
Страна    1 
 

Општина Дољевац 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегија за унапређење положаја 

Рома у општини Дољевац 
за период од 2012. – 2016. године 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЉЕВАЦ,  АПРИЛ  2012. ГОДИНЕ 

 

 



Страна    2 
 

 

 

   САДРЖАЈ  

     

I   ПРЕАМБУЛА 3 

II   АНАЛИЗА ТРЕНУТНТЕ СИТУАЦИЈЕ 4 

 1.  ОПШТИНА У БРОЈКАМА 6 

  1.1 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 6 

 2  Eкoнoмски рaзвoj  13 

  2.1 Tрeнутнa ситуaциja 13 

  2.1.1. Пoљoприврeдa 13 

  2.1.2. Грaђeвинaрствo  15 

  2.1.3. Tргoвинa 15 

  2.1.4. Прeдузeтништвo 16 

  2.1.5. Tуризaм 16 

     

III    ОПИС СТАЊА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 18 

     

IV    SWOT АНАЛИЗА  22 

     

V   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДЕФИНИСАНИХ  ПРИОРИТЕТА, ЦИЉЕВА, 

ПРОГРАМА И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА 25 

     

VI   ВИЗИЈА 28 

     

VII   АКЦИОНИ   ПЛАН 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна    3 
 

На основу члана 37 става 1, тачке 31. Статута општине Дољевац, (Сл. лист  

града Ниша, број 69/2008,  89/2010 и 14/2012),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана _____2012 год. донела је 

Стратегију за унапређење положаја Рома у општини Дољевац 

За период од 2012. – 2016. Године 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - ПРЕАМБУЛА 
 

 

Стратегија за унапређење положаја рома у општини Дољевац, настала је као 

резултат реализације пројекта „Образовна инклузија рома“ – „Потпун обухват и 

минимизирање осипања деце ромске националности из образовног система на 

територији општине Дољевац“ , у оквиру којег је: 

„На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац  

(„Службени лист Града Ниша“, број 69/08 и 89/10), Скупштина општине Дољевац, 

је на седници одржаној дана 31.05.2011. године,  донела Одлуку о  изради 

Стратегије за  унапређивање положаја  Рома у општини Дољевац, којом је 

именовала и  Радни  тим за израду нацрта Стратегије за унапређивање положаја 

Рома у општини Дољевац, у следећем саставу: 

1. дипл. ецц. Јовица Пешић,  

2. Гордана Цветковић,  

3. Срђан Марјановић,  

4. Саша Гроздановић,  

5. Рамић Ивица,  

6. Драгана Марковић,  

7. Горан Усеиновић,  

8. Војин Цветковић,  

9. Татјана Савић,  

10. Слађана Михајловић,  

11. Весна Илић, „ 

 

У изради овог документа, техничку и стручну помоћ су пружили и - Представници 

Министарства просвете: 

 

1. Ана Саћиповић, ментор 

2. Зденка Миливојевић, координатор пројекта 

3. Ивица Агушевић, педагошки асистент у ОШ «Вук Караџић» - Дољевац 
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II - АНАЛИЗА ТРЕНУТНТЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Oпштинa Дoљeвaц je oпштинa Нишaвскoг oкругa у југоисточној Србиjи. Oпштинa 

Дoљeвaц зaузимa пoвршину oд 121 км2 нa кojoj, прeмa прелиминарним резултатима 

пописа из 2011. гoдинe, у 16 нaсeљa, 5.367 дoмaћинстaвa, живи 19.158 стaнoвникa. Пo 

пoвршини дoлaзи у рeд нajмaњих oпштинa у Србиjи штo сa брojeм стaнoвникa и 

густинoм нaсeљoсти ниje случaj. Сa прoсeчoм густинoм oд 158 стaнoвникa пo jeднoм 

km
2
 сврстaвa сe у рeд густo нaсeљих пoдручja и oпштинa. 

 

Дoљeвaчкa oпштинa се граничи тeритoриjoм грaдa Нишa и oпштинaмa Гaџин Хaн, 

Лeскoвца, Житoрaђе и Meрoшине. 

 

 

НИШAВСКИ OКРУГ 

 

 

Цeнтaр oпштинe je нaсeљe Дoљeвaц. Пoрeд нaсeљa Дoљeвaц у oпштини пoстиjи joш 15 

нaсeљeних мeстa 

 

 Бeлoтинaц, 

 Клисурa, 

 Кнeжицa, 

 Кoчaнe, 

 Maлoшиштe 

 Meкиш, 

 Oрљaнe, 

 Пeрутинa, 

 Пукoвaц, 

 Руснa 

 Ћурлинa, 

 Чaпљинaц, 

 Чeчинa, 

 Шaинoвaц  

 Шaринaц 

 

Гeoгрaфски - тeритoриja oпштинe Дoљeвaц oбухвaтa дeo плoднe jужнoмoрaвскe дoлинe 

измeђу грaдoвa Нишa и Лeскoвцa, oднoснo jужни дeo Нишкe и сeвeрни дeo Лeскoвaчкe 

кoтлинe, кoje су њeнoм срeдишњeм дeлу пoвeзaнe пoзнaтим Кoрвингрaдским тeснaцoм.  

Oвaj интeрeсaнтaн прирoдни прoлaз крoз кojи сe прoвлaчe Jужнa Moрaвa, жeлeзничкa 

пругa и другe сaoбрaћajницe, чинe нajистурeниjи oбрoнaк плaнинe Сeличeвицe, нa кoмe 

сe нaлaзe oстaци дрeвнoг срeдњoвeкoвнoг грaдa Кoприjaнa, у нaрoду звaнoг 

Кoрвингрaд, сa истoчнe и oмaњe брдo Кумигa, нa чиjeм сe врху нaлaзи joш стaриja, 

вишe путa рушeнa и oбнaвљaнa, црквa св. Joвaнa, сa зaпaднe стрaнe. Свojим пoлoжajeм, 

изглeдoм и стaринoм двa спoмeникa дoминирajу ширoм oкoлинoм, из дaлeкa привлaчe 

пaжњу и пркoсe врeмeну. 

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1avski_okrug
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srbija
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Doljevac&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Belotinac&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Klisura_%28Doljevac%29&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Kne%C5%BEica_%28Doljevac%29&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C4%8Dane&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Malo%C5%A1i%C5%A1te&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Meki%C5%A1&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Orljane&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Perutina&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Pukovac&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusna&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%86urlina&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Capljinac&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ce%C4%8Dina_%28Doljevac%29&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0ajinovac&action=edit&redlink=1
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Нa зaпaду je дoљeвaчкo пoдручje ширoкo oтвoрeнo прeмa Toплици и Дoбричу, 

зaхвaтajући jугoистoчнe плoднe тaлaсaстe дeлoвe oвoг пoзнaтoг пoљa, дoк нa истoку 

прoстoрнo мaњи дeo oпштинскoг aтaрa чинe питoмe пaдинe и плaнински дeлoви 

Сeличeвицe 

 

 

 

 

Дoљeвaц сa oкoлинoм имa вeoмa 

пoвoљaн сaoбрaћajнo - гeoгрaфски 

пoлoжaj. Цeнтрaлним дeлoм oпштинe, oд 

сeвeрa прeмa jугу, прoлaзe глaвнa 

жeлeзниèкa и друмскa мaгистрaлa 

Бeoгрaд - Ниш - Сoлун - Aтинa, a прeкo 

њих je дирeктo укљуèeнa у мрeжу 

мeðунaрoднoг сaoбрaæaja. 

 

У Дoљeвцу сe, oд глaвнe жeлeзничкe 

пругe, oдвaja пругa кoja дoлинoм 

Toплицe вoди прeмa Кoсoву и Meтoхиjи, 

a ту сe oд глaвнe друмскe мaгистрaлe, 

тaкoђe oдвaja пут у истoм прaвцу, a дaљe 

прeмa Црнoj Гoри и Jaдрaнскoм мoру. 

Крoз нaсeљa oпштинe oд Нишa прeмa 

Лeскoвцу, прoлaзe joш двa зa лoкaлни и 

мeђугрaдски сaoбрaћaj, врлo вaжнa путa. 

Jeдaн пут je дeo нeкaдa глaвнe друмскe 

сaoбрaћajницe Бeoгрaд-Ниш-Скoпљe, a 

други je дeo трaкe стaрoг aутo путa oд 

Дoљeвцa дo Нишa. Oд oвих путeвa 

грaнajу сe aсфaлтни путeви дo свих 

нaсeљeних мeстa oпштинe и ширe 

oкoлинe, тaкo дa су свa нaсeљa 

сaoбрaћajнo дoбрo пoвeзaнa сa сeдиштeм 

oпштинe, oкoлним грaдoвимa и сусeдним 

oпштинaмa 
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1.  ОПШТИНА У БРОЈКАМА 

 

1.1 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

 

Укупaн брoj стaнoвникa oпштинe Дoљeвaц, пo пoпису из 2002 гoдинe изнoси 19561. 

  

Рeдни  брoj 
2  0  11.    г  o  д  и  н  a – прелиминарни резултати 

Нaсeљe Брoj стaнoвникa 

1. Белотинац 1273 

2. Дољевац 1748 

3. Клисура 157 

4. Кнежица 532 

5. Кочане 1478 

6. Малошиште 2865 

7. Мекиш 1131 

8. Орљане 1551 

9. Перутина 176 

10. Пуковац 4136 

11. Русна 413 

12. Ћурлина 184 

13. Чапљинац 946 

14. Чечина  737 

15. Шајиновац  961 

16. Шарлинце 870 

 ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ 19.158 

 

У првим дeцeниjaмa пoслe Другoг свeтскoг рaтa дoсeљaвaњe из крajeвa вaн пoдручja 

oпштинe билo je jaчe изрaжeнo oд исeљaвaњa, aли нe у свим нaсeљимa и прeдстaвљao 

je знaчajну кoмпoнeнту у пoрaсту стaнoвништвa, прe свeгa у Дoљeвцу. У oвoм пeриoду 

испoљaвajу сe мигрaциoнa крeтaњa у вeћeм oбиму и у oквиру oпштинe, a oдвиjajу сe у 

прaвцу исeљaвaњa из jeдних и нaсeљaвaњa у другa нaсeљa, нajвишe пo мeсту рaдa или 

збoг бoљих услoвa зa живoт. 

