Грађани ромске националности према школској спреми: 

Укупно 

Деца 

млађа 

од 15 

година 

Без 

школс

ке 

спреме 

Непотпун

а основна 

школа 

Основно 

образовање 

Средње 

образовање 

Више/ 

високо 

образовање 

Непознато 

2631 753 286 916 534 124 9 9 

 

Извор:„База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs 

 

У школској 2017/2018. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 126 деце, од чега 16 ромске деце (7 девојчица и 9 

дечака). Број деце узраста 0-3 године је 7 девојчица и 5 дечака, док  нема деце ромске националности  овог узраста уписаних у предшколско 

васпитање. Деца узраста од 3-5,5 година има укупно уписано 72 детета (44 девојчица и 28 дечака), а од ромске деце уписан је 1 дечак.  

Највећи простор за напредак у образовању односи се на што веће укључење ромске деце у програму похађање образовањау раном детињству. 

Основним образовањем у школској 2017/2018. години обухваћено је 1673 деце (785 девојчица и 673 дечака), од чега 215 деце ромске 

националности (112 девојчице и 103 дечака) што чини 12,8%. 

http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/


 

8 

 

 

P
ag

e8
 

Активност 

1.1.1.  

Утврђивање броја ромске деце стасале за упису ППП узрастаод 5,5 до 6,5 година, кроз обилазак 4 насеља у којима живе Роми, 

прикупљање података из Дома здравља и матичних служби 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја 

септембра 2019. 

године 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Педагошки асистент; Предшколска установа; Општинска управа – 

Матична служба; Дом здравља и Здравствена медијаторка 

Возило за обилазак насеља у којима 

живе Роми; 

Гориво 

 8.000,00 

Активност 

1.1.2.  

Утврђивање датума и места одржавања радионице са родитељима/старатељима чија су деца стасала за упису ППП (припрема 

радионице и информисање заједнице о радионици) 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја 

септембра 2019. 

године 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Педагошки асистент; Предшколска установа; Општинска управа 

Штампање обавештења/флајера и листе 

потребне документације за упис децеу 

ППП; 

Сала за одржавање радионице; 

 4.000,00 

Активност 

1.1.3.  
Организовање информативних састанака са  родитељима ромске деце предшколског и школског узраста о значају образовања  

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 
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До краја 

септембра 2019. 

године 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Предшколска установа; Општинска управа; Васпитачи и психолози 

из ПУ; ЦСР; ДЗ 

 

Освежење за учеснике/це радионице 

Штампање образаца за упису ППП 
 10.000,00 

Активност 

1.1.4.  
Мотивисање родитеља за упис ромске деце узраста 3 -5,5 у  ППП 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја 

септембра 2019. 

године 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Предшколска установа; Здравствена медијаторка /  0,00 

Активност 

1.1.5. 
Прикупљање података о коначном броју уписане ромске деце у ППП 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја октобра 

2019. године 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Педагошки асистент; Предшколска установа; Општинска управа; 

Здравствена медијаторка 
 /  / 

Водећи 

индикатори 1.2. 

Посебног циља 

за 2019. годину 

До краја 2019. године организовати најмање по две радионице у Општинским и сеоским ромским насељима са родитељима ромске 

деце основно школског узраста и ученицима, о важности редовног похађања основне школе, као и спречавања напуштања основне 

школе и превенције нередовног похађања наставе 
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Полазна 

вредност 

 

 

Основним 

образовањем 

у школској 

2017/2018. 

години 

обухваћено 

је 1.177 

деце(573 

девојчица и 

604 дечака), 

од чега 468 

деце ромске 

националнос

ти (230 

девојчица и 

240 дечака). 

 

Планирана вредност 
Одржано најмање две радионице за 

најмање 20 родитеља деце која похађају 

основну школу; 

Смањено осипање деце за најмање 20 % 

у односу на показатељ из 2018. године; 

Најмање 95%  ученика ромске 

националности успешно завршило 

школску годину; 

Најмање 20 посета родитељима чија 

деца нередовно похађају ОШ 

Остварена 

вредност 

Средства верификације 

 

Списак родитеља који су учествовали на 

радионицама; 

Списак ученика/ца који су учествовали на 

радионицама; 

Фотографије са одржаних радионица; Медијски 

извештаји; 

Извештаји са теренских посета родитељима чија 

деце нередовно похађају наставу; 

Списак ромске деце која су успешно завршила 

школску годину - Документација школа 

Коментар 

Образложење 

предложених 

активности 

Највише деце школовање напушта у трећем  разреду основне школе. У питању су деца ромске националности, коју родитељи углавном тада 

одводе у иностранство, понекад их и враћају али ако се врате, враћају се у исти разред који су похађали када су отишли јер углавном не 

похађају школу у земљама у које одлазе. 

 

Табела ЛАП: Број дечака и девојчица који су напустили основну школу током школских 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018. година 

Разреди 

2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 

Број 

дечака 

Број 

девојчица 

Број 

дечака 

Број 

дечака 

Број 

дечака 

Број 

девојчица 

I разред 5  9 3 1 2 

II разред 3 1   1 2 
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III разред     4 2 

IV разред       

V разред 2 2  3   

VI разред 2 2 2 2   

VII разред 2 3 1 1  2 

VIII разред   1 3   
 

Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране општине Дољевац 

 

Посматрано по половима, приметне су неуједначености у погледу стопе уписа у основну школу (76% девојчица ромкиња упише основну 

школу, у односу на 63% дечака ромске популације) и стопе преласка у средњу школу (само 39% девојчица које заврше основну упишу средњу 

школу, док 72% дечака који заврше основну упишу средњу школу). 

У текућој 2017/2018. години на подручју општине Дољевац се не изучава ромски језик и култура у школама а постоји и слаба 

заинтересованост. 

Активност 

1.2.1.  
Укључивање координатора за ромска питања и педагошког асистента у рад Актива стручних сарадника школе 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја 

септембра 2019. 

Општинска 

управа 
Основне школе; Предшколска установа /  /  

Активност 1.2.2  
Прикупљање података о броју ромске деце која не похађају редовно ОШ; Прикупљање података о укупном броју ромске деце која 

похађају основно школску наставу на територији Општине  Дољевац 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 
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До краја октобра 

2019. 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Актив стручних сарадника; Основне школе; Општинска управа; /   / 

Активност 

1.2.3.  

Мотивисање ромских ђака и родитеља за наставак школовања у средње, више и високо образовање  са посебним освртом на Ромкиње 

 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја 

календарске 

2019. године 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Здравствена медијаторка; ЦСР; ОШ 

Возило за обилазак родитеља чија деца 

не похађају редовно ОШ; 

Гориво 

 5.000,00 

Активност 

1.2.4. 

