
Резултати пројекта „Европска подршка 
инклузији Рома“ у домену становања

Јачање националних капацитета
за одрживо становање

Београд, 10. новембар 2015.



ПРОЈЕКАТ „ЕВРОПСКА ПОДРШКА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА“

Циљ пројекта:
Да подржи спровођење Стратегије за унапређење положаја 
Рома у Републици Србији у областима приступа основним 
правима и грађанском учешћу, тржишту рада, образовању, 
здравству, социјалној заштити, адекватном становању и 
стварању радних места кроз техничку помоћ остваривању 
пројектног предлога за социјални развој Владе Републике 
Србије (Мера 5).



ПРОЈЕКАТ „ЕВРОПСКА ПОДРШКА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА“ 

• Резултат 1: Побољшан приступ Рома основним правима.
• Резултат 2: Успостављени и опремљени заједнички мобилни тимови

за инклузију Рома, спремни за ефективан и ефикасан теренски рад.
• Резултат 3: Ојачани капацитети ромских организација цивилног

друштва за активно учешће у грађанским иницијативама.
• Резултат 4: Широм земље спроведени превентивни програми са

циљем спречавања напуштања школовања ромске деце.
• Резултат 5: Припремељени прописи за инфраструктурно побољшање

услова становања.
• Резултат 6: Обезбеђена подршка предузећима која имају потенцијал

за пружање могућности за одрживо запошљавање Рома са циљем да 
се отворе одржива радна места.



СТАМБЕНА КОМПОНЕНТА ПРОЈЕКТА:
Лаура Карпино, Борис Жерјав, Предраг Николић, Лазар Дивјак

Циљеви:
• Подршка општинама при унапређењу и легализацији подстандардних 

ромских насеља кроз израду техничке документације неопходне за 
аплицирање за грантове за градњу из ИПА 2013 фондова.   

• Подршка МГСИ у стварању предуслова за ефикасни мониторинг стања у 
подстандардним насељима и планирање и програмирање наредних ИПА 
и других пројеката.  

ПРОЈЕКАТ „ЕВРОПСКА ПОДРШКА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА“



СТАМБЕНА КОМПОНЕНТА ПРОЈЕКТА:

1. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У 
ПОДСТАНДАРДНИМ РОМСКИМ НАСЕЉИМА

2. РАЗВОЈ ПРИСТУПАЧНИХ СТАМБЕНИХ МОДЕЛА
3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ЗА ПОДСТАНДАРДНА РОМСКА 

НАСЕЉА
4. ПРОЦЕНА СТАЊА У ПОДСТАНДАРДНИМ РОМСКИМ НАСЕЉИМА
5. ИЗРАДА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИПА 2013.

ПРОЈЕКАТ „ЕВРОПСКА ПОДРШКА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА“



ПРОЈЕКАТ „ЕВРОПСКА ПОДРШКА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА“

СЕВЕР:
Сомбор, Оџаци, Нови Сад, Ковин, Панчево
БЕОГРАД:
Палилула, Звездара
ЗАПАД:
Коцељева, Ваљево
ИСТОК:
Књажевац
ЦЕНТАР:
Крушевац, Смедерево, Крагујевац
ЈУГ:
Бујановац, Лесковац, Бојник, Бела Паланка,
Врање, Прокупље, Житорађа



ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (GIS) ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА
ПОДСТАНДАРДНИХ РОМСКИХ НАСЕЉА: мапирање свих подстандардних
ромских насеља у Србији (583). Систем ће бити у власништву
Министарства грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја и служиће
за креирање дугорочних стратегија унапређења стамбених услова у
насељима, програмирање ИПА и других фондова, итд.

Систем ће интегрисати податке из постојећих база:
• Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године - подаци

о подстандардним стамбеним јединицама и насељима;
• Регистар просторних јединица - границе административних јединица;
• Локалне самоуправе - подаци о постојећим урб. плановима,

инфраструктури, итд. и провера (подаци са терена).

1. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (GIS)



РАЗВОЈ ПРИСТУПАЧНИХ МОДЕЛА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА У 
РОМСКИМ НАСЕЉИМА:
• Владимир Мацура и Злата Вуксановић-

Мацура - консултанти за развој 
стамбених модела.

• Анализирани постојећи модели 
становања у ромским насељима, кроз 
консултације са релевантним 
националним институцијама и 
представницима локалних самоуправа, 
ромским координаторима и ромским 
ОЦД. 

2. РАЗВОЈ СТАМБЕНИХ МОДЕЛА:



2. РАЗВОЈ СТАМБЕНИХ МОДЕЛА:

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ 
СТАМБЕНИХ МОДЕЛА ЗА 
ПОДСТАНДАРДНА РОМСКА 
НАСЕЉА:
• Кроз консултације са релевантним 

актерима са локалног и националног 
нивоа, развијене су смернице за 
примену модела за ЈЛС, организације 
цивилног друштва, локалне ромске 
заједнице, итд. 



Скупштинске одлуке о изради планова донете у 11 градова/општина, за
укупно 13 насеља:
ПДР: Врање, Лесковац, Бојник, Бела Паланка (3), Крагујевац, Крушевац, Сомбор. 
ПГР: Оџаци, Панчево, Ваљево, Књажевац.
Подизање локалних капацитета:
• Израда планова поверена локалним дирекцијама.

Пуна партиципација локалних заједница 
за које се израђује план:
• Формирање насељских комитета, 

учешће жена, редовни састанци
планера и општинских служби са 
члановима комитета.

СЛЕДЕЋИ КОРАЦИ:
• 6 планова је израђено и усвојено. 

Израда 7 планова у току. 

3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА:



ЦИЉ: Прикупљање детаљних података о броју насеља, њиховим 
физичким и просторним карактеристикама и креирање социо-економских 
профила становништва, да би се прецизно утврдили приоритети у свакој 
општини и изабрали пројекти за ИПА 2013. 

4. ПРОЦЕНА СТАЊА У ПОДСТАНДАРДНИМ РОМСКИМ
НАСЕЉИМА У 20 ПИЛОТ ОПШТИНА:

• ЕХО-РРЦ Нови Сад изабран као 
имплементациони партнер. 

• Обреновац прикључен 
општинама у којима се 
спроводи процена. 



• Селекција приоритета на основу података из анализе стања у 
подстандардним ромским насељима и консултација са ЈЛС

• Пројекти инфраструктуре (водовод, канализација, путна мрежа, итд), 
пројекти заштите од поплава (насипи, одбрана од подземних вода, 
дренажа, итд), пројекти за изградњу занатских или стамбених 
објеката.

• Компанија СЕТ из Шапца производи техничку документацију за 16 
сетова техничке документације у 15 општина. 

• Подршка градовима и општинама при аплицирању за средства ИПА 
2013 намењена изградњи пројектованих објеката и инфраструктуре.

5. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИПА 2013:



„Овде смо заједно“
Европска подршка за инклузију Рома

Лазар Дивјак
Виши пројектни сарадник

Lazar.divjak@osce.org

mailto:Lazar.divjak@osce.org
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