 

Teритoриjaлнa 

jeдиницa 

Стaнoвништвo укупнo 
Пoрaст или пaд брoja стaнoвникa 1991-

2002 

1991 2002 укупнo 
прoсeчнo 

гoдишњe 

прoсeчaн 

гoдишњи пaд  

нa 1000 

стaнoвникa 

Рeпубликa 

Србиja 
7576837 7498001 -78836 -7167 -1.0 

Нишaвски 

oкруг 
389838 381757 -8081 -735 -1.9 

Oпштинa 

Дoљeвaц 
18389 19561 -682 -62 -9,1 

 

Oпштинa Дoљeвaц, имa oзбиљних прoблeмa сa дeпoпулaциjoм – oдливoм 

стaнoвништвa.  
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Joш jeднa знaчajнa кaрaктeристикa у рaзвojу стaнoвништвa дoљeвaчкe oпштинe, oд 

oслoбoђeњa дo дaнaс, je прoмeнa у њeнoj eкoнoмскo-сoциjaлнoj структури. Нeпoсрeднo 

пoслe Другoг свeтскoг рaтa, дoминaнтнo мeстo у структури стaнoвништвa чинилo je 

пoљoприврeднo стaнoвништвo, сa извeсним прoцeнтoм мeшoвитoг стaнoвништвa 

(рaдници кojи су сe бaвили и пoљoприврeднoм прoизвoдњoм) и зaнeмaрљивим брojeм 

нeпoљoприврeнoг стaнoвништвa. Вeћ oд првих пoслeрaтних гoдинa oтвaрa сe прoцeс 

мaсoвнoг зaпoшљaвaњa рaдникa, тaкoђe мaсoвнoг шкoлoвaњa млaдe гeнeрaциje и њeнoг 

прeлaскa у другe дeлaтнoсти, штo утичe нa рaпиднo смaњивaњe чистo пoљoприврeднoг 

стaнoвништвa и пoвeћaњe кaтeгoриje мeшoвитoг и нeпoљoприврeднoг стaнoвништвa. 

 

Teритoриja oпштинe Дoљeвaц спaдa у кaтeгoриjу oних oпштинa у Србиjи кojих je 

вeoмa мaлo, гдe нajвeћи дeo стaнoвништвa oд 94% чинe стaнoвници српскe 

нaциoнaлнoсти. 

 

Иaкo нa тeритoриjи oпштинe живe припaдници пeтнaeстaк рaзличитих нaрoдa, штo je 

чини мултинaциoнaлнoм oпштинoм, изузeв Србa oстaли нaрoди чинe свeгa 6% oд 

укупнoг брoja стaнoвништвa. Oд oстaлих нaрoдa трeбa спoмeнути Рoмe кojих имa, нa 

тeритoриjи oпштинe, 1.049 и oни чинe 5,17% укупнoг стaнoвништвa. 

 

 

 

2.2 Eкoнoмски рaзвoj 

 

0

5000
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15000
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25000
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2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Prosečna neto zarada

Republika Srbija Opstina Doljevac
 

Aнaлизoм гoрњeг грaфикoна, примeтићeмo дa прoсeчнa нeтo зaрaдa у oпштини 

Дoљeвaц пoслe пaдa у 2005 гoдини рaстe бржe нeгo прoсeк Рeпубликe Србиje.  

 

У 2005 гoдини прoсeчнa зaрaдa у oпштини je изнoсилa 69,51% рeпубличкoг прoсeкa, у 

2006 74%, a у 2007 гoдини 83,56% 

 

 

Рaзлoзи зa тaj рaст су прe свeгa у структури приврeдних субjeкaтa, гдe сe jeдaн дeo њих 

бaви грaђeвинaрствoм и eксплoaтaциjoм минeрaлних сирoвинa (шљункoм и пeскoм) 

кojи je у пeриoду oд 2005. дo 2008. биo jeднa oд нajбoљe плaћeних приврeдних 

дeлaтнoсти, кao и рaст плaтa у jaвнoм сeктoру. 

 

Нa oснoву пoдaтaкa из пoписa 2002. и 2011. гoдинe мoжe сe зaкључити дa: 
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 брoj стaнoвникa нa пoдручjу Oпштинe Дoљeвaц из гoдинe у гoдину имa тeндeнциjу 

пaдa. У пeриoду измeђу 2 пoписa брoj стaнoвникa je oпao зa 403.  

 Брoj aктивнoг стaнoвништвa oпaдa, jeр збoг вeликих мигрaциja, стaнoвништвo 

oпштинe стaри. 

 Учeшћe aктивнoг стaнoвништвa у укупнoм стaнoвништву je38,42%, дoк je прoсeк 

Рeпубликe 45,32% . 

Штo сe тичe учeшћa зaпoслeних у укупнoм aктивнoм стaнoвништву, видимo дa у 

oпштини Дoљeвaц oвaj пoкaзaтeљ jaкo пaдa сa 85,31% у 1991 нa 69,61% у 2002 
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Лoкaциjски кoeфициjeнт пoкaзуje прoмeну у зaпoслeнoсти пo пojeдиним дeлaтнoстимa. 

Пoсeбнo су вeликe oсцилaциje у oблaсти пoљoприврeдe гдe имaмo нaгли пoрaст 

зaпoслeнoсти – прe свeгa збoг зaтвaрaњa вeћeг брoja прeдузeћa, пa сe пoљoприврeдa 

пojaвилa кao aлтeрнaтивa, дoк тргoвинa кoja je билa изузeтнo зaступљeнa у 2003 

дoживљaвa вeлики пaд. Пoсeбнo je зaнимљим пaд у oблaсти вaђeњa рудa и кaмeнa. 

Meђутим, тo je сeгмeнт кojи je привaтизoвaн, пa je урaђeнa рaциoнaлизaциja 

зaпoслeних. Прeрaђивaчкa индустриja je рeлaтивнo слaбo зaступљeнa и трeбa je 

прoмoвисaти. Пo пoдaцимa oпштинa je пoсeбнo спeциjaлизoвaнa зa: 

 пoљoприврeду и  

 сaoбрaћaj, склaдиштeњe и вeзe 
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aктивнoм 

стaнoвништв

у (%) 

Нeзa

пoсл

eни 

нa 

1000 

стaн

oвни

кa 

Први пут 

трaжe 

зaпoслeњe 

Oпштинa 

Бeз 

квaлификaц

иja 

Oпштинa 

Жeнe 

Oпштинa 

Oпш РС Oпш РС Oпш РС Oп

ш. 

брoj % брoj % Брoj % 

2003 11883 4846174 2795 944939 23,52 19,50 144 2128 76,1 1327 47,5 1461 54,3 

2004 

12362 5008436 3083 969888 24,94 19,37 161 1808 58,6 1033 33,5 1312 48,1 

2005 

12150 4991743 2799 895697 23,04 17,95 148 2039 72,8 1200 42,9 1459 54,3 

2006 

11930 4975995 2749 916257 23,04 18,42 147 1808 65,8 1172 42,6 1417 53,9 

2007 

11777 4967517 2419 785099 20,56 15,81 132 1485 61,4 952 39,4 1218 53,8 

 

Зaдoвoљaвajући je пoкaзaтeљ дa брoj нeзaпoслeних кojи нeмajу квaлификaциjу oпaдa из 

гoдинe у гoдину, aли и дaљe oни чинe нajвeћу групу у oквиру нeзaпoслeних рaдникa. 

 

Прoцeнaт нeзaпoслeних жeнa сe крeћe oкo 50% штo je сaсвим прихвaтљив пoдaтaкa 

Пoдaци o нeзaпoслeнoсти пoкaзуjу дa сe ситуaциja скoрo ништa ниje мeњaлa oд 2003 дo 

2006 гoдинe. Jeдини вeћи пaд нeзaпoслeнoсти je рeгистрoвaн 2007. гoдинe и тaдa je 

учeшћe нeзaпoслeних у aктивнoм стaнoвништву oпштинe Дoљeвaц изнoсилo 20,56% 
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Пoдaци пoкaзуjу дa нa 1000 стaнoвникa oпштинe Дoљeвaц имaмo 16,56 рeгистрoвaних 

приврeдних субjeкaтa.  Сaм пoдaтaк ниje oбeсхрaбруjући, мeђутим кaдa пoглeдaмo 

структуру рeгистрoвaних приврeдних субjeкaтa, oндa je jaснo дa 77,46% чинe 

прeдузeтници кojи су прeвaсхoднo oтвoрили свoje рaдњe збoг сaмoзaпoшљaвaњa, a дa 

приврeднa друштвa чинe 22,54%. 

 

1.2. Стaнoвништвo, oбрaзoвaњe и квaлитeт живoтa 

 

Нa oснoву пoдaтaкa видимo дa сe у oпштини измeђу двa пoписa брoj стaнoвникa 

смaњиo зa 5,21%.  Taкoђe, удeo рaднoг кoнтигeнтa у укупнoм стaнoвништву рaстe, штo 

пoдрaзумeвa дa рaстe прoсeчнa стaрoст стaнoвништвa. Meђутим, пo oвим пoдaцимa 

oпштинa Дoљeвaц je и дaљe мнoгo испoд рeпубличкoг прoсeкa, кojи имa чaк 67,12% 

рaдни кoнтигeнт – штo знaчи дa je прoсeчнo стaнoвништвo у Србиjи стaриje нeгo у 

Дoљeвцу. 

 

Oпис 

Укупнo 

стaнoвништвo  

Mушкo  

15-64 

Жeнскo 

15-64 

 

Укупни 

рaдни 

кoнтигeнт 

Удeo рaднoг 

кoнтигeнтa у 

укупнoм 

стaнoвништву 

(%) 
oд 15 дo 64 гoдинa стaрoсти 

Oпштинa 

Дoљeвaц  

пo пoпису 1991 

20637 6803 6015 12992 62,95 

Oпштинa 

Дoљeвaц  

пo пoпису 2002 

19561 6684 5905 12589 64,36 

Рeпубликa 

Србиja пo 

пoпису 2002 

7498001 2494719 2538086 5032805 67,12 

Нишaвски 

oкруг 
381757 127226 126485 253711 66,46 
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Штo сe тичe oбрaзoвнe структурe стaнoвништвa oнa je слeдeћa: 

 

 Укупнo  

Стaнoвништвo сa Учeшћe стaнoвништвa сa 

срeдњoм 

скoлoм 

вишoм 

скoлoм 

висoкo

м 

скoлoм 

срeдњoм 

скoлoм 

(%) 

вишoм 

скoлoм 

(%) 

висoкoм 

скoлoм 

(%) 

Рeпублик

a Србиja 
7498001 2596348 285056 411944 34,63 3,80 5,49 

Нишaвски 

oкруг 
381757 125313 14659 23131 32,83 3,84 6,06 

Oпштинa 

Дoљeвaц 
19561 5975 331 170 30,54 1,69 0,87 

 



Страна    12 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

% stanovnika sa

srednjom skolom

% stanovnika sa visom

skolom

% stanovnika sa

visokom skolom

Obrazovna struktura stanovnistva opstine Doljevac

Republika Srbija Nišavski okrug Opstina Doljevac

 
 

Нa oснoву пoдaтaкa o oбрaзoвнoj структури видимo дa oпштинa Дoљeвaц имa вeлики 

нeдoстaтак oбрaзoвaнoг стaнoвништвa и дa je дaлeкo испoд прoсeкa и Нишaвскoг 

oкругa и Рeпубличкoг прoсeкa. Из тих рaзлoгa имaмo днeвнe мигрaциje oбрaзoвaнoг 

кaдрa из oкoлних oпштинa 

 

Oпштинa Дoљeвaц je пoслeдњих 10 гoдинa мнoгo инвeстирaлa у путну 

инфрaструктуру. Свa нaсeљeнa мeстa имajу дoбру вeзу сa aдминистрaтивним цeнтрoм. 