Припрема радионице, утврђивање датума и места одржавања радионице иинформисање заједнице о датуму одржавања радионце о 

важности редовног похађања основне школе 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До крајa 

септембра 2019. 

Педагошкиаси

стент 
Координатор за ромска питања; Здравствена медијаторка; ЦСР; ОШ 

Припремање и штампање флајера о 

правима и обавезама родитеља 

корисника ЦСР;  

10.000,00  

Активност 

1.2.5. 

Одржавање две радионице о важности редовног похађања основне школе у Општинским и сеоским ромским насељима са 

родитељима ромске деце основно школског узраста 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 
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До краја октобра 

2019. 

Педагошки 

асистент 
Координатор за ромска питања; Здравствена медијаторка; ЦСР; ОШ 

Простор;  

Возило и гориво за одлазак у насеље; 

освежење за учеснике за две радионице 

20.000,00  

Активност 

1.2.6. 
Одржавање две едукативне радионице у Општинским и сеоским ромским насељима са ученицима о значају даљег школовања 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

До краја 

календарске 

2019. 

Педагошки 

асистент 
Координатор за ромска питања; Здравствена медијаторка; ЦСР; ОШ 

Простор;  

Возило и гориво за одлазак у насеље; 

освежење за учеснике за две радионице 

15.000,00  

Активност 

1.2.7. 

Прикупљање података о броју ученика/ца који су након одржавања едукативних радионица наставили са редовним похађањем 

наставе 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

 

Континуиранo 

до краја 

календарске  

2019. године 

Педагошки 

асистент 
Основне школе; Координатор за ромска питања; /  /  

Активност 

1.2.8. 
Додатне посете родитељима чија деца и даље нередовно похађају ОШ 
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Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

 

Континуирано 

до краја 

календарске 

2019. године 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Здравствена медијаторка; ЦСР; ОШ 

Возило за обилазак родитеља чија деца 

не похађају редовно ОШ; 

Гориво 

5.000,00 

Активност 

1.2.9. 

Прикупљање података од стране ОШ о броју ромске деце која су успешно завршила школску годину и прикупљање броја ромске деце 

која су наставила са редовним похађањем наставе након одржаних радионица о важности редовног похађањао сновне школе 

Период/Рок 

Одговорна 

особа 

/организација 

Партнери Потребни ресурси 

Предвиђе

на 

средства 

РСД 

 

Континуирано 

до краја 

календарске 

2019. Године 

Педагошки 

асистент; 

Координатор 

за ромска 

питања; 

Актив стручних сарадника; Основне школе; Општинска управа; /   / 

Субтотал - област образовања у РСД 77.000,00 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Веза са 

политикама 

инклузије Рома 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године: 

 

Посебни циљ 3: Подстицати укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, подизати 

запошљивост, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих 

незапослених лица. 

 

Оперативни циљ 1: Повећати учешће радно способних Рома и Ромкиња на формалном тржишту рада, мере: Развијати и спроводити програме 

информисања и едукације припадника ромске заједнице (нарочито лица из категорије вишеструко рањивих) о значају и условима пријаве на 

евиденцију Националне службе за запошљавање, односно правима и обавезама незапослених лица, уз подршку организација цивилног друштва 

које заговарају унапређење положаја Рома и Ромкиња. Повећати обухват незапослених Рома и Ромкиња обукама из система активног тражења 

посла. 

Оперативни циљ 3: Повећати конкурентност припадника ромске националне мањине на тржишту рада. 

 

Оперативни закључци са семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године" 

 

Тачка 37, под  а) Спровести активности (кроз информисање о правима и обезбеђивање подршке за приступ свим расположивим услугама) 

усмерене на повећање мотивације за укључивање незапослених Рома и Ромкиња на тржиште рада, нарочито прималаца финансијске социјалне 

помоћи. 

Општи циљ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. 

ГОДИНУ 

 

Унапређен социјално-економски положај Рома и Ромкиња у општини Дољевац 

Посебан циљ ПОСЕБАН ЦИЉ 2 -   

Подстицање укључивања радно способних Рома и Ромкиња на формално тржиште рада као и веће запошљавање и самозапошљавање 

Мера 1. Повећање учешћа радно способних Рома и Ромкиња који користе услуге НСЗ. 

Мера 2. Унапређење вештина и радног искуства Рома и Ромкиња за већи степен запошљености 

Мера 3. Подстицај предузетништва, самозапошљавања и пољопривредне производње код ромске популације 
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Водећи 

индикатори 2.1. 

Посебног циља 

за 2019. годину 

До краја 2019. године повећати број пријављених лица ромске националности на евиденцији НСЗ за најмање 10 %, кроз обилазак 

ромских насеља и информисање о услугама и мерама НСЗ, условима запошљавања код послодаваца или самозапошљавања, као и 

информисање послодаваца о подстицајима за запошљавање Рома и Ромкиња 

Полазна вредност 

Према подацима 

Националне 

службе за 

запошљавање у 

општини Дољевац 

на дан 30.8.2018. 

године на 

евиденцији се 

налази укупно 129  

незапослених лица 

ромске 

националности, од 

чега 45  жена 

Планирана вредност 

Најмање за 10% повећан број Рома и 

Ромкиња на евиденцији НСЗ у односу 

на почетни показатељ; 

Најмање 30 Рома и Ромкиња 

информисано о конкурсима за 

самозапошљавање или запошљавање; 

Најмање 10 теренских посета; 

Одржане 3 трибине; 

Одржано 7 састанака са послодавцима 

Остварена 

вредност 

Средства верификације 

 

Извештаји Мобилног тима; 

Извештај НСЗ 

Коментар 

Образложење 

предложених 

активности 

SWОТ анализа за област запошљавања, припремљена у оквиру радионице за израду SWОТ анализе, показала је да постоји незаинтересованост 

Рома за рад (опредељеност за социјалну помоћ); Недовољан број запослених у НСЗ; Ниска квалификациона структура Рома и Ромкиња; 

Недостатак мотивације за рад због ниске зараде и губљења права на НСП; Деца нису укључена у вртиће довољно, што отежава запошљавање 

жена. 

