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УВОД 

 

Управа Град Бијељина је започела процес израде локалног акционог плана (скраћено 

ЛАП) за унапређење положаја Рома који живе на простору Града Бијељина. Партнерски 

форум тј. радна група за његову израду одржан је у априлу мјесецу на Јахорини у 

сарадњи Града Бијељина, јавних институција које се баве рјешавањем проблематике 

ромске популације, и ромске невладине организација ОТАХАРИН која дјелује на 

простору Града Бијељина. У израду Локалног акционог плана укључени су сљедећи 

актери са подручја Града Бијељина:  

 

 Центар за социјални рад 

 Удружења Рома  

 Школе и предшколске установе  

 Завод за запошљавање РС Филијала Бијељина  

 Надлежне службе у Граду/Општини Бијељина   

 Надлежна служба у области здравства. 

 

Актери партнерског форума су изабрани на основу ингеренција тј. нивоа  и улоге 

одлучивања, али и на основу  података са којима располажу или имају систем за 

прикупљање података. У процес израде документа укључен је и вањски сарадник ради 

уједначавања информација прикупљених као подлога за израду ЛАП и за саму 

финализацију документа.  

 

Циљ партнерског форума био је детаљније упознавање релевантних актера са 

реализацијом пројекта израдеЛАП-а и формирање радне групе за израду трогодишњег 

локалног акционог плана за укључивање Рома на подручју Града Бијељина за период 

2016. – 2018. године. 

 

Партнерски форум је током априла, маја и јуна 2015. године имао неколико састанака 

како би се дошло до што рационалнијих и конкретнијих мјера за унапређење положаја 

припадника ромске националности, и како би се анализирао цјелокупан документ ЛАП-

а. У оквиру ЛАП-а дефинисане су мјере у областима:  

 

 запошљавање; 

 здравство; 

 предшколско васпитање и школско образовање; 

 становање; 

 заштита културе, обичаја и традиције;  

 социјалне услуге. 

 

Израда локалног акционог плана за унапређење положаја Рома је у интересу локалне 

заједнице ради доприноса побољшању положаја Рома, као и у њиховом ширем 

укључивању у све друштвене токове. Документ ЛАП такође има за циљ да бројне 

проблеме у вези са лошим положајем припадника ромске заједнице системски рјешава 

и у синхронизацији са усвојеним међународним конвенцијама и стратегијама (како 

стратешких докумената који третирају питања Рома, тако и развијених стратешких 

докумената Града Бијељина). 

 

Израђен локални акциони план за Роме често је услов за аплицирање ка донаторима за 
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добијање новчаних средстава, одређеним приједлогом пројекта у циљу смањења 

угрожености и побољшања положаја Рома. 

 

Активности израде ЛАП су финансиране путем CARE Int. организације, у партнерству 

са организацијом Отахарин Бијељина.  

 

 

АНАЛИЗА ОПШТЕГ СТАЊА ИЗРАДЕ ЛАП-А 

 
У анализи општег стања израде ЛАП-а посебно је истакнут обухват Рома у документу 

Стратегија развоја Града Бијељина од 2014-2023. Документ Стратегије садржи 

изузетно велики број информација потребних за полазну оцјену стања ромске 

популације у Граду Бијељини. Зато је већина предложених мјера за унапређење 

положаја Рома заснована на званичним подацима које садржи документ Стратегије и 

неће се наводити у документу Локални  акциони план за укључивање Рома на подручју 

Града Бијељина за период 2016. – 2018. године. 

 

 

Статус Рома у стратегији интегрисаног развоја Града Бијељине  
 

Приликом остваривања права која по законима припадају Ромима, Роми су равноправно 

обухваћени као и све друге скупине становништва са подручја Града Бијељина. Као 

мањинска група и рањива категорија становништва, Роми су посебно обухваћени 

Стратегијом развоја Града Бијељина од 2014-2023.  

 

Стратегија интегрисаног развоја за период од 2014. до 2023. године је кључни 

стратешко- плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и 

развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и 

аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као 

оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као 

одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему. Као таква, 

Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим 

нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2010-2014, 

Стратегијом социјалне укључености из 2010, али и са другим секторским стратегијама 

на државном и ентитетском нивоу. 