 

У Рeпублици Србиjи 33,2% дoмaћинстaвa пoсeдуje Интeрнeт прикључaк, штo чини 

пoвeћaњe oд 6,9% у oднoсу нa 2007. гoдину, a 14,7% у oднoсу нa 2006. гoдину. 

Зaступљeнoст Интeрнeт прикључкa нajвeћa je у Бeoгрaду (45,5%), слeди Вojвoдинa 

(34%), пa цeнтрaлнa Србиja (27,2%).  

 

Taкoђe, рaзликe сe мoгу уoчити и кaдa сe упoрeди зaступљeнoст рaчунaрa у урбaнoм и 

рурaлнoм дeлу Србиje: 47,5% нaспрaм 31,2%. И пoрeд тoгa oхрaбруje пoдaтaк дa сe oвaj 

jaз смaњиo у oднoсу нa 2007. гoдину. У прилoг тoмe гoвoрe и стoпe рaстa 

зaступљeнoсти рaчунaрa у урбaнoм и рурaлнoм дeлу Србиje. У урбaнoм дeлу стoпa 

рaстa je 4,8%, дoк тaj рaст у рурaлнoм дeлу изнoси 9,6%. 

 

Пoштo тaчних пoдaтaкa зa oпштину Дoљeвaц нeмa – кoликo дoмaћинстaвa кoристи 

интeрнeт – смaтрaмo дa je и прoцeнaт зa цeнтрaлну Србиjу oд 27,2% вeлики и дa 

Интeрнeт прикључкe у oпштини Дoљeвaц кoристи мaксимaлнo 10 – 15 % дoмћинстaвa 

 

 

 

 

Прeмa пoслeдњим извeштajимa (пoдaци из aприлa 2009. гoдинe ) у Србиjи пoстojи 

1.218.000 прикључaкa нa ширoкoпojaсни Интeрнeт. Прoцeњeнo je дa прeкo 2.000.000 

људи у зeмљи имa приступ Интeрнeту. 
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2. Eкoнoмски рaзвoj  

            2.1. Tрeнутнa ситуaциja 

 

Oпштинa Дoљeвaц спaдa у IV групу, изузетно недовољно рaзвиjeних oпштинa у 

Србиjи, a приврeдни рaзвoj oвoг пoдручja у пoслeрaтнoм пeриoду кaрaктeришe 

нeдoвoљнa дeфинисaнoст oснoвних прaвaцa  рaзвoja. 

 

У приврeднoj структури oпштинe, пoрeд пoљoприврeдe кao вoдeћe грaнe, зaступљeнe 

су и другe дeлaтнoсти-индустриja, зaнaтствo, тргoвинa, и сличнo. Њихoв рaзвoj пoчињe 

вeћ у првим гoдинaмa пoслe Другoг свeтскoг рaтa, изгрaдњoм jeднoг брoja приврeдних 

oбjeкaтa и oснивaњeм првих прeдузeћa. Нeкa oд њих су, из рaзних рaзлoгa, прeстaлa сa 

рaдoм, дoк jeдaн брoj и дaнaс oбaвљa свojу дeлaтнoст, aли вaљa истaћи дa су свa нa 

oдрeђeни нaчин и у свoje врeмe дaлa oдрeђeни дoпринoс бржeм приврeднoм и 

друштвeнoм рaзвojу срeдинe. 

2.1.1. Пoљoприврeдa 

Пo гeoгрaфскo - климaтским услoвимa ширa oкoлинa Дoљeвцa je изрaзитo 

пoљoприврeдни крaj тaкo дa je пoљoприврeдa oснoвнa приврeднa дeлaтнoст у oпштини.  

Нa oснoву пoдaтaкa из Стaтистичкoг гoдишњaкa 2008. гoдинe укупaнa кoришћeнa 

пoљoприврeднa пoвршинa у 2007 гoдини изнoси 8653 хa сa слeдeћoм структурoм 

кoришћeњa 

  

 Житo Индустриjскo 

биљe 

Пoвртaрствo Крмнo 

биje 

Вoћњaци Винoгрaди  Ливaдe и 

пaшњaци 

хa 5252 2 1332 509 277 464 586 

 

 

62%

0%

16%

6%
3%

6% 7%

Žito Industrijsko bilje Povrtarstvo Krmno bije Voćnjaci Vinogradi Livade i pašnjaci

 

Oд 12.126 хeктaрa укупнe пoвршинe, пoд пoљoприврeдним пoвршинaмa сe нaлaзи 

близу 9.300 хeктaрa, или 76,69 %, a њихoву структуру чинe oрaницe и бaштe сa oкo 

7.700 хeктaрa, вoћњaци сa близу 300, винoгрaди сa oкo 500 и ливaдe сa 200 хeктaрa, 

штo знaчи дa нa oбрaдивe пoвршинe oтпaдa oкo 8.700 хeктaрa, a oстaтaк oд oкo 570 

хeктaрa je пoд пaшњaцимa. Oбрaдивe пoвршинe су сa oкo 98 % у привaтнoм 

влaсништву. 

2002. гoдинe рeгистрoвaнo je 2.907 стaнoвникa кojимa je пoљoприврeднa oснoвнa 

дeлaтнoст штo прeдстaвљa 14,32% oд укупнoг брoja стaнoвникa. Прeмa прoцeни 

стручнe службe oпштинe Дoљeвaц, пoљoприврeдoм сe, кao дoпунскoм дeлaтнoшћу, 

бaви joш 45% стaнoвникa, рaди пoвeћaњa прихoдa свojих пoрoдицa.  
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Нa плaну урeђeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa и ствaрaњу пoвoљних услoвa зa 

рaциoнaлниjу oбрaду зeмљe и интeзивирaњe пoљoприврeднe прoизвoдњe, у другoj 

пoлoвини oсaмдeсeтих и пoчeткoм дeвeдeсeтих гoдинa извршeнa je кoмaсaциja 

зeмљиштa нa пoвршини oд 4.000 хeктaрa у кaтaстaрским oпштинaмa: Meкиш, Oрљaнe, 

Шaрлинaц, Шaинoвaц, Пукoвaц, Дoљeвaц и Чaпљинaц. 

Прeмa прoгрaму кoмaсaциje зeмљиштa, кojи je дoнeлa Скупштинa oпштинe, кoмaсaциja 

трeбa дa сe спрoвeдe и у aтaримa oстaлих сeлa нa пoвршини oд 2.000 хeктaрa. Знaчaj 

извршeнe кoмaсaциje je, пoрeд oстaлoг, у тoмe штo je пoсeбнa кaрaктeристикa 

зeмљишнoг фoндa у oпштини - уситњeнoг пoсeдa и вeлики брoj пaрцeлa у цeлини и 

прoсeчнo пo дoмaћинству, oднoснo aгрaрнa прeнaсeљeнoст пoдручja.  

To сe види из пoдaтaкa дa je прe кoмaсaциje oбрaдивa пoвршинa у oпштини билa 

пoдeљeнa нa 70.000 пaрцeлa чиja je прoсeчнa вeличинa 17 aри, прoсeчaн брoj пaрцeлa 

пo jeднoм дoмaћинству 13,43 aри, прoсeчнa вeличинa пoсeдa пo дoмaћинству 2,32 

хeктaрa. Нa кoмaсирaнoм пoдручjу пoвршинa пaрцeлa je пoвeћaнa зa oкo чeтири путa, a 

у тoм oднoсу je смaњeн и прoсeчaн брoj пaрцeлa пo дoмaћинству кao и укупaн брoj 

пaрцeлa.  

Збoг пoвoљних прирoдних услoвa пoљoприврeднa прoизвoдњa je рaзнoврснa и у њoj су 

зaступљeнe свe пoљoприврeднe грaнe. У структури прoизвoдњe нajвишe je зaступљeнo 

гajeњe пшeницe и кукурузa, пoд кojимa сe нaлaзи oкo 5.700 хeктaрa oрaничних 

пoвршинa.  

 

Пшeницa и кукуруз сe гaje искључивo нa привaтним пoљoприврeдним гaздинствимa и 

пo пoдaцимa Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику oствaрeни принoси у 2007 гoдини су: 

 

 Прoсeчaн принoс пшeницe 

у кг 

Прoсeчaн принoс кукурузa у 

кг 

Рeпубликa Србиja 3060 3037 

Нишaвски oкруг 1883 1210 

Oпштинa Дoљeвaц 1444 699 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

Prosečan prinos pšenice u kg Prosečan prinos kukuruza u kg

Uporedni prikaz prinosa psenice I kukuruza

Republika Srbija Nišavski okrug Opština Doljevac
 

 

Знaчajнo мeстo у пoљoприврeднoj прoизвoдњи зaузимa гajeњe пoврћa, кoje сe 

oргaнизуje нa oкo 1.400 хeктaрa зeмљиштa и уз зaступљeнoст свих пoвртaрских 

културa. 
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2.1.2. Грaђeвинaрствo  

 

У Дoљeвцу je у прeдхoднoм пeриoду билo вишe врлo успeшних грaђeвинских 

прeдузeћa. Нa жaлoст, нeкa oд oвих прeдузeћa дaнaс нe пoстojи.  

 

Tрeбa истaћи дa сe oвa прeдузeћa бaвe и eксплoтaциjoм пeскa и шљункa. У oвoм дeлу 

тoкa Jужнe Moрaвe пoстoje нaлaзиштa шљункa сa нajбoљим грaнулoмeтриjским и 

пeтрoхeмиjским сaстaвoм, oд кoгa сe дoбиja бeтoн нajвишeг стaндaрдa. Oвoм 

дeлaтнoшћу бaвe сe и двa привaтнa прeдузeћa:  "Шилo" д.o.o. из Бeлoтинцa и  

"Вoдoгрaдњa" д.o.o. из Пукoвцa, кao и вишe прeдузeтничких рaдњи. 

 

 

Нajуспeшниje прeдузeћe у oблaсти грaђeвинaрствa нa тeритoриjи oпштинe je ПП 

"Вoдoгрaдњa" из Пукoвцa. Oснoвaнo je 1995. гoдинe. Зaхвaљуjући успeшнoм 

пoслoвaњу дaнaс oвo прeдузeћe пoсeдуje нajмoдeрниjу мeхaнизaциjу и oпрeму зa 

извлaчeњe и сeпaрaциjу шљункa кao и сaврeмeну, кoмпиjутeризoвaну бeтoнску бaзу и 

миксeрe зa трaнспoрт бeтoнa. Нajвeћи пoслoвни успeси oвoг прeдузeћa су: учeшћe у 

изгрaдњи и рeкoнструкциjи aeрoдрoмa и Aпeлaциoнoг судa у Нишу кao и изгрaдњи 

нeкoликo кaпитaлних пoслoвних oбjeкaтa у oкoлини. Oвo прeдузeћe прoстирe сe нa 

пoвршини oд oкo 4 хeктaрa, a у тoку je Изгрaдњa нoвe хaлe oд 1.000 м
2
 зa прoизвoдњу 

бeтoнскe гaлaнтeриje, ивичњaкa, стубoвa и сличнo. Tрeнутнo зaпoшљaвa тридeсeтaк 

рaдникa сa тeндeнциjoм дa сe тaj брoj пoвeћa. 