На евиденцији НСЗ су најзаступљенија категорија лица где су оба родитеља незапослена и корисници новчане социјалне помоћи. Из године у 

годину број лица из ове две категорије опада што има за предпоставку да или су у међувремену почели да обављају неку делатност, чак и у 

оквиру сиве економије или због нередовног јављања (обављање послова ван општине) буду брисани са евиденције за запошљавање. Субвенције 

за самозапошљавање обухватају доделу субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање и отпочињање сопственог бизниса. Ова мера 

није дала пуни допринос запошљавању ромске популације, те се може закључити да у наредном периоду треба интивизирати обуке за 

припремање и отпчињање сопственог бизниса, јер постоји велики страх од непознатог,а и недостатак идеја, непознавање пореске политике и 

све оно што прати обављање делатности. Треба субвенције проширити и на предузетнике и власнике предузећа који хоће да запошљавају 

припаднике ромске популације, првенствено кроз припрему предузетника (ослобађање од предрасуда), упознавањем са квалификационом 
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структуром и предностима приликом запошљавања. Јавни радови подразумевају ангажовање незапослених лица на одређено време у оквиру 

јавних радова и углавно буду ангажовани од стране комуналних предузећа. 

ГЗ „Махала“ која има 500 чланова, од чега 80 мајстора грађевине, ангажована је на јав.радовима и остварила је сарадњу са ХЕЛП у набавци 

опреме за рад. У сарадњи последњих 4 година обављене су 3 циклус обуке са ХЕЛПОМ (30 преквалиф у грађевини) и НСЗ преквалификације 

је прошло (10 жена за геранто домаћице). Жена су биле ангажоване преко јавних радова. 

Активност 2.1.1.  Дефинисан план обиласка ромских породица и дефинисани датуми одржавања трибина 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја октобра 

2019. 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања;  / /  

Активност 2.1.2.  Теренске посете ромским породицама према плану обиласка, информисање о услугама и мерама НСЗ и условима запошљавања код 

послодаваца или самозапошљавања 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

Континуирано, 

до краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања; Возило за обилазак насеља у којима живе 

Роми; 

Гориво 

10.000,00  

 

Активност 2.1.3.  Одржавање три трибине са ромском заједницом иинформисање о услугама и мерама НСЗ и условима запошљавања код послодаваца 

или самозапошљавања 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђенасредс

тва РСД 

Континуирано, 

до краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тимаза инклузију Рома 

Координатор за ромска питања;;  Одржавање 3 трибине 

 

0,00 
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Активност 2.1.4.  Организовање 10 састанака са послодавцима у циљу представљања информација о подстицајима послодавцима за запошљавање 

Рома и Ромкиња 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђенасредс

тва РСД 

Континуирано, 

до краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања; / / 

Активност 2.1.5.  Израда извештаја о реализацији водећег индикатора 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања;  /  / 

Водећи 

индикатори 2.2. 

Посебног циља 

за 2019. годину 

До краја 2019. Године укључити најмање 20 лица ромске националности са територије Општине Дољевац на тржиште рада кроз мере 

активне политике запошљавања у мотивационо-активационе обуке 

Полазна вредност 

Број незапослених 

лица ромске 

националности 

која се налазе на 

евиденцији НЗС у 

општини Дољевац 

на дан 30.08.2018. 

године на 

евиденцији се 

налази укупно 129 

Планирана вредност 

Најмање 20 лица ромске националности 

укључено у мере активне политике 

запошљавања; 

Број Рома и Ромкиња који су 

учествовали на инфо сесији; 

Број Рома и Ромкиња који су укључени 

у МАО 

Остваре

на 

вредност 

Средства верификације 
Извештај Мобилног тима;  

Извештај НСЗ; 

Списак Рома и Ромкиња укључених у 

мотивационо-активационе обуке;  

Контакт листе и фотографије са одржане 

инфо сесије; 

Коментар 
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незапослених лица 

ромске 

националности, од 

чега 45 жена. 

 

Образложење 

предложених 

активности 

Низак ниво образовања Рома одражава се неповољно на структуру и број запослених лица. Међу онима који „имају занимање“ преовлађују 

вештине стечене радом а не занимања која су стечена формалним образовањем. Рома је највише у оним занимањима за која није потребна 

никаква стручност, као што су радници на одржавању објеката и чистоће, носачи, складишни радници, грађевински радници итд. Веома мали 

број Рома је са препознатљивим занимањем. Већина припада групи радника „без занимања“.  Ниска економска активност становништва, веома 

млада старосна структура ромске популације и велики удео издржаваног становништва представљају кључне чиниоце одржавања и 

продубљивања разлика и социо-економског јаза између Рома и већинског народа 

Табела: Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ 

 
Степен 

стручне  
На дан 

31.12.2016. 

На дан 

31.12.2017. На дан 31.8.2018. 

 спреме  

Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена    

         

 Укупно 545 215 51 26 493 214 

 I 501 202 467 204 454 205 

 II 2 0 4 0 2 0 

 III 28 8 29 6 26 5 

 IV 12 4 14 6 10 4 

 V 0 0 0 0 0 0 
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 VI‐1 1 0 1 0 1 0 

 VI‐2 1 1 0 0 0 0 

 VII‐1 0 0 0 0 0 0 

 VII‐2 0 0 0 0 0 0 

 VIII 0 0 0 0 0 0 
         

  
Извор: Национална служба за запошљавање 

Активност 2.2.1.  Селекција неквалификованих лица ромске националности пријављeних на евиденцији НСЗ за организовање мотивационо-

активационе обуке 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

Године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

НСЗ / /  

Активност 2.2.2.  Обавештавање лица ромске националности о датуму и месту о државања инфосесије 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања; 

Здравствена медијаторка; Педагошки 

а систент 

/ /  

Активност 2.2.3.  
Одржавање инфо сесије са неквалификованим лицима ромске националности пријавељних на евиденцији НСЗ и упућивање у 

мотивационо-активационе обуке 
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Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања; 

Здравствена медијаторка; Педагошки 

асистент 

Освежење за одржавање инфо сесије; 0,00  

Активност 2.2.4.  Одржавање и укључивање лица ромске националности у мотивационо-активационе обуке 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

НСЗ / /  

Активност 2.2.5.  Израда извештаја о реализацији водећег индикатора и прикупљање података о броју лица ромске националности која су завршила 

обуку 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања; / /  

Водећи 

индикатори 2.3. 

Посебног циља 

за 2019. годину  

До краја 2019. године укључити најмање 60  лица ромске националности са територије Општине Дољевац у ФООО  

Полазна вредност 

Број незапослених 

лица ромске 

националности 

која се налазе на 

евиденцији НЗС у 

Планирана вредност 

 

Повећан број Рома и Ромкиња са 

завршеном основном школом 

Остваре

на 

вредност 

Средстваверификације 

Извештај школе за Основно образовање 

одраслих; 

Извештај НСЗ; 

Коментар 
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општини Дољевац 

на евиденцији се 

налази укупно 129  

незапослених лица 

ромске 

националности, од 

чега 45  жена. 