 

Роми на подручју Града Бијељина се суочавају са врло комплексним социо-економским 

изазовима. То подразумијева: врло лоше услове живота, без адекватног стамбеног 

простора, могућности одржавања личне хигијене и доброг здравственог стања, низак 

(или никакав) ниво образованости (посебно жена) и незапосленост. Неприхватање и 

непознавање традиције и обичаја ромске културе од стране осталог локалног 

становништва, најчешће представља узрок међусобне нетрпељивости, али и 

дискриминације и сегрегације Рома. У наведеним околностима Роми бивају социјално 

искључени и стављени на маргину друштвено-економских дешавања. Најизраженији 

проблеми Рома на подручју Града Бијељине су напуштање основне школе од стране 

ромске дјеце, улично просјачења, присилан рад ромске дјеце, незапосленост, 

неријешена стамбена питања, лоша хигијенско-здравствена заштита и веома лош 

друштвени положај жена Ромкиња. У циљу рјешавања проблема, потребно је радити на 
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провођењу акционих планова за социјално укључивање Рома који произилазе из 

Стратегије за Роме и Декаде Рома 2005-2015, а израда Локалног Акционог Плана за 

укључење Рома на подручју града Бијељина за период 2016. до 2018. ће знатно 

допринијети реализацији постављених стратешких циљева. 

 

ЦИЉЕВИ И ОБЛАСТИ ЛАП-А  

 

Процјена стања ромске популације у локалној заједници, визија развоја заједнице и 

SWOT анализа урађена за дефинисање стратегије развоја Града Бијељина, служе као 

полазна основа за одређивање стратешких циљева и приоритетних области (програма) у 

оквиру ЛАП-а. Идентификација процјене стања је базирана на стратешким 

документима Града Бијељина и идентификованим потребама у ромским заједницама 

урађених од стране надлежних институција и невладиних организација. 

Идентификовани проблеми су се груписали по свакој од области секторске стратегије и 

остале области по потреби (нпр. социјална проблематика Рома).  

 

Одабрани су циљеви које је потребно и могуће детаљно размотрити и провести, а у 

оквиру области су дефинисани програми и активности. Идентификовани проблеми су 

груписани у сљедеће области које уједно и дефинишу циљеве: 

 

 запошљавање; 

 здравствена заштита; 

 предшколско васпитање и школско образовање; 

 стамбено збрињавање; 

 заштита културног наслијеђа, обичаја и традиције; 

 социјална заштита. 

 

Сви наведени циљеви / области неће бити подједнако важне или релевантне за локалну 

заједницу, а доминантни услови постизања циљева су расположивост средстава за 

реализацију активности. Од примарне важности је рјешење сљедећих проблема: 

приступ бесплатном и квалитетном образовању са програмима за унапређење основног 

образовања Рома, физичка и психичка заштита, превенција у циљу отклањања потребе 

да ромска дјеца буду на улици без његе, подизање нивоа  свијести о правима Рома, 

отварање склоништа за Роме када је то потребно, неформална едукација о правима Рома 

и едукација о сексуално-репродуктивном здрављу, друштвено и економско оснаживање, 

запошљавање, стручно усавршавање и адекватна здравствена заштита. 

 

Обзиром да за одабир програма не постоје апсолутни критерији, као један од начина за 

одређивање приоритета може се користити принцип рангирања програма у свакој 

области што се реализира додјелом бројчане вриједности сваком од наведених 

програма. Редослијед од највишег ка најнижем броју вредновања одредит ће и 

редослијед приоритета, како је то предложено овим ЛАП-ом.   

 

Предност треба давати рјешавању оних проблема који директно утичу на егзистенцију 

ромске популације.   

 

Акциони план подразумијева да све планиране активности имају полазиште у 2105. 

години, што значи да сви индикатори повећања или смањења се постављају у односу на 

податке и информације у 2015. години.  
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АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-А - 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

Акциони план, за сваку од области, садржи сљедеће елементе:  

 

 Програм који дефинише рјешење идентификованог проблема.  

 Активности представљају мјере које је потребно урадити да би се ријешио 

идентификовани проблем.  

 Вријеме реализације је процијењено вријеме постизања рјешења у периоду за 

који се ради ЛАП (1. година је 2016, 2. година је 2017. а 3. година је 2018.) 

 Одговорна институција - служба је назив институције или службе задужене за 

реализацију активности (не значи да је одговорна за обезбјеђење извора 

финансирања).  

 Индикатор провођења активности служи за мјерење постизања резултата у 

рјешењу проблема. Бројчане вриједности могу бити дефинисане током 

реализације активности.  

 Извор финансирања је очекивани извор финансијских средстава из којег ће се 

финансирати остваривање предвиђених мјера.  
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ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊЕ  

 

 

Програм  

 

 

 

Активности 

Вријеме 

реализације  

Одговорна 

институција 

- служба 

Индикатор провођења активности 

 

Извор 

финансирањ

а 1. 

год 

2. 

год 

3. 

год 

Успостава мјера за 

запошљавање дугорочно 

незапослених лица  

Повећати ниво укључености у 

мјере активне политике 

запошљавања у циљу 

побољшања положаја 

незапослених Рома на 

тржишту рада. 

+ + + Национална 

служба 

запошљавања 

(НСЗ) 

Број и структура дугорочно 

незапослених лица. 
 
Удио дугорочно незапослених Рома 

укључених у мјере у укупном броју 

учесника у мјерама, у односу на удио ове 

категорије у укупном броју незапослених 

на евиденцији НСЗ. 