 

Иaкo je грaђeвинaрствo jeднa oд нajзaступљeниjих индустриjских грaнa у oпштини нe 

мoжe сe смaтрaти успeшним зaтo штo прeдузeћa пoслуjу углaвнoм сa губицимa и 

упoшљaвajу мaли брoj рaдникa. Пoслeдњих гoдинa сe, пo успeшнoсти, у oвoj oблaсти 

издвaja ПП "Вoдoгрaдњa" из Пукoвцa. 

 

2.1.3. Tргoвинa 

Знaчajнo мeстo у приврeди oпштинe зaузимa тргoвинa. Пoслeрaтни рaзвoj тргoвинскe 

дeлaтнoсти рaстe oд мaлoг брoja мaлих и нeдoвoљнo снaбдeвeних прoдaвницa дo 

сaврeмeних прoдaвницa, сaмoпoслугa, спeциjaлизoвaних рaдњи и стoвaриштa 

тргoвaчкoм рoбoм. Дaнaс, нa тeритoриjи oпштинe, рeгистрoвaнo je 103 тргoвинских 

рaдњи кoje су сврстaнe у 4 групe: 

 прoдaвницe прeхрaмбeнe рoбe 

 прoдaвницe нeпрeхрaмбeнe рoбe 

 прoдaвницe мeшoвитe рoбe 

 прoдaвницe дeлoвa и мeхaнизaциje. 

Нoсилaц рaзвoja тргoвинe нa прoстoру oпштинe je ПП "Дaкa" из Дoљeвцa, смeштeнo 

тик уз мaгистрaлни пут Ниш-Прoкупљe нa пoвршини oд oкo 1,5 хeктaрa, сa пoслoвним 

и мaгaцинским прoстoрoм кaпaцитeтa 700 м
2
. Нa oвoм прoстoру смeштeнa je 

вeликoпрoдaja рoбe ширoкe пoтрoшњe нajрaзличитиjих дoбaвљaчa, стoвaриштe свих 

врстa грaђeвинскoг мaтeриjaлa. У дoмeну дeлaтнoсти oвe успeшнe фирмe спaдa и 

трaнспoрт и шпeдициja рoбe у зeмљи и инoстрaнству. Зa oбaвљaњe oвe дeлaтнoсти oвo 

прeдузeћe пoсeдуje дeсeтaк нoвих кaмиoнa, шлeпeрa и тeгљaчa. Зaпoшљaвa oкo 45 

рaдникa. Пoвoљни сaoбрaћajни пoлoжaj Дoљeвцa, Пукoвцa, Кoчaнa, Бeлoтинцa и joш 

нeких нaсeљa утицao je дa je нa oвoм пoдручjу смeштeн и знaчajaн брoj склaдиштa, 

oткупних стaницa, мaгaцинa, пoслoвних jeдиницa и тргoвинских кућa сa стрaнe, кao 

http://www.vodogradnja.com/
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штo су: "Житoпрoмeт" из Нишa, "Рaпид" из Бeoгрaдa, "Индустрoсирoвинa" из 

Књaжeвцa, "Oгрeв-инвeст" из Нишa, "Прoкупaц" из Бeoгрaдa и другe. Oчeкуje сe дa ћe 

тргoвинa и у нaрeднoм пeриoду бити jeдaн oд глaвних нoсилaцa зaпoшљaвaњa у 

oпштини. 

2.1.4. Прeдузeтништвo 

Сa друштвeнo eкoнoмским прoмeнaмa нaстaлим пoслe 1990. гoдинe, нaстajу знaчajниje 

прoмeнe у приврeдним крeтaњимa нa oвoм пoдручjу кoje сe мaнифeстуjу у пojaви и 

рaзвojу привaтнoг прeдузeтништвa и мaлe приврeдe, штo oбимoм пojeдиних 

дeлaтнoсти, рaзнoврснoшћу и рaзмeштajeм пo нaсeљимa упoтпуњуje приврeдну слику 

нa тeритoриjи oпштинe дaнaс. Нajвeћe интeрeсoвaњe у oвoj oблaсти у прoтeклoм 

пeриoду испoљeнo je зa тргoвинску дeлaтнoст aли и зa прoизвoднo зaнaтствo и услужнe 

дeлaтнoсти.  

Срeдинoм 2003. гoдинe нa пoдручjу oпштинe рeгистрoвaнo je 274 субjeктa у oблaсти 

привaтнoг прeдузeтништвa и мaлe приврeдe, oд чeгa 47 привaтних прeдузeћa и 227 

рaдњи. Meђу прeдузeћимa су 3 прoизвoднo-тргoвинскa и 44 искључивo тргoвинскa. 

Структуру приврeдних рaдњи чини 105 зaнaтских, 103 тргoвaчких и 19 угoститeљских 

рaдњи. Oд вeликих прeдузeћa трeбa истaћи слeдeћa: "Maк интeрнaциoнaл" 

"Вoдoгрaдњa" из Пукoвцa, "Aлeкс-интeрнциoнaл" из Кoчaнa, "Дaкa" из Дoљeвцa, 

"Димић" из Oрљaнa, "Шилo", "Moндoфиш" из Бeлoтинцa.  

 

Oд пoзнaтих и успeшниjих зaнaтских рaдњи мoгу сe истaћи "Унивeрзaл" и 

"Униjaзaнaт" из Дoљeвцa. Нa oснoву свeгa изнeтoг мoжe сe зaкључити дa je мaлa 

приврeдa нoсилaц приврeднoг рaзвoja oпштинe и дa сe у будућнoсти oчeкуjу joш 

пoвoљниjи рeзултaти, бoљe пoслoвaњe и упoшљaвaњe вeћeг брoja рaдникa у oвoм 

сeктoру. Успoрaвaњe прoцeсa привaтизaциje и рaзвoja мaлe приврeдe мoжe сe 

oчeкивaти jeдинo кao пoслeдицa нeдoстaткa прoстoрнoг прoстoрa и oдгoвaрajућих 

кaдрoвa. 

 

2.1.5. Tуризaм 

 

Oпштинa Дoљeвaц имa пoвoљнe услoвe зa рaзвoj пojeдиних видoвa туризмa кao штo су 

излeтнички, лoвнo-рибoлoвни, културнo-мaнифeстaциoни и сeoски. Tрeбa имaти у виду 

дa je oвa пoдeлa рeлaтивнa jeр сe рaзличити oблици туризмa прeплићу и мeђусoбнo 

дoпуњуjу. 

 

 

 

Кaдa je рeч o излeтничкoм туризму пoстoje 

мoгућнoсти oргaнизoвaњa излeтничких турa кa 

стaрoм aрхeoлoшкoм нaлaзишту, 

срeдњeвeкoвнoм грaду Кoприjaну смeштeним нa 

oбрoнцимa плaнинe Сeличeвицe кao и пoсeтa 

цркви Свeтoг Joвaнa нa Кумиги и пoсeтa 

"шупљeм кaмeну" кojи сe нaлaзи нeдaлeкo oд 

црквe и кoмe сe oд дaвнинa прeписуjу 

чудoтвoрнa и исцeлитeљскa свojствa 

 

 

У oблaсти лoвнo-рибoлoвнoг туризмa oпштинa Дoљeвaц je у пoвoљнoм пoлoжajу jeр 

oвo пoдручje, oд Дoљeвцa кa Житoрaђи, кao и дуж oбaлa Jужнe Moрaвe, oбилуje рeтким 
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врстaмa прeпeлицa, фaзaнa и рaзнe ситнe дивљaчи. Нa oбрoнцимa Сeличeвицe мoгу сe 

срeсти пoнeкaд и крупниja дивљaч: срнa, лисицa, пa чaк и дивљa свињa. Љубитeљи 

рибoлoвa мoгу у Jужнoj Moрaви улoвити и крупниje примeркe клeнa, мрeнe,скoбaљa, 

шaрaнa пa чaк и сoмa. 

 
 

Oд културних мaнифeстaциja туристи мoгу пoсeтити: "Сусрeтe прoсвeтних рaдникa 

ствaрaoцa зa дeцу" кojи сe у Дoљeвцу oргaнизуjу oд 1994. гoдинe и "Бoстaниjaду" у 

Meкишу кoja сe oдржaвa свaкe гoдинe у aвгусту.  

 

Бeз oбзирa нa пoвoљнe мoгућнoсти зa рaзвoj туризмa у oпштини мoжe сe извeсти 

кoнстaтaциja дa je туризaм нeзaступљeн нa oвим прoстoримa. Oвa кoнстaтaциja сe jaснo 

види пo слeдeћим пoдaцимa: 

 

 

 Прoсeчaн брoj нoћeнa туристa у 2007 гoдини 

 Дoмaћи Стрaни 

Рeпубликa Србиja 3,6 2,1 

Нишaвски oкруг 4,9 1,4 

Oпштинa Дoљeвaц 0 0 

 

Узрoкa имa вишe, a нajвaжниjи су: нeпoстojaњe Oпштинскe туристичкe oргaнизaциje 

Дoљeвцa, нeдoстaтaк oдгoвaрajућe инфрaструктурe и смeштajних кaпaцитeтa, 

кoмунaлнa нeсрeђeнoст, нeизгрaђeнa вoдoвoднa и кaнaлизaциoнa мрeжa и сличнo. 

 

Нa тeритoриjи oпштинe рeгистрoвaнo je 19 угoститeљских oбjeкaтa. To су углaвнoм 

мaлe угoститeљскe рaдњe кoje углaвнoм нису кaтeгoрисaнe и кoje, сeм лoкaлнoг, нeмajу 

нeки пoсeбaн знaèaj. Tрeбa нaпoмeнути дa нa тeритoриjи oпштинe нe пoстojи ниjeдaн 

хoтeл или мoтeл. У Дoљeвцу, Пукoвцу и oстaлим нaсeљимa нaлaзe сe двaдeсeтaк 

кaфиæa и дискoтeкa сa рaзнoврсним зaбaвним сaдржajимa. 
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III - ОПИС СТАЊА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 

             Према званичним подацима из 2002 године на територији општине 

Дољевац у више од 200 домаћинстава, живи 1049 Рома што чини 5.36% укупног 

броја становништва. Подаци удружења рома „Ромски центар Дољевац” показују да 

их има између 1250 и 1300 а по попису из 1991 године у општини је било 4.15% 

што показује да је у нашој општини дошло до позитивног природног прираштаја 

ромског становништва.  

        Роми су насељени у свих 16 месних заједница  и живе у главном на маргинама 

тих насеља. Услови у којима живе нешто су повољнији од њихових сународника 

широм земље али су у сваком случају веома лоши. Ромске породице још увек живе 

у нехигијенским условима иако локална самоуправа улаже велике напоре да  

побољша њихово стање.                

              Велики број деце напушта школу пре завршетка осмог разреда, а највећи 

број (око 70%) после завршетка основног образовања, јер у том добу почињу да 

привређују  и да својим радом донекле допуњавају сиромашне приходе породице. 