Списак Рома и Ромкиња укључених 

ФООО 

 

Образложење 

предложених 

активности 

Највећи број пријављених лица ромске националности на евиденцији НСЗ по старосној структури су  од 35 -39 година и од 45 - 49 година и она 

важи подједнако и за мушкарце и жене. Лица ромске националности у великом проценту су са ниским квалификацијама, неинформисана о 

правима из области запошљавања или дискриминисана при конкурисању за запослење код послодаваца, а самим тим и ниско мотивисана за 

учешће у обукама или на конкурсима за запошљавање. 

Активност 2.3.1.  
Селекција неквалификованих лица ромске националности пријављeних на евиденцији  НСЗ за укључивање у ФООО 

Током 2019. 

године 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

НСЗ; ЛС; Координатор за ромска 

питања; 

/ /  

Активност 2.3.2.  
Информисање и укључивање Рома и Ромкиња у ФООО 

Током 2019. 

године 

Представник  НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

НСЗ; ЛС; Координатор за ромска 

питања; Школа за образовање 

одраслих; 

Спровођење ФООО 

Радни материјал 

300.000,00 

Активност 2.3.3.  
Израда извештаја о реализацији водећег индикатора  

До краја 2019.  Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

НСЗ; ЛС; Координатор за ромска 

питања;; Школа за образовање 

одраслих; 

/ / 
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Субтотал - област запошљавање у РСД 310.000,00 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Веза са 

политикама 

инклузије 

Рома 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025.године 

Оперативни циљ 1: Развити подржавајуће окружење за развој и здравље Рома и Ромкиња. 

Мере: 

o Ширити јавно-здравствене програме у односу на све Роме и Ромкиње на територији Републике Србије, без обзира на њихов статус, а 

имајући у виду првенствено њихове здравствене потребе, уз нагласак на оне код којих је вулнерабилност највише изражена. 

o Развијати јавно-здравствене активности којима се отклањају услови који специфично утичу на здравље Рома и Ромкиња (унапређење 

хигијенско-епидемиолошких услова у ромским насељима, повећање обухвата обавезном имунизацијом, побољшање репродуктивног 

здравља, превенција хроничних незаразних обољења, побољшање нутритивног статуса одојчади и мале деце у ромским насељима, 

смањење болести зависности и други ризици). 

 

Оперативни циљ 3: Унапредити здравље Рома и Ромкиња у области хроничних незаразних болести и репродуктивног здравља. 

 

Организовати здравствено-васпитни рад и едукацију Рома и Ромкиња у неформалним насељима и породицама кроз рад здравствених медијаторки 

и института за јавно здравље; упознати ромску популацију са ризицима по здравље и здравим стиловима живота путем организације предавања, 

радионица и израде промотивних материјала. 

 

Оперативни циљ 5: Промовисати здраве стилове живота и унапредити обухват Рома и Ромкиња превентивним здравственим активностима. 

Организовати јавно-здравствене активности и заговарање ка другим системима у циљу унапређења хигијенско-епидемиолошких услова  

Општи циљ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. 

ГОДИНУ 

 

Унапређен социјално-економски положај Рома и Ромкиња у општини Дољевац 



 

24 

 

 

P
ag

e2
4

 

Посебан циљ ПОСЕБАН ЦИЉ: 4 -  

Унапређење здравствених услуга за ромску популацију Унапређење пружања здравствених услуга ромској популацији 

 Мера 1. Побољшање превентивне здравствене заштите ромског становништва 

Мера 2. Повећање информисаности о репродуктивном здрављу Ромкиња и повећање обухвата ромске деце имунизацијом 

Мера 3. Унапређивање епидемиолошких и хигијенских услова у подстандардним ромским насељима 

Водећи 

индикатори 

3.1. Посебног 

циља за 2019. 

годину 

До краја 2019. Године организовати 10 едукативних радионица са младим Ромкињама о последицама ризичног понашања на 

здравље,ради унапређења здравља Ромкиња и организовања превентивних прегледа 

Полазна вредност 

 

Број Ромкиња које 

су обавиле 

гинеколошки 

преглед износи 36; 

Број Ромкиња 

према званичном 

попису из 2011. 

износи 1299 

Планирана вредност 

Одржано10 радионица са Ромкињама; 

 

Информисано и едуковано на радионицама најмање 150 

Ромкиња;  

Број одржаних базара здравља 3; 

Број Ромкиња које су упућене на контролне прегледе  20; 

Остварена 

вредност 

Средства верификације 

 

Извештај након одржаних 

радионица; 

Фотографије са радионица; 

Листа учесника; 

Агенда радионице; 

Извештај Дома здравља 

и здравствене медијаторке; 

 

Коментар 

Образложење 

предложених 

активности 

На основу података наведених у У упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома који је ЈЛС попунила 

заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће: 
 

 У општини Дољевац има незнатан број Рома и Ромкиња који не поседују здравствену књижицу  

 Мали проценат  Рома/Ромкиња нема изабраног лекара 

 17% Ромкиња је обухваћено гинеколошким прегледима  
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 Укупно 103 ромска детета  (56 девојчица и 47 дечака) обухваћено је систематским прегледима,што чини 11,5% од укупног броја 

прегледане деце систематским прегледима. 

 81 % девојчица деце узраста 24-35 месеци која су примила све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог 

рођендана (до навршене друге године за вакцину против малих богиња), док је 19% девојчица ромске националности. 

 43 ромских мајки и деце су обухваћени патронажним посетама (пре и постнатално), што износи 26,8% од укупних патронажних посета. 

 Само  20% трудница ромске националности је обухваћено редовним прегледима у амбуланти  

Дому здравља недостаје саветовалиште за младе као и програми о репродуктивном здрављу, програми за унапређење психофизичког 

развоја младих ( предлози из Стратегије за младе) 

 

SWОТ анализа за област здравља припремљена је у оквиру радионице за израду SWОТ анализе и показала да постоје неконтролисане трудноће 

Ромкиња и порођаји у кући. Непостојање планирања породице и недовољна употреба средстава за контрацепцију. Култура и обичаји који нису у 

складу са савременом здравственом заштитом и превентивом. 

Просечна старост ромских жена и мушкараца је за 14, односно 12 година нижа од просечне старости жена и мушкараца опште популације. С 

обзиром на раширеност фактора који негативно утичу на стање здравља у ромској популацији као што су сиромаштво, лоши животни услови и 

друштвена искљученост постоји неопходност предузимања активности на повећању знања и информисања о правима на здравствену заштиту, 

здрављу и здравим стиловима живота у ромској популацији. У оквиру унапређења здравствене заштите ромске популације која је неодвојива од 

побољшања животног окружења у ромској заједници посебан значај има унапређење здравствене заштите деце и жена у репродуктивном периоду. 

Активност 

3.1.1.  
Припрема плана одржавања радионица; Припрема едукативне радионице о здрављу; Припрема едукативног материјала и флајера 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 

2019.године 

Здравствена медијаторка;  Дом здравља; ЈЛС; школе; НВО; 

Координатор за ромска питања;; 

Педагошки асистент; ЦСР; 

/  / 
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Активност 

3.1.2.  
Обавештавање Ромкиња о датуму и месту одржавања радионица 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Здравствена медијаторка;  Дом здравља; ЈЛС; школе; НВО;  

Координатор за ромска питања; 

Педагошки асистент; ЦСР; 

Возило и гориво за одлазак у 

насеље 

2.000,00  

Активност 

3.1.3.  
Одржавање 10 едукативних  радионица са Ромкињама о последицама ризичног понашања на здравље 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Здравствена медијаторка;  Дом здравља; ЈЛС; школе; НВО;  

Координатор за ромска питања; 

Педагошки асистент; ЦСР; 

Одржавање 10 радионица 

Штампање материјала 

30.000,00 

Активност 

3.1.4.  

Подршка Ромкињама у заказивању контролних прегледа, након одржаних радионица, и организовање превентивних прегледа 

Ромкиња кроз одржавање 3 базара здравља у ромским  насељима 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

Континуирано 

до краја 2019. 

Здравствена медијаторка;  Дом здравља; Координатор за 

ромска питања; 

Средства за реализацију 

активности 

60.000,00  

Активност 

3.1.5.  
Израда извештаја и прикупљање података о реализацији водећег индикатора 
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Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

Континуирано 

до краја 2019. 

Здравствена медијаторка;  Дом здравља; Координатор за 

ромска питања; 

/ /  

Водећии 

ндикатори 

3.2. Посебног 

циља за 2019. 

годину 

До краја 2019. Године одржати најмање  једну радионицу о унапређењу здравља Рома и Ромкиња на теме: унапређења хигијенско-

епидемиолошких услова у ромским насељима, превенције заразних болести,  последица ризичног понашања на здравље, пружање 

информација о начину коришћења средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију(подела средстава за дезинскецију и 

дератизацију) 

Полазна вредност 

Укупно 103 ромска детета (56 

девојчица и 47 дечака) 

обухваћено је систематским 

прегледима, што чини 11,5% 

од укупног броја преглдане 

деце систематским прегледима 

Планирана вредност 

Број Рома и Ромкиња који су учествовали на 

радионици- Информисано и едуковано на 

радионицама најмање 85 Рома и Ромкиња 

(родитеља) 

Остварена 

вредност 

Средстваверификације 

 

Извештај 

Фотографије са радионице 

Листа учесника 

Коментар 

Образложење 

предложених 

активности 

Већем броју припадника ромске заједнице потребна подршка при остваривању права на здравствену заштиту. Такође, веома је важно радити на 

подизању свести и знања о унапређењу хигијенско-епидемиолошких услова у ромским насељима, као и превенцији заразних болести. Такође, 

посебна пажња ће бити посвећена последицама ризичног понашања на здравље.  

 

Активност 

3.2.1.  

Припрема едукативне радионице о  унапрађењу здравља Рома и утврђивање датума и места одржавања радионице; Припрема 

едукативног материјала и флајера 
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Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Здравствена медијаторка;  Координатор за ромска питања; 

Педагошки асистент; ЦСР; 

Простор; Штампање 

материјала и флајера за 

радионицу 

 4.000,00 

Активност 

3.2.2.  
Информисање Ромкиња о датуму и месту одржавања радионице о  унапрађењу  здравља 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Здравствена медијаторка Координатор за ромска питања; 

Педагошки асистент 

Возило и гориво за одлазак у 

насеље 

 2.000,00 

Активност 

3.2.3.  
Одржавање радионице и подела средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Здравствена медијаторка Дом здравља; Координатор за 

ромска питања; Педагошки 

асистент; ЦСР; 

Средства за дезинфекцију, 

дезинсекцију и дератизацију 

  

200.000,00 
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Водећи 

индикатори 

3.3. Посебног 

циља за 2019. 

годину 

До краја 2019. године унапређење здравља Рома кроз додељивање хигијенских пакета за негу бабињаре и новорођенчета који живе у 

ромским насељима (Предвиђена подршка буџетом ОП) 

Полазна вредност 

Број породиља Ромкиња 

износи 10 

Планирана вредност 

Додељено најмање 20 пакета за негу 

бабињаре и новорођенчета 

Остварена 

вредност 

Средства верификације 

Списак бабињара којима 

једодељенпакет; Фотографије; 

Извештаји Мобилног тима 

Коментар 

Образложење 

предложених 

активности 

На основу података наведених у Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома који је ЈЛС попунила 

заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће: 

 
 

 80% трудница ромске националности је обухваћено патронажним посетама 

 85% ромских мајки и деце су обухваћени патронажним посетама (пре и постнатално) 

 67% вакцинације деце до свог првог рођендана од укупног броја рођене деце. 

 

Активност 

3.3.1. 
Утврђивање тачног броја Ромкиња породиља код патронаже, Дома здравља и обиласком ромских насеља 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Координатор за ромска питања; Здравствена медијаторка;  Дом  здравља, патронажна 

служба 

Возило и гориво за одлазак у 

насеље; 

 4.000,00 
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Активност 

3.3.2. 
Подела хигијенских пакета теренским обиласком породиља кроз подршку Мобилног тима 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Здравствена медијаторка  

Координатор за ромска питања; 

Општинска управа; патронажна 

служба дома здравља; 

Возило и гориво за одлазак у 

насеље; хигијенски пакети 

 

200.000,00  

Субтотал - област здравствена заштита у РСД 502.000,00 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Веза  са 

политикама 

инклузије Рома 

Стратегија социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016 – 2025.год.  

 

Посебни циљ 5: Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања 

социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници. 

Оперативни циљ 1: У систему социјалне заштите применити решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке 

деци у ризику, укључујући и посебну подршку ромској породици. 