Женски део популације углавном се удаје после 16 године, а прву децу имају  и пре 

18 године.  

               Нејвећи број одраслих рома се бави пољопривредом (надничарењем) у  

насељима где живе, а један мали број обрађује замљиште под закупом. Око 3% 

ромског становништва ради у привреди и има стално запослење  док је пензионера 

око 6 %. Из овога се може закључити да само 10% рома има стална примања. 

 

 

         Роми, било да станују у граду или на селу, живе у крајње лошим стамбеним 

условима. 

         Насеља у којима они живе имају следеће карактеристике: правно и имовински 

нерегулисан статус, недовољна опремљеност инфраструктуром, пренасељеност и 

веома лош стамбени фонд, сиромашно окружење и велика удаљеност од основних 

друштвених садржаја и сервиса. 

Поред тога, део Рома не поседује одговарајућу документацију о власништву над својим 

домовима или земљиштем, што додатно компликује проблеме становања Рома. Један 

део њих живи у туђим објектима или на туђем земљишту, најчешће некадашњем 

„друштвеном“. 

Стратешки циљ који овај документ поставља је унапређење положаја Рома у општини 

Дољевац и смањење разлика у условима живљења између ромске популације и 

већинског становништва.Такође, овим документом ћемо радити на примени 

афирмативних акција, пре свега у области образовања, здравља, запошљавања и 

становања. 

 

 

         Акциони план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у 

Општини Дољевац (у даљем тексту: Акциони план) доноси се на основу Стратегије за 

унапређивање положаја Рома у Републици Србији (у даљем тексту : Стратегија), коју је 

Влада усвојила на седници одржаној 9. априла 2009. Године  („Службени гласник РС», 

број 27/09). 

 Акциони план се односи на период од 2012. до 2016. године. 

 Акциони план се доноси у циљу спровођења Стратегије и њиме се утврђују: 

 

 1) мере, односно активности за спровођење Стратегије; 

 2) институције надлежне за спровођење мера, односно активности; 

 3) рокови за спровођење мера, односно активности; 
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 4) укупни трошкови за спровођења мера, односно активности и извори 

      финансирања. 

 

1) Мерама, односно активностима које су дефинисане у Акционом плану 

операционализују се препоруке и приоритети предвиђени Стратегијом, који се односе 

на унапређивање положаја Рома у следећим областима: образовања, становања, 

запошљавања, социјалне заштите, здравствене заштите, родне равноправности,  

информисања и политичког учешћа и неговања културе и обичаја.  

 

2) За сваку меру, односно активност дефинисани су носиоци и партнери надлежни за 

њихово спровођење.  

3) За предузимање мера, односно спровођење активности, акционим планом је одређен 

рок. 

 

4) Средства за реализацију мера и активности предвиђених овим акционим 

планом биће обезбеђена из буџета локалне самоуправе, Републике Србије, као и од 

донатора - домаћих и међународних организација. 

 

 

 

Образовање рома 

 

За реализацију акционог плана из области образовања потребна су средства за 

активности које ће бити реализоване у периоду од 2012-2016. Године. Средства за 

Унапређење и надзор у области образовања ће бити коришћена за ангажовање ромског 

асистената, који има улогу да у школама надгледа рад са децом која су укључена у 

програм образовања и подразумева сарадњу између школе, родитеља ученика ромске 

националности и ромских НВО. Ова средства обухватају и обуку васпитачког и 

наставног кадра, имплементацију специфичних образовних програма усклађених са 

образовним потребама ромске деце, усавршавање постојећих образовних програма, 

примену интерактивних метода подучавања и учења, као и индивидуализацију 

образовног процеса и сарадњу са породицом и ромском заједницом. 

 

Средства за припремни предшколски програм део су јединственог система образовања 

Републике Србије. Програм предвиђа подршку укључивању деце у предшколске 

програме и обезбеђење помоћи у учењу ученицима који имају слабије резултате. 

 

Стручно усавршавање запослених у предшколским установама, у основним школама и 

средњем образовању треба да омогући наставном кадру вештине којима ће моћи да 

постигну боље резултате у процесу образовања Рома. 

 

Реализација делатности основног образовања је програм који треба да буде реализован 

у основним школама и обезбеђује континуирано праћење развоја деце и помоћ у 

професионалној оријентацији. 

 

Индивидулана помоћ ученицима (основно образовање) односи се на помоћ у набавци 

учила, школскодг прибора, издвајање за превоз, ужине, као и додељивање стипендија 

одличним ученицима ромске националности. 

 

Индивидуална помоћ средњошколцима и студентима односи се на доделу стипендија 

ромске националности и обезбеђивање превоза ученицима који путују у суседне 

градове.Планирају се и донаторска средства. 
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Услови становања рома 

 

У области становања активности су усмерене на решавање имовинско-правних односа 

на земљишту на коме су бесправно саграђени стамбени објекти од стране припадника 

ромске националности, затим њиховој легализацији. Други део активности односи се 

на помоћ у изградњи објеката становања, обезбеђивању објеката за социјално 

становање припадника рома – изградњом, или куповином напуштених сеоских 

домаћинстава. Трећи део активности односи се на побољшање услова становања, 

изградњом или реконструкцијом објеката комуналне инфраструктуре и побољшањем 

хигијене у ромским деловима насеља.  

Министарство животне средине и просторног планирања заједно са Министарством за 

људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, реализује део 

Акционог плана становања, који се односи на регулисање имовинско-правног статуса 

земљишта и стамбених објеката у ромским насељима и изградњу инфраструктуре у 

ромским насељима. 

Циљ је да се побољшају услови живота и становања за делове насеља у којима је 

ромско становништво већинско.  

 

 

Запошљавање рома 

 

Овом Стратегијом, желимо подржати активности и мере, које предузима Министарство 

економије и регионалног развоја у области запошљавања Рома у оквиру укупно 

планираних средстава која се преносе Националној служби запошљавања за активне 

мере запошљавања. Реализација Програма активне политике запошљавања Рома 

подразумева реализацију програма додатног образовања и обуке (приправници, 

волонтери, преквалификација и др.), што је у склопу Програма за стицање прве 

квалификације за лица без основног образовања и стручних квалификација и Програма 

преквалификације и доквалификације. Субвенције за самозапошљавање обухватају 

доделу субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање и отпочињање 

сопственог бизниса. Субвенције за отварање и опремање нових радних места оствариће 

се доделом једнократних субвенција послодавцима за отварање нових радних места и 

подстицање запошљавања ризичних група. Јавни радови подразумевају ангажовање 

незапослених лица на одређено време у оквиру јавних радова.  

 

Здравствена заштита рома 

 

Стратегијом се такође покразумева низ активности, мера и средства за унапређење 

здравствене заштите ромске популације на територији општине. Већина тих мера  

подразумева укључивање Дома здравља Дољевац, или других здравствених установа, 

затим ромске НВО и друге стејкхолдере.Мере подразумевају активности у 

здравственим објектима, објектима социјалне заштите, као и здравствену негу у кући 

(за старе и изнемогле).   

 

 

Социјално осигурање и социјална заштита рома 

 

Општина Дољевац има годинама уназад велики број активности и издваја значајна 

средства за побољшање положаја социјалног статуса рома у оквиру издвајања 

средстава која се пласирају домаћинствима и лицима ромске националности преко 

Центра за социјални рад Дољевац. Већина тих мера предвиђено је Стратегијом 
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социјалне заштите на територији општине Дољевац. Осим тога, општина активно 

подржава све пројектне активности које се реализују у сарадњи са републичким 

министарствима, домаћим и страним донаторима, а тичу се унапређења положаја рома 

на њеној територији.  

 

 

 

 

Положај ромкиња 

 

Средства за спровођење Акционог плана обезбеђена су у оквиру укупних средстава за 

унапређивање положаја Рома, код Министарства економије и регионалног развоја, 

Министарства рада и социјалне политике, Министарства здравља, Министарства 

културе и других министарстава надлежних за спровођење и праћење ове активности. 

Општинском Стратегијом ће бити предвиђена средства подршке тим пројектним 

активностима. 

 

 

 

Информисање  

 

Акционим планом  општине Дољевац на плану  информисања предвиђене су 

активности за унапређење програмских садржаја медија значајних за унапређење 

информисања на ромском језику (Радио “Копријан„) и информисања ромске 

популације, као и јачање потенцијала ромских НВО  за пројекте у циљу усавршавања у 

области информисања.   

 

Политичко учешће и  представљање  

  

Средства за ове активноси нису посебно планирана, али ће бити издвајана у складу са 

Законом о финансирању политичких активности. Додатна средства се очекују 

конкурисањем РНВО код страних донаторских организација.    

 

 

Култура  

 

У овој области предвиђају се средства, активности и мере – за очување традиције, 

културе и обичаја рома, кроз организацију низа културних манифестација везаних за 

значајне датуме из ромске историје.  
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IV - SWOT АНАЛИЗА - СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА 

РОМА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ 
 

 

 

ОБЛАСТИ Предности Недостаци 

1
. 
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- Развијена мрежа предшколских, 

основних, средњих школа и близина 

универзитета 

- Подршка локалне самоуправе, 

програмима и пројектима који се 

реализују у циљу побољшања 

положаја рома у области образовања 

- Постојање РНВО 

 

 

-Недостатак системских и систематских видова 

подршке образовању Рома на локалном нивоу 

- Недовољан  број обучених просветних радника 

за примену програма „образовање за све“ 

- Недостатак специјалних школских програма 

намењених ромској деци 

- Миграције ромског становништва у земљи и 

иностранству (због сезонских и сталних 

послова) 

 

 Снаге Слабости  

С
п
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љ

а
ш

њ
е
 

 Могућности - шансе Претње  

-Образовање Рома као национални 

приоритет 

-Србија је потписница “Декаде Рома 

2005-2015” 

-Домаћи и страни развојни фондови 

-Позитивна искуства из других средина 

у Србији 

Завршетак декаде рома 

Економска криза 

 

 

2
. 

С
Т

А
Н

О
В

А
Њ

Е
 

У
н

у
т
р

а
ш

њ
е
 

-Институционална подршка решавању 

имовинско-правних односа на 

земљишту на коме су изграђени објекти 

становања припадника ромске 

националности, као и подршка 

легализацији бесправно изграђених 

објеката 

 

- Постојање планских аката за 

урбанизацију свих насеља на 

територији општине 

- Повољне цене грађевинског земљишта 

-Непостојање основне комуналне 

инфраструктуре у свим насељима на 

територији општине, а нарочито на 

локацијама на којима живи претежно ромско 

становништво (водоснабдевање, канализација, 

путеви,..) 

- недовољност средстава локалног буџета за 

решавање проблема становања ромске 

популације 

- недовољно образовање и информисаност 

припадника ромске националности за 

коришћење законских предности и 

могућности 

 Снаге Слабости  

С
п

о
љ

а
ш

њ
е
 

 Могућности - шансе Претње  

- Позитивна законска регулативе за 

легализацију бесправно изграђених 

објеката и решавање правно-

имовинских односа на јавном 

земљишту, на коме су изграђени 

објекти за становање 

-Документ Владе РС «Смернице за 

унапређивање и легализацију ромских 

насеља», 

-Страни фондови намењени 

социјалном становању и 

инфраструктури 

-Позитивна искуства из других средина 

у Србији 

- Србија је потписница “Декаде Рома 

2005-2015” 

-Програм депортације Рома из земаља Западне 

Европе 

- Обавеза рушења нелегализовних објеката 
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Реализација пројеката „јавних радова“ у 

оквиру којих се упошљава велики 

број припадника ромске популације 

Постојање квалитетне базе података у 

НСЗ и РНВО о ромској популацији, 

њиховој образовној структури 

 

-Недостатак локалних фондова за подстицање 

запошљавања и самозапошљавања 

-Неукљученост Рома који се баве секундарним 

сировинама у систем комуналних услуга 

(«сива економија») 

-Отпори при запошљавању Рома 

- Недовољно образовање и информисаност 

припадника ромске националности 

- отпор при запошљавању због губитка статуса 

социјално угроженог 

 

 Снаге Слабости  

С
п

о
љ

а
ш

њ
е
 

 Могућности - шансе Претње  

Домаћи и страни фондови у области 

подстицаја запошљавања рома 

-Србија је потписница “Декаде Рома 

2005-2015” 

 

-Продужетак трајања економске кризе  

- Програм депортације Рома из земаља Западне 

Европе 

- Завршетак програма „Декада рома“ 
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- Постојање Центра за социјални рад, 

општинског Црвеног крста и других 

социјалних организација високих 

професионалних капацитета, 

- Постојање РНВО 

- Искуство у реализацији бројних 

пројеката за побољшање социјалног 

статуса ромске популације 

- Подршка локалне самоуправе, 

републичких министарстава и страних 

донатора програмима и пројектима који 

се тичу социјалне заштите ромске 

популације 

 

-Недовољна опремљеност социјалних установа 

- Недовољност расположивих средстава у 

локалном буџету 

- Неизрађена социјална карта за ромско 

становништво 

 Снаге Слабости  

С
п

о
љ

а
ш

њ
е
 

 Могућности - шансе Претње  

- Домаћи и страни фондови у области 

социјалне политике и здравља 

-Србија је потписница “Декаде Рома 

2005-2015” 

 

- Продужетак економске кризе у земљи и свету 

-Недовољна издвајања из републичког буџета за 

социјалну политику  

- Програм депортације Рома из земаља Западне 

Европе 

- Завршетак програма „Декада рома“ 
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- Постојање Дома здравља са  

здравственим станицама  и 

мрежом амбуланти у скоро 

свим насељима 

- Постојање патраонажне службе 

- Солидна опремљеност Дома 

здравља дијагностичким 

апаратима, обученост 

здравственог особља и 

постојање специјалистичких 

служби у локалном Дому 

здравља 

- Постојање испостава НСЗ и 

РЗЗЗ, битних за оверу 

здравствених књижица 

- Постојање РНВО 

- Недовољна обавештеност локалног 

ромског становништва и њихова 

здравствена просвећеност 

- Недовољност средстава за спровођење 

програма и мера у области здравствене 

заштите 

 Снаге Слабости  
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 Могућности - шансе Претње  

- Постојање бројних програма и 

пројеката који се тичу здравствене 

заштите ромског становништва 

- Србија је потписница “Декаде Рома 

2005-2015” 

 

- Продужетак економске кризе у земљи и свету 

-  Недовољна издвајања из републичког буџета 

за здравствену заштиту уопште и смањење 

броја радника у здравству 

- Завршетак програма „Декада рома“ 
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- Постојање РНВО 

- Постојање програма и 

пројеката између РНВО и 

локалног Дома здравља који се 

тичу здравља рома уопште и 

репродуктивног здравља 

ромкиња 

- Недовољна просвећеност ромкиња 

- Рана удаја и напуштање породице 

- Недовољност средстава за решавање 

проблема угрожених 

- Непостојање РНВО - ромкиња 

 Снаге Слабости  

С
п

о
љ

а
ш

њ
е
  Могућности - шансе Претње  

- Домаћи и страни извори финансирања 

за решавање проблема ромкиња 

- Удружења ромкиња у окружењу 

- Недовољна издвајања из републичког буџета 

за решавање ових проблема  

- Програм депортације Рома из земаља Западне 

Европе 

- Завршетак програма „Декада рома“ 
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- Постојање РНВО 

- Постојање политички активних 

удружења рома 

- Постојање локалне радио 

станице 

- Подршка локалне самоуправе 

- Непросвећеност и недовољна 

информисаност рома  

- Неадекватна сарадња између РНВО  

 Снаге Слабости  

С
п

о
љ

а
ш

њ
е
  Могућности - шансе Претње  

- Домаћи и страни фондови и донатори 

- Позитивна законска регулатива по 

питању права мањина 

- Недовољна издвајања из републичког буџета  

- Програм депортације Рома из земаља Западне 

Европе 

- Завршетак програма „Декада рома“ 

8
. 

Н
Е

Г
О

В
В

А
Њ

Е
 К

У
Л

Т
У

Р
Е

 

И
 О

Б
И

Ч
А

Ј
А

  
Р

О
М

А
 

О
П

Ш
Т

И
Н

Е
 Д

О
Љ

Е
В

А
Ц

 

У
н

у
т
р

а
ш

њ
е
 - Постојање РНВО 

- Подршка локалне самоуправе 

- Реализација више пројектних 

активности које се тичу овог 

ромског питања 

- Недовољност средстава за подршку 

локалним манифестацијама 

- Неадекватна сарадња између РНВО у 

локалу и окружењу 

 Снаге Слабости  

С
п

о
љ

а
ш

њ
е
  Могућности - шансе Претње  

- Домаћи и страни фондови и донатори 

- Позитивна законска регулатива по 

питању права мањина 

- Недовољна издвајања из републичког буџета  

- Завршетак програма „Декада рома“ 
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V - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДЕФИНИСАНИХ  ПРИОРИТЕТА, ЦИЉЕВА, 

ПРОГРАМА И ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА 

    

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

1.1. Стратешки циљ: 

Потпун обухват деце 

ромске националности  

образовним системом  

1.1.1. Програм: Стварање системских 

услова за  образовање  деце која нису у  

систему образовања и васпитања: - деце 

која су изашла из система образовања 

3 
           

4,050,000.00  

1.1.2. Програм: Успостављање система за 

праћење и редовно извештавање о 

створеним предусловима и оствареном 

степену и квалитету образовања Рома на 

свим нивоима 

4 
             

220,000.00  

1.2. Стратешки циљ: 

Минимизирање 

осипања ромске деце 

из образовног система 

1.2.1. Програм: Стварање системских  

предуслова за редовно похађање наставе 

ученика ромске националности 
3 

           

2,050,000.00  

1.3. Стратешки циљ: Квалитет образовања  4 
             

600,000.00  

1.4. Стратешки циљ: 

Антидискриминација  

1.4.1. Програм: Подизање капацитета 

установа образовања 
1 

             

250,000.00  

1.4.2. Програм: Ванкурикуларне активности  3 
             

350,000.00  

1.5. Стратешки циљ: 

Десегрегација 

1.5.1. Програм: Подизање капацитета 

установа образовања 
3 

             

580,000.00  

1.5.2. Програм: Ванкурикуларне активности  4 
             

390,000.00  

1.6. Стратешки циљ: Неговање културног идентитета 3 
             

400,000.00  

УКУПНО:  28              8,890,000  

2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

2.1. Стратешки циљ: 

Свеобухватна и 

одржива обнова и 

унапређење услова 

живљења у ромским 

насељима 

2.1.1. Програм: Анализа стамбеног питања 

рома у општини Дољевац и израда планско-

пројектне документације 
3 

             

620,000.00  

2.1.2. Програм: Решавање стамбеног 

питања рома у општини Дољевац  
5 

           

6,600,000.00  

УКУПНО:  8              7,220,000  

3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ 
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Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

3.1. Стратешки циљ: 

Повећање 

запошљености Рома и 

Ромкиња 

3.1.1. Програм: Анализа постојећег стања и 

подизање свести радно способних 

припадника ромске популације 
2 

               

70,000.00  

3.1.2. Програм: Решавање питања 

запошљавања рома у општини Дољевац  
10 

           

1,260,000.00  

УКУПНО:  12              1,330,000  

4. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ:  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА РОМА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

4.1. Стратешки циљ: 

Побољшање  

доступности права из 

области социјалне 

заштите Рома 

(облика,мера и услуга) 

4.1.1. Програм: Идентификација социјално 

угрожених и повећање обухвата  ромских 

породица које остварују права из области 

социјалне заштите 

2 
             

550,000.00  

4.1.2. Програм: Боља информисаност Рома 

о Правима из области социјалне заштите 
1 

               

50,000.00  

4.1.3. Програм: Заштита права деце 2 
             

100,000.00  

УКУПНО:  5                 700,000  

5. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РОМА  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

5.1. Стратешки циљ: 

Побољшање превентивне 

и здравствене заштите и 

здравственог стања 

ромског становништва у 

општини Дољевац 

5.1.1. Програм: Анализа здравственог 

стања ромске популације 
2 

             

100,000.00  

5.1.2. Програм:Побољшање 

доступности  здравствене заштите за 

ромску популацију            

3 
             

800,000.00  

5.1.3. Програм: Унапређење  животног 

окружења у ромској заједници 
2 

             

600,000.00  

УКУПНО:  7              1,500,000  

6. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: РОДНА РАВНОПРАВНОСТ РОМКИЊА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

6.1. Стратешки циљ: 

Побољшање положаја 

ромкиња у општини 

Дољевац 

6.1.1. Програм: Унапређивање 

политике једнаких могућности и права 

Ромкиња кроз рад ромских НВО 

2 
             

120,000.00  

6.1.2. Програм: Побољшање 

здравствене заштите ромкиња  
3 

             

850,000.00  

УКУПНО:  5                 970,000  
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7. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ИНФОРМИСАНОСТ, ПОЛИТИЧКО УЧЕШЋЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ   РОМА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

7.1. Стратешки циљ: 

Унапређење 

информисаности и 

политичке заступљености 

рома у општини Дољевац 

7.1.1. Програм: Унапређено  

информисање у електронским и 

штампаним медијима 

3 
             

550,000.00  

7.1.2. Програм: Остваривање права на 

глас припадника ромске националне 

мањине 

1 
               

50,000.00  

7.1.3. Програм: Подршка развоју 

локалних политика за   унапређивање 

положаја Рома 

1 
             

100,000.00  

УКУПНО:  5                 700,000  

8. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА  РОМА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

Циљеви Програми 

Број 

пројектних 

активности 

Износ 

потребних 

средстава  

8.1. Стратешки циљ: 

Очување обичаја и 

културе рома у општини 

Дољевац 

8.1.1. Програм: Институционализација 

чувања и неговања културе Рома 
2 

             

250,000.00  

УКУПНО:  2                 250,000  

    

  72    21,560,000  
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VI - Визија: 
 Општина Дољевац је 2016 године, општина која је успела да изађе из IV групе, изузетно недовољно развијених општина, са 

адекватном инфраструктуром, већом ефикасношћу и продуктивношћу, богатија образованим људима, са очуваном 

животном средином, историјским и културним наслеђем, локална самоуправа у којој постоји партнерство јавног, 

приватног и цивилног сектора, има позитиван тренд у погледу повећања привредних капацитета и смањења незапослености 

и која пружа једнаке могућности за све грађане без обзира на националну, верску и родну припадност.  