Мере: Центри за социјални рад ће јачати своју саветодавну услугу у раду са ромским породицама и уопште корисницима ромске 

националности. 

Унапредити систем превенције и подршке с циљем смањења броја малолетничких и принудних бракова и малолетничких трудноћа у 

ромској заједници 

 

Оперативни циљ 1: 

1.5. Обезбедити да нова национална стратегија за борбу против насиља према женама у породици и у партнерским односима садржи јасне 

мере превенције и заштите од насиља коме су изложене Ромкиње. 

 

Оперативни циљ 1: У систему социјалне заштите применити решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке 

деци у ризику, укључујући и посебну подршку ромској породици.  
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Мере: 1.1. Обезбедити да нова национална стратегија за борбу против насиља према женама у породици и у партнерским односима садржи 

јасне мере превенције и заштите од насиља коме су изложене Ромкиње. 

Општи циљ 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2019 – 

2021. ГОДИНУ 

 

Унапређен социјално-економски положај Рома и Ромкиња у општини Дољевац 

 

Посебан циљ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5 -  

Мера 1. Израда социјалне карте ромске заједнице 

Мера 2. Унапређење информисаности подршке правима ромске деце и Ромкиња 

Мера 3. Очување традиције, културе и обичаја рома. 

Водећи 

индикатори 4.1. 

Посебног циља за 

2019. годину 

До краја 2019. Године информисати Роме и Ромкиње у ромским насељима о правима и услугама из области социјалне заштите 

кроз обилазак насеља у којима живе Роми и Ромкиње (услуге: НСП, домски смештај, породични смештај, клубови за старе, 

становање уз подршку уз аштићеним условима, хранитељство, домски смештају институцијама социјалне заштите, лица без 

адекватне породичне бриге и старања) 

Полазнавредност 
 

У општини Дољевац има укупно  370 

корисника социјалне заштите, ромске 

националности(  Рома и Ромкиња), што 

представља 25 % од укупног броја 

корисника социјалне заштите, а чини 

Планирана 

вредност 

 

Број Рома и 

Ромкиња којима је 

пружена подршка за 

остваривање услуга 

ЦСР; 

Остварена 

вредност 

Средстваверификације 

 

Списак корисника којима је пружена 

подршка приликом остваривања права 

код ЦСР; Фотографије са теренских 

посета породицама; Извештај Мобилног 

тима; 

Извештај ЦЗСР 

Коментар 
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29% од укупног броја становника 

ромске популације. 

Број Рома и 

Ромкиња 

укључених у 

локалне услуге 

социјалне 

заштите,број и 

врста остварених 

услуга за сваку 

однаведених услуга; 

Образложење 

предложенихакт

ивности 

На основу података наведених у Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома који је ЈЛС попунила 

заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће: 

У општини Дољевац има укупно 370 корисника социјалне заштите, ромске националности (Рома и Ромкиња), што представља 25 % од 

укупног броја корисника социјалне заштите, а чини 29%од укупног броја становника ромске популације, 

Око 200 домаћинстава ромске националности прима новчану социјалну помоћ, што је 50% броја домаћинстава ромске националности. Од 

укупног броја једнократних помоћи које се доделе у општини Дољевац (900) половина одлази на кориснике ромске популације. 980 деце 

ромске националности старости 0 до 18 година прима дечији додатак најмање 12 месеци. До сада је евидентирано 2 случаја оствареног 

права на пријаву места пребивалишта на адреси центра за социјални рад. 

 

Активност 4.1.1. 

Припрема инфо материјала/флајера о доступним услугама Центра за социјални рад(услуге: НСП, домски смештај, породични 

смештај, клубови за старе, становање уз подршку у заштићеним условима, хранитељство, домски смештај у институцијама 

социјалне заштите, лица без адекватне породичне бриге и старања) 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019. Представник ЦСР, као члан Мобилног тима за инклузију Рома 
ЦСР; Координатор за ромска 

питања; 

Припрема и штампање 

флајера 
 5.000,00 

Активност 4.1.2. Обилазак ромских породица и информисање о правима, услугама и начину остваривања права из области социјалне заштите 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 
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Континуирано до 

краја 2019. 
Представник НСЗ, као члан Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска 

питања; Здравствена 

медијаторка; 

Возило и гориво за 

одлазак у насеље; 
5.000,00  

Активност 4.1.3.  Подршка Ромима и Ромкињама приликом попуњавања захтева за остваривање права и услуга из области социјалне заштите 

Период/Рок Одговорна особа/организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

Континуирано до 

краја 2019. 
Представник НСЗ, као члан Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска 

питања; Здравствена 

медијаторка; Педагошки 

асистент 

Возило и гориво за 

одлазак у насеље; 
5.000,00  

Активност 4.1.4.  
Израда извештаја и прикупљање података од ЦСР о броју донетих решења о правима и услугама у области социјалне заштите за 

кориснике којима је пружена подршка од стране Мобилног тима приликом остваривања права 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја 2019 Представник НСЗ, као члан Мобилног тима за инклузију Рома 
ЦСР; Координатор за ромска 

питања; 
/ / 

 

Водећи индикатори 4.2. 

Посебног циља за 2019. годину  

До краја 2019. године извршено анкетирање 500 ромских породица о постојећим услугама у заједници и 

испитивање потреба Рома и Ромкиња на територији Општине  Дољевац 

Полазна 

вредност 

Планирана 

вредност 

Остварена 

вредност 

Средства 

верификације 

 

Коментар 
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Број Рома 

према 

званичној 

статистици у 

општини 

Дољевац има 

укупно  370 

корисника 

социјалне 

заштите, 

ромске 

националности 

( Рома и 

Ромкиња), што 

представља 25 

% од укупног 

броја 

корисника 

социјалне 

заштите, а 

чини 29%од 

укупног броја 

становника 

ромске 

популације 

Утврђене потребе 

и прикупљени 

подаци на терену; 

Израђена база 

података о 

потребама Рома; 

Број теренских 

посета 

породицама; 

Број 

прикупљених 

упитника; 

Број анкетираних 

породица 

Попуњени 

упитници; 

Извештаји 

Мобилног тима 

Извештај ЦЗСР 

 

Образложење предложених 

активности 

SWОТ анализа за област социјалне заштите, припремљена је у оквиру радионице за израду SWОТ анализе и показала је да 

не постоје поуздани подаци о услугама које користе Роми (изјашњавање о националној припадности). Такође, недовољна је 

информисаност Рома о правима из области социјалне заштите. 
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Роми су најбројнија мањинска популација на подручју општине Дољевац.  Према попису из 2011. године. живи 1218 

становника ромске популације од чега 614 мушкараца и 604 жена и oни чинe 6,60% укупнoг стaнoвништвa. Према истом 

извору са подручја општине Дољевац, 660 особа ромске припадности живи у иностранству а што чини 5,2%. 