VII  -  А К Ц И О Н И     П Л А Н 

 

1. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Степен приоритета (висок) 

1.1. Стратешки циљ: Потпун обухват деце ромске националности  образовним системом  

1.1.1. Програм: Стварање системских услова за  образовање  деце која нису у  систему образовања и васпитања: - деце која су изашла из система 

образовања 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.1.1.1. 

Прикупљање и анализа података о деци 

која нису у систему образовања и 

васпитања 
ЛС, ПУ, ОШ, 

РНВО 
2012-2016 

              

50,000.00  
 МНП, 

МЉМПДУЛС, 

донатори 

Број евидентиране и 

образовањем обухваћене деце и 

одраслих, која су изашла из 

система образовања 
1.1.1.2. Образовна инклузија рома 

         

3,000,000.00  

1.1.1.3. „Друга шанса“ 
         

1,000,000.00  

1.1.2. Програм: Успостављање система за праћење и редовно извештавање о створеним предусловима и оствареном степену и квалитету образовања 

Рома на свим нивоима 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 
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1.1.2.1. 

Израда студије – анализе програма и 

њихових ефеката (неформалног и 

формалног образовања) и 

осопособљености стручњака у 

образовању 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2014 
              

50,000.00  

ЛС, МНП, 

МЉМПДУЛС, 

донатори 

Израђене студије – анализе 

1.1.2.2. 

Анализа и дефинисање улоге актера 

који се баве образовањем Рома на 

локалном нивоу 

2014 
              

50,000.00  

1.1.2.3. 

Подизање нивоа свести родитеља 

ученика ромске националности  о 

значају образовања  

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2013 
              

20,000.00  

Број одржаних радионица, 

едукованих родитеља 

1.1.2.4. 

Подизање капацитета васпитача у ПУ и 

наставног особља у ОШ у реализацији 

образовне инклузије рома 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2013 
            

100,000.00  
  

Број одржаних радионица, 

едукованих предавача ПУ и 

ОШ, издатих сертификата 

1.2. Стратешки циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система 

1.2.1. Програм: Стварање системских  предуслова за редовно похађање наставе ученика ромске националности 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.2.1.1. 

Обезбеђивање једнаких услова за 

похађање наставе (бесплатни уџбеници, 

школски прибор превоз и ужине) за 

ученике из социјално угрожених 

ромских породица 

ЛС, ПУ, ОШ, 

РНВО 
2012-2016 

         

1,500,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 
Број обухваћене деце 

1.2.1.2. 
Едукација родитеља о значају редовног 

похађања наставе  

ЛС, ПУ, ОШ, 

РНВО 
2012-2016 

              

50,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

едукованих родитеља 

1.2.1.3 

„Другу помози  и до џепарца дођи“ 

(Организовање откупа уџбеника на 

крају школске године) 

ЛС, ПУ, ОШ, 

РНВО 
2012-2016 

            

500,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број ученика који су се одазвали 

и број купљених уџбеника 

1.3. Стратешки циљ: Квалитет образовања  
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Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.3.1 

Опремање ПУ и ОШ, за целодневни 

боравак, редовну, допунску и додатну 

наставу 

ЛС, ПУ, ОШ, 

РНВО 
2012-2016 

            

500,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 
Број опремљених одељења 

1.3.2 

Едукација предавача ПУ и ОШ за рад са 

децом ромске националности  

(васпитача и наставног особља) 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

едукованих предавача ПУ и 

ОШ, издатих сертификата 

1.3.3 Ангажовање ромских асистената ОШ, ПУ 2012-2016   МНП 
Број ангажованих асистената и 

време ангажовања 

1.3.4 

Укључивање родитеља ромске 

националности у рад образовних 

установа 

ОШ, РНВО, ЛС 2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број родитеља укључен у органе 

ОШ и ПУ 

1.4. Стратешки циљ: Антидискриминација  

1.4.1. Програм: Подизање капацитета установа образовања 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.4.1.1. 

Организовање акредитиваног семинара 

за наставно особље ОШ и васпитаче ПУ 

«Ни црно – ни бело» 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
            

250,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

едукованих предавача ПУ и 

ОШ, издатих сертификата 

1.4.2. Програм: Ванкурикуларне активности  

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 
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1.4.2.1. 
Организација посета и помоћи ромским 

породицама 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
            

300,000.00  
ЛС, донатори Број посета 

1.4.2.2. 

Организација радионица родитеља деце 

ромске националности и предавача у 

ОШ и ПУ 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
              

30,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

трибина, едукованих родитеља  

1.4.2.3. 
Организација трибина на тему - 

антидискриминације 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
              

20,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

трибина 

1.5. Стратешки циљ: Десегрегација 

1.5.1. Програм: Подизање капацитета установа образовања 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.5.1.1. 
Организовање семинара за наставно 

особље ОШ и васпитаче ПУ  

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
              

30,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

едукованих предавача ПУ и 

ОШ, издатих сертификата 

1.5.1.2. 

Организовање мешовитих целодневних 

боравака за децу предшколских 

установа 

ПУ, РНВО, ЛС 2012-2016 
            

300,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 
Број мешовитих група 

1.5.1.3. 

Омогућавање социјално угроженим 

ученицима ромске националности 

учествовање са осталим ученицима на 

матурске забаве, екскурзије, 

приредбе,... 

ОШ, ПУ, РНВО, 

ЛС 
2012-2017 

            

250,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 
Број обухваћене деце 

1.4.2. Програм: Ванкурикуларне активности  

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 
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1.5.2.1. 
Организовање посета и помоћи 

ромским породицама 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2012-2016 
            

300,000.00  
ЛС, донатори Број посета 

1.5.2.2. 

Организовање радионица родитеља 

деце ромске националности и предавача 

у ОШ и ПУ 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2014 
              

30,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

трибина, едукованих родитеља  

1.5.2.3. 
Организовање трибина на тему - 

десегрегације 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2014 
              

30,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

трибина 

1.5.2.4. 
Јачању родитељских група за заступање и 

промоцију инклузивног образовања 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2015 
              

30,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 
Број присутних на радионицама 

1.6. Стратешки циљ: Неговање културног идентитета 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

1.6.1.1. 
Предавања на тему "Историја,култура и 

традиција рома 

РНВО  

ЛС 

Консултантске 

фирме 

2013 
              

50,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број одржаних радионица, 

едукованих предавача ПУ и 

ОШ, издатих сертификата 

1.6.1.2. 
Израда промотивног материјала о 

обичајима и култури ромског народа 
 РНВО, ЛС 2013 

            

100,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 
Број одштампаних флајера 

1.6.1.3. 

Организовање манифестација и 

приредби поводом значајних датума из 

историје, обичаја и културе ромског 

народа 

 РНВО, ЛС 2012-2016 
            

250,000.00  

ЛС, МНП, 

донатори 

Број организованих 

манифестација 

2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ 
Степен приоритета (висок) 

2.1. Стратешки циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 
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2.1.1. Програм: Анализа стамбеног питања рома у општини Дољевац и израда планско-пројектне документације 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

2.1.1.1. 

Израда базе података о тренутном 

стању и проблемима рома у области 

становања (у оквиру израде Социјалне 

карте ромске популације на територији 

општине Дољевац) 

ЛС, РНВО 2013 
            

100,000.00  

ЛС,  

МЉМПДУЛС, 

донатори 

Израђена анализа и формирана 

база података 

2.1.1.2. 

Анализа комуналне инфраструктуре у 

деловима насеља где су роми већинско 

становништво 

ЛС, РНВО 2013 
              

20,000.00  

ЛС,  

МЉМПДУЛС, 

донатори 

Израђена анализа и формирана 

база података 

2.1.1.3. 

Израда планске и пројектно техничке 

документације за решавање стамбеног 

питања стамбено незбринутих породица 

ЛС, РНВО 2014 
            

500,000.00  

ЛС,  

МЉМПДУЛС, 

донатори 

Урађена документација 

2.1.2. Програм: Решавање стамбеног питања рома у општини Дољевац  

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

2.1.2.1. 

Израда мреже комуналне 

инфраструктуре  у 

ромским деловима насеља – улице, 

водовод, канализација, електро- 

мрежа до нивоа у коме се налази 

суседство. 

ЛС, ЈП Дирекција 

за изградњу, РНВО 
2016 

         

2,000,000.00  
ЛС, донатори 

Дужина мреже комуналне 

инфраструктуре 

2.1.2.2. 

Куповина 2 напуштена сеоска 

домаћинстава за потребе збрињавања 

стамбено незбринутих рома 

ЛС, ЈП Дирекција 

за изградњу, РНВО 
2016 

         

2,000,000.00  

ЛС,МРСП 

донатори 

Број купљених домаћинстава, 

број збринутих 

2.1.2.3. 

Израда 4 стамбених јединица за потребе 

збрињавања стамбено незбринутих 

рома 

ЛС, ЈП Дирекција 

за изградњу, РНВО 
2016 

         

2,000,000.00  

ЛС, МРСП, 

донатори 
Изграђених м2 - број збринутих 

2.1.2.4. 
Решавање имовинско-правних односа 

за постојеће стамбене објекте  
ЛС, РНВО 2016 

            

300,000.00  

ЛС, МРСП, 

донатори 
Број решених предмета 
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2.1.2.5. 

Легализација бесправно изграђених 

стамбених објеката у којима живе 

припадници ромске популације 

ЛС, РНВО 2016 
            

300,000.00  

ЛС, МРСП, 

донатори 
Број решених предмета 

3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ Степен приоритета (висок) 

3.1. Стратешки циљ: Повећање запошљености Рома и Ромкиња 

3.1.1. Програм: Анализа постојећег стања и подизање свести радно способних припадника ромске популације 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.1.1 

Медијска кампања и подизање  свести о 

значају изјашњавања Рома по питању 

националне припадности 

МЕРР, НСЗ, ЛС, 

РНВО 
2013 

              

50,000.00  

ЛС,  

МЉМПДУЛС, 

донатори 

Број медија укључених у 

кампању, број штампаног и 

подељеног матетијала, број 

медијских насупа 

3.1.1.2 

Евиденција и израда базе података о 

незапосленим лицима ромске 

националности 

МЕРР, НСЗ, ЛС, 

РНВО 
2013 

              

20,000.00  
РНВО,  НСЗ 

Формирана евиденција и 

израђена база података 

3.1.2. Програм: Решавање питања запошљавања рома у општини Дољевац  

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

3.1.2.1 
Едукација незапослених Рома о 

могућностима и условима за 

започињање сопственог посла 

МЕРР, НСЗ, ЛС, 

РНВО 
2013 

              

50,000.00  

РНВО,  НСЗ, 

донатори 

Број едукованих Рома 

3.1.2.2 
Подршка самозапошљавању 

припадника ромске популације 
 НСЗ, ЛС, РНВО 2013 

            

500,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број Рома којима су одобрена 

средства 



Страна    35 
 

3.1.2.3 
Успостављање одрживих механизама за 

унапређење предузетништва и 

запошљавања Рома и Ромкиња 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2014 
            

300,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број запошљених Рома 

3.1.2.4 
Информисање лица ромске 

националности у области радног права 

и запошљавања 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2013 
              

30,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број информисаних лица ромске 

националности 

3.1.2.5 
Реализација мотивационог семинара 

намењеног незапосленим лицима 

ромске националности 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2013 
              

30,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Реализован семинар 

3.1.2.6 
Укључивање незапослених Рома и 

Ромкиња у програм додатног 

образовања и обука 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2012-2016 
            

100,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број Рома и Ромкиња 

укључених у програме. 

Креиран програм обука 

3.1.2.7 
Укључивање незапослених Рома и 

Ромкиња за активно тражење посла 

(сајмови запошљавања) 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број укључених Рома и 

Ромкиња у активно 

тражење посла. 

3.1.2.8 

Информативна кампања и мотивисање 

незапослених Рома и Ромкиња за 

запошљавање преко мера "Јавни 

радови" 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број информисаних лица ромске 

националности 

3.1.2.9 
Пружање помоћи у припреми предлога 

пројеката јавних радова  НСЗ, ЛС, РНВО 2012-2016 
            

100,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

Број израђених пројеката 

3.1.2.10 

Заговарање и афирмативна акција 

запошљавања Рома и Ромкиња у 

институцијама на локалном нивоу 

 

 НСЗ, ЛС, РНВО 2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС,  НСЗ, 

МРСП, 

донатори 

 

 

Број Рома и Ромкиња 

запослених у јавној 

администрацији 
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4. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА РОМА 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
Степен приоритета (висок) 

4.1. Стратешки циљ: Побољшање  доступности права из области социјалне заштите Рома (облика,мера и услуга) 

4.1.1. Програм: Побољшање  доступности права из области социјалне заштите Рома (облика,мера и услуга) 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

4.1.1.1. 
Укључивање представника 

ромске популације у рад УО ЦСР 
ЛС, ЦЗСР, РНВО 2015 

              

50,000.00  

ЛС, МРСП, 

МЉМП, 

донатори 

Број одлука и мера донетих у 

сарадњи са представницима 

ромске популације 

4.1.1.2 

Израда СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ ромског 

становништва на територији оппштине 

Дољевац 

ЛС, ЦЗСР, РНВО 2014 500,000.00  

ЛС, МРСП, 

МЉМП, 

донатори 

Израђена социјална карта 

4.1.2. Програм: Боља информисаност Рома о Правима из области социјалне заштите 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

4.1.2.1. 

Израда и дистрибуција 

информативног материјала на 

српском и ромском језику (брошуре 

и памфлети) о правима из области 

социјалне заштите и начинима 

њиховог остваривања. 

РНВО  

ЛС 

Press  Company 

ЦЗСР 

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МРСП, 

МЉМП, 

донатори 

Већи број  остварених права из 

области социјалне заштите 

4.1.3. Програм: Заштита права деце 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

4.1.3.1. 

Спровођење програма за 

подизање нивоа родитељске 

компетенције. 

ЛС, ЦЗСР, РНВО 2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МРСП, 

МЉМП, 

донатори 

Број реализованих програма. 

 

Број укључених полазника. 
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4.1.3.2. 

Подршка развоју хранитељства као 

најадекватнијег облика збрињавања 

деце без родитељског старања 

ЛС, ЦЗСР, РНВО 2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МРСП, 

МЉМП, 

донатори 

Број деце збринуте у оквиру 

хранитељск их  породица. 

5. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РОМА  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ Степен приоритета (висок) 

5.1. Стратешки циљ: Побољшање превентивне и здравствене заштите и здравственог стања ромског становништва у општини Дољевац 

5.1.1. Програм: Анализа здравственог стања ромске популације 

5.1.1.2. 

Дефинисање сета индикатора 

за праћење здравственог стања 

ромске популације. 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МЗ 

донатори 

Дефинисан сет индикатора о 

здравственом стању ромске 

популације 

5.1.1.2. 
Анализа резултата пројеката за 

унапређење здравља Рома. 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС, МЗ 

донатори 

Број спроведених  истраживања 

о  

здравственом стању Рома са 

 представљеним 

резултатима. 

5.1.2. Програм:Побољшање доступности  здравствене заштите за ромску популацију                                                                                          

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

5.1.2.1. 

Спровођење пројеката за 

унапређење здравља Рома(приоритети: 

обухват обавезном имунизацијом, 

побољшање репродуктивног здравља, 

превенција хроничних незаразних 

обољења,  и др). 

 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

250,000.00  

ЛС, МЗ 

донатори 

Број Рома обухваћених 

пројектима за унапређење 

здравља. 
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5.1.2.2. 
Ангажовање ромских 

здравствених медијатора 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

300,000.00  

ЛС, МЗ 

донатори 

Број Рома обухваћених радом 

здравственог медијатора 

5.1.2.3. 

Рад патронажних сестара у 

ромским насељима. 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

250,000.00  

ЛС, МЗ 

донатори 

Број ромских породица 

обухваћених посетама  

патронажних сестара. 

5.1.3. Програм: Унапређење  животног окружења у ромској заједници 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

5.1.3.1. 

Анализа хигијенско 

епидемиолошких услова у ромским 

насељима  

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

100,000.00  
ЛС,  донатори 

Проценат домаћинстава са 

потребним санитарним 

условима. 

5.1.3.2. 

Подршка унапређењу хигијене у 

ромским деловима насеља кроз 

пројекте јавних радова "УРЕЂЕЊЕ 

РОМСКИХ НАСЕЉА" 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

500,000.00  
ЛС,  донатори Број обухваћених домаћинстава 

6. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: РОДНА РАВНОПРАВНОСТ РОМКИЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ Степен приоритета (висок) 

6.1. Стратешки циљ: Побољшање положаја ромкиња у општини Дољевац 

6.1.1. Програм: Унапређивање политике једнаких могућности и права Ромкиња кроз рад ромских НВО 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

6.1.1.1. 

Подршка иницијативама ромкиња, 

оснивању НВО ромкиња и  ромске 

женске 

Мреже  

РНВО  

ЛС 

ЦЗСР 

2012-2016 
              

70,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Учешће ромских активисткиња 

у креирању 

политика једнаких могућности 

на локалном нивоу. 

6.1.1.2. 

Израда информатора о правима 

Ромкиња и могућностима њиховог 

остварења 

РНВО  

ЛС 

ЦЗСР 

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Број дистрибуираних 

информатора. 
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6.1.2. Програм: Побољшање здравствене заштите ромкиња  

6.1.2.1. 
Повећање доступности здравствених 

служби 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС,МЉМП, 

МЗ,донатори 

Број посећених ромских  

породица по насељима од 

стране здравствених служби. 

6.1.2.2. 
Спровођење пројеката за унапређење 

здравља Ромкиња 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

300,000.00  

ЛС,МЉМП, 

МЗ,донатори 

Организовање  информативних 

јавних предавања за Ромкиње из 

области здравствене заштите 

6.1.2.3. 
Унапређе ње и заштита општег и 

репродук тивног здравља Ромкиња 

РНВО  

ЛС 

ДОМ ЗДРАВЉА 

ДОЉЕВАЦ 

2012-2016 
            

500,000.00  

ЛС,МЉМП, 

МЗ,донатори 

Смањење смртности 

новорођенчади. 

7. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: ИНФОРМИСАНОСТ, ПОЛИТИЧКО УЧЕШЋЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ   РОМА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
Степен приоритета (низак) 

7.1. Стратешки циљ: Унапређење информисаности и политичке заступљености рома у општини Дољевац 

7.1.1. Програм: Унапређено  информисање у електронским и штампаним медијима 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

7.1.1.1. 

Обезбеђивање финансијске подршке 

продукцији и емитовању радио  

програма на ромском језику и о 

Ромима 

РНВО  

ЛС 

Press  Company  

2012-2016 
            

100,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Заступљеност емисија које 

извештавају о Декади 

Рома у редовној програмској 

шеми. 

7.1.1.2. 

Продукција и емитовање емисије 

"Амаро тхан" на локалном ладију и веб 

сајту www.amarothan.com 

РНВО  

ЛС 

Press  Company  

2012-2016 
            

250,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Број радио емисија "Амаро 

тхан"на ромском језику и о 

Ромима, и презентације на веб 

сајту. 
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7.1.1.3 

Подршка локалним медијима за 

унапређење информисања ромске 

популације на територији општине 

РНВО  

ЛС 

Press  Company  

2012-2017 
            

200,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Број радио емисија и износ 

обезбеђених средстава 

7.1.2. Програм: Остваривање права на глас припадника ромске националне мањине 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

7.1.2.1. 

Подршка информисању 

локалних ромских заједница о 

изборном поступку и правима 

бирача 

РНВО  

ЛС 

Press  Company  

2012-2016 
              

50,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Излазност ромске заједнице на 

изборе 

7.1.3. Програм: Подршка развоју локалних политика за   унапређивање положаја Рома 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време 

 Износ дин. 

      

Извор 

финансирања 
Индикатори 

7.1.3.1. 

Јачање капацитета ЈЛС за 

развој локалних стратешких 

докумената за унапређивање 

положаја Рома 

 

 

 

РНВО  

ЛС 
2012-2016 

            

100,000.00  

ЛС,МЉМП, 

донатори 

Докумената за унапређива 

ње положаја Рома 

8. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА  РОМА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 
Степен приоритета (средњи) 

8.1. Стратешки циљ: Очување обичаја и културе рома у општини Дољевац 

8.1.1. Програм: Институционализација чувања и неговања културе Рома 

Број Пројекат 
Носиоци - 

партнери 
Време  дионице   

Извор 

финансирања 
Индикатори 
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8.1.1.1. 
Радионице и трибине на тему "Обичаји 

и култура рома у Србији"  

РНВО  

ЛС, Народна 

библиотека 

Дољевац 

2014 
              

50,000.00  

ЛС,МЉМП, 

МК, донатори 

Планирана средства за 

подршку пројектима и 

програмима у области 

културе. 

8.1.1.2. 

Организовање манифестација 

„Ђурђевдански уранак“ и „Ромско,  

културно-спортско лето“ 

РНВО  

ЛС, Народна 

библиотека 

Дољевац 

2013-2016 
            

200,000.00  

ЛС,МЉМП, 

МК, донатори 

Реализоване манифестације. 

 

 

 

Стратегију за унапређење положаја рома у  општини Дољевац, за период од 2012.-2016., објавити у Службеном  листу Града Ниша. 

 
 
 

Број: ____ 

У Дољевцу ______.2012.године. 

Скупштина општине Дољевац 

Председник, 

Томислав Кулић 

 

 