Подаци удружења рома „Ромски центар" из Дољевца показују да их има између 1.250 и 1.300 а по попису из 1991 године у 

општини је било 4.15% а по попису из 2002.године је било 5.36% што показује да је у општини дошло до позитивног 

природног прираштаја ромског становништва. Треба напоменути да у посебан бирачки списак до 12.04.2018. уписано 508  

грађана ромске националности. Роми су насељени у свих 16 месних заједница 

Активност 4.2.1. 
Израда и штампање упитника за процену постојећих услуга у заједници за испитивање потреба  Рома и Ромкиња на 

територији Општине Дољевац 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

ЦЗСР; НВО; НСЗ;  

ДЗ; ЦК; 
Штампање упитника 10.000,00  

Активност 4.2.2.  Реализација посета ромским породицама од стране Мобилног тима и прикупљање података кроз упитник 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

континуирано до краја 

2019. 

Представник НСЗ, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања; 

Здравствена медијаторка; 

Педагошки асистент; ЦЗСР; 

НВО; НСЗ; ДЗ; ЦК; 

Возило; 

Гориво за одлазак у насеље; 

Освежење за анкетаре 

 

15.000,00 

Активност 4.2.3.  Израда извештаја о резултатима анализе 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 
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До краја 2019. 

Представник НСЗ, као члан 

мобилног тима за инклузију Рома 

Координатор за ромска питања;; 

Здравствена медијаторка; 

Педагошки асистент; ЦЗСР; 

НВО; НСЗ; ДЗ; ЦК; 

/ / 

 

Водећи индикатори 4.3. 

Посебног циља за 2019. годину  

До краја 2019. године најмање 25 ромске деце са територије Општине Дољевац укључити у спортске активности у 

спортским клубовима 

Полазна 

вредност 

 

Ромска деца 

нису укључена 

у спортске 

активности 

 

Планирана 

вредност 

Најмање 25 

ромске деце 

укључено у 

спортске 

активности; 

Промоција 

спорта као 

начина 

социјализације 

ромске деце 

Остварена 

вредност 

Средства 

верификације 

 

Извештај ЦЗСР и 

Мобилног тима 

Фотографије 

 

Коментар 

Образложење предложених 

активности 

Укључивањем ромске деце у спортске активности кроз спортске клубове на територији Општине Дољевац, побољшаће се 

здравствено стање ромске деце, повећаће се физичка активност деце што доводи до правилнијег развијања и раста. У целини 

укључивањем ове деце повећаће се здрав начин живота код најмлађе популације ромске заједнице.  
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Активност 4.3.1.  
Информисање родитеља/старатеља и мотивисање ромске деце о могућности укључивања у спортске активности у 

спортским клубовима 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

Током 2019. године 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

Спортски клубови; НВО; 

ОШ; ПУ; Педагошки 

асистент; Здравствена 

медијаторка; ЦСР;   

Припрема и штампањефлајера 5.000,00 

Активност 4.3.2.  Подршка ромској деци приликом укључивања у спортске активности у спортским клубовима 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

Током 2019. године 

Представник  ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

Спортски клубови; НВО; 

ОШ; ПУ; Педагошки 

асистент; Здравствена 

медијаторка; ЦСР;   

Набавка спортске опреме и 

реквизита 

 

50.000,00 

Активност 4.3.3. Израда извештаја о реализацији водећег индикатора 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. године 

Представник  ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

Спортски клубови; НВО; 

ОШ; ПУ; Педагошки 

асистент; Здравствена 

медијаторка; ЦСР;   

/ / 
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Водећи индикатори 4.4. 

Посебног циља за 2019. годину  

До краја 2019 године обучити 5 вршњачких едукатора кроз едукацију ромских ученика и ученица‐вршњачких 

едукатора на теме ‐ превенција болести зависности, здрави стилови живота, борба против дискриминације 

Полазна 

вредност 

 

Не постоје 

обучени и 

едуковани 

млади Роми и 

Ромкиње 

вршњачки 

едукатори 

Планирана 

вредност 

 

Укључено 10 

ромских ученика 

у вршњачке 

активности 

Остварена 

вредност 

Средства 

верификације 

 

Извештај са 

едукације 

 

Коментар 

Образложење предложених 

активности 

Вршњачки едукатори ће свеобухватније и лакше пренети стечено знање својим вршњацима. Вршњачки модел едукације је 

од велике важности за превенцију болести зависности, здравих стилова живота, борби против дискриминације међу 

вршњачком заједницом младих Рома и Ромкиња.  

Активност 4.4.1.  Унапређење информисаности подршке правима ромске деце и Ромкиња 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. године 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

ЦЗСР; Црвени крст 

Дољевац; школе; ЛС; НВО; 

Педагошки асистент; 

Здравствена медијаторка; 

/ / 
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Активност 4.4.2.  
Реализација едукације ромских ученика и ученица ‐ вршњачких едукатора на теме ‐ превенција болести 

зависности, здрави стилови живота, борба против дискриминације 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. године 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

ЦЗСР; Црвени крст 

Дољевац; школе; ЛС; НВО; 

Педагошки асистент; 

Здравствена медијаторка; 

Едукативни маеријал 

(флајери), постери, банери 
50.000,00  

Активност 4.4.3.  Израда извештаја о реализацији водећег индикатора  

Период/Рок Одговорна особа/организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. године 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

ЦЗСР; Црвени крст 

Дољевац; школе; ЛС; НВО; 

Педагошки асистент; 

Здравствена медијаторка; 

/ / 

 

Водећи индикатори 4.5. 

Посебног циља за 2019. годину  

До краја 2019. године повећати информисаност  ромске популације о облицима насиља у породици,помоћи жртвама 

кроз припрему информативног материјала и информисање 

Полазна 

вредност 

 

Планирана 

вредност 

Информисана 

ромска 

Остварена 

вредност 

Средства 

верификације 

Извештај 

Мобилног тима 

Коментар 
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Ромска 

заједница 

неинформисана 

о препознавању 

и заштити од 

насиља у 

породици 

популација о 

препознавању 

насиља у 

породици и 

мерама заштите 

од насиља 

Подељено 500 

материјала 

100 

информисаних 

породица 

Штампани 

материјал 

Образложење предложених 

активности 

Насиље у породици доводи до повећане стопе раног напуштања школовања, а касније и до сиромаштва и економске 

зависности. Кроз информисање ромске заједнице скренућемо пажњу на овај веома значајан изазов.  

Активност 4.5.1.  Припремање и штампање материјала о препознавању насиља у породици и мерама заштите од насиља 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координатор за ромска питања; 

ЦЗСР; НВО; Дом здравља; 

Школе;  

Припрема и штампање 

материјала 

  

50.000,00 

Активност 4.5.2.  Подела штампаног материјала и информисање Рома и Ромкиња у ромским насељима 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 
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До краја 2019. 

Представник ЦСР, као члан 

Мобилног тима за инклузију Рома; 

Координаторка за ромска питања; 

ЦЗСР; НВО; Дом здравља; 

Школе; Здравствена 

медијаторка; 

Возило и гориво за одлазак у 

ромска насеља; 
6.000,00  

Активност 4.5.3.  Орагнизовање трибина на тему културе и традиције Рома и организовање ромског КУД 

Период/Рок Одговорна особа /организација  Партнери Потребни ресурси 
Предвиђена 

средства РСД 

До краја 2019. 

 Координатор за ромска питања;; ЦЗСР; НВО;  
Штамани 

материја,реквизити,Израда 

ношње 

          200.000,00 

 

Субтотал - област социјалне заштите у РСД 401.000,00 

 

                                                                                                                              СТАНОВАЊЕ 

Веза са политикама инклузије 

Рома 

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025.године 

 

Оперативни циљ 4. Унапредити комуналну инфраструктуру ромских насеља. 

 

Обезбедити финансијску помоћ и спроводити активности у вези са јачањем свести и информисањем становника ромских 

насеља о могућностима да остварују права у вези са бољом доступношћу комуналних услуга и сервиса, о значају комуналног 

уређења насеља, као и уређења и очувања животне средине. 

Општи циљ 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 

ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНУ 

 

Унапређен социјално-економски положај Рома и Ромкиња у општини Дољевац 
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Посебан циљ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 -  

Унапређење услова живљења у ромским насељима  

Мера 1. Унапређена правна и техничка помоћ за озакоњење бесправно изграђених објеката 

Мера 2. Унапређење комуналне инфраструктуре у ромским насељима и стварање услова за социјални смештај стамбено 

угрожених ромских породица. 

Водећи индикатори 5.1. Посебног 

циља за 2019. годину 

До краја 2019. Године уређено/очишћено ромско насеље Шајиновац, кроз радно учешће становника ромског 

насеља у сарадњи са Мобилним тимом (уклањање смећа) 

Полазна 

вредност 

 

Неуређено 

ромско насеље 

Шаиновце 

Планирана вредност 

 

Очишћено и уређено 

ромско насеље 

Шајионоац кроз 

ангажовање становника 

насеља; 

 

Број Рома који су 

учествовали у уређењу 

насеља; 

Уређено ромско на сеље 

Шајионовац кроз 

уклањање смећа; 

Број акција чишћења и 

уређења ромских насеља 

Остварена 

вредност 

Средства верификације 

 

Извештај Мобилног тима;  

Фотографије 

Коментар 

Образложење предложених 

активности 

Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским насељима за 

2016. годину, Роми на територији општине Дољевац живе у следећим подстандардним насељима:  Кнежице, Малошиште, 

Мекиш, Орљане, Шајиновац, Горња мала, Кочане, Шарлинац. 
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Према садржају Упитника за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП заинклузију Рома,који је попуњен од 

стране ЈЛС,може се констатовати следеће: 

Роми, живе у крајње лошим стамбеним условима, правно и имовински нерегулисаног статуса, недовољно опремљена 

инфраструктуром, сиромашно окружење. Већина стамбених објеката у сиромашним насељима подигнута је од лошег 

материјала без основних услова за живот. Комунална инфраструктура или је на незадовољавајућем нивоу или не постоји. 

Просечна старост ромских насеља на Југоистоку Србије је 45 година. Њихово опстајање у близини градског језгра  и поред 

релативно добре инфраструктуре и комуналних услова, говоре о просторној сегрегацији у односу на већинско 

становништво. У Стратегији за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период 2018 -2023.године, предвиђене су 

следеће активности ЈЛС у области становања, које су усмерене на решавање имовинско-правних односа на земљишту на 

коме су бесправно саграђени стамбени објекти од стране припадника ромске националности, затим њиховој легализацији.  

Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику, 

хттп://www.инклузијарома.стат.гов.рс 

Активност 5.1.1. 
Одржавање састанака са становницима насеља Шајиновац ради договора о спровођењу акције чишћења и уређења 

насеља, кроз поделу задужења 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја октобра 2019. године Координатор за ромска питања; 

Становници насеља 

Шајиновац;  

ЦСР; Педагошки асистент; 

Здравствена медијаторка; 

НСЗ;  

 Освежење  5.000,00  

Активност 5.1.2.  Набавка потребног материјала и алата за рад 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја октобра 2019. године Општинска управа Дољевац 
Координатор за ромска 

питања; 

Набавка: тримера, најлона, лопата, 

грабуља, врећа за смеће, 

заштитних рукавица; 

30.000,00 

http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/
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Активност 5.1.3.  Спрвођење акције уређења насеља Шаиновце, кошење уклањање смећа 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја октобра 2019. године Координатор за ромска питања; 

Становници насеља 

Шајиновац; ЈКП; 

ЦСР; Педагошки асистент; 

Здравствена медијаторка; 

НСЗ;  

НВО  

Гориво за тримере, косачице; 

Возило и гориво за одлазак у 

насеље; 

15.000,00  

Активност 5.1.4. 
Прикупљање података о  стању инфраструктуре у ромским насељима 

Период/Рок Одговорна особа /организација Партнери Потребни ресурси 

Предвиђена 

средства 

РСД 

До краја октобра 2019. године Координатор за ромска питања; ЈКП 
Возило и гориво за одлазак у 

насеље; 
100.000,00 

     

Субтотал - област становање у РСД 150.000,00 

 

Укупан износ предвиђених средстава 
Субтотал - област образовања у РСД 77.000,00 

Субтотал - област запошљавања  у РСД 310.000,00 

Субтотал - област здравствена заштита у РСД 502.000,00 
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Субтотал – област социјална заштита у РСД 401.000,00 

Субтотал - област становање у РСД 70.000,00 

Укупна вредност предвиђених средстава (РСД) за реализацију активности МТ у свим областима Оперативног плана за инклузију 1.440.000,00 

 

 

 