Буџет РС  

Подстицање запошљавања 

Рома  
Развити и унаприједити базу 

података о незапосленим 

Ромима и њихово укључивање 

у мјере активне политике 

запошљавања. 
 
Афирмисати Роме са ПК, КВ и 

ССС, степеном стручне 

спреме да налазе запослење.  

 +  МЕРР 
НСЗ 
НВО 
Вијеће 

министара 

БиХ 
 

Број и структура Рома који су укључени 

у мјере активне политике запошљавања 

(АПЗ). 
 
Удио Рома укључених у мјере у укупном 

броју учесника у мјерама, у односу на 

удио ове категорије у укупном броју 

незапослених на евиденцији НСЗ. 

Буџет РС, 
донаторска 

средства, 

буџет Града, 

Вијеће 

министара 

БиХ 

Подстицање побољшања 

квалификационе структуре 

незапослених Рома  

Организовати обуке и стр. 

оспособљавање Рома за 

одређена занимања оних који 

су заинтересовани за стицање 

веће квалификације. 

 +  Градска 

управа,  
Завод за 

запошљ,  
Вијеће 

министара 

БиХ 

Број обучених Рома и побољшавање 

њихових квалификационих структура.  

 

Од укупно евидентираних незапослених 

Рома у Бироу Бијељина, најмање 10% 

повећало квалификацију. 

Буџет РС, 
донаторска 

средства, 

буџет Града, 

Вијеће мин. 

БиХ 

Укључивање Рома у 

додатно образовање и 

обуке путем цјеложивотног 

Повећати укључивање Рома у 

програме додатног образовања 

и обука.  

  + МЕРР 
НСЗ 
НВО 

Број и структура Рома који су укључени 

у различите форме цјеложивотног учења.  
Буџет РС 
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учења 
Подстицање послодаваца 

за запошљавање Рома 

додјелом субвенција за 

отварање нових радних 

мјеста  

Повећати број послодаваца 

који запошљава Роме уз 

субвенције.  

+ + + МЕРР 
НСЗ 
НВО 
 

Број и структура Рома запослених уз 

субвенције послодавца. 
Буџет РС 

Подстицање запошљавања 

незапослених Рома 

старијих од 50 година 

Повећати укључивање у мјере 

активне политике 

запошљавања као допринос 

социјалној инклузији ових 

категорија незапослених лица. 

 + + НСЗ Број и структура незапослених Рома 

старијих од 50 година обухваћених 

мјерама АПЗ, по мјерама. 
 
Удио незапослених Рома старијих од  50 

година укључених у мјере у укупном 

броју учесника у мјерама, у односу на 

удио ове категорије у укупном броју 

незапослених на евиденцији НСЗ. 

Буџет РС,  
Буџет Града  

Подстицање женског 

предузетништва и 

самозапошљавања за жене 

Ромкиње 

Организовати обуке за 

предузетништво намијењених 

Ромкињама. 
 
Повећати потицаје за жене да 

дјелују ка самозапошљавању 

уз субвенцију за 

самозапошљавање. 
 
Подстицати оснивања сервиса 

за социјалне услуге и 

запошљавање жена у тим 

сервисима. 

 + + МЕРР 
НСЗ 
 

Број обука за предузетништво намијењен 

женама. 
 
Број жена обучених за предузетништво. 
 
Број жена самозапослених уз субвенцију 

НСЗ. 
 
Учешће жена предузетница у укупном 

броју предузетника. 
 

Буџет РС,  
донаторска 

средства  

Подстицање запошљавања 

корисника материјалног 

обезбјеђења 

Успоставити сарадњу НСЗ и 

Центара за социјални рад и 

повећати запошљавање Рома 

корисника материјалног 

обезбјеђења. 

  + МЕРР 
НСЗ 
ЦЕНТРИ ЗА 

СОЦ. РАД 
 

Број и структура корисника материјалног 

обезбјеђења укључених у мере АПЗ, по 

мјерама. Удио корисника материјалног 

обезбјеђења укључених у мјере у 

укупном броју учесника у мјерама, у 

односу на удио ове категорије у укупном 

броју незапослених на евиденцији НСЗ. 

Буџет РС,  
Буџет Града 
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Веза са другим документима:  

 Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010-2014. 

 Стратегија социјалне укључености из 2010. 

 Стратегија развоја Града Бијељина од 2015-2023. 

 Локални акциони план запошљавања за 2015. годину за Град Бијељина. 

 

 

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 
 

 

Програм  

 

 

 

Активности 

Вријеме 

реализације  

Одговорна 

институција 

- служба 

Индикатор провођења активности  

 

Извор 

финансирањ

а 1. 

год 

2. 

год 

3. 

год 

Рјешавање проблема 

неосигураних Рома  
Израдити анализу о броју 

неосигураних и разлозима 

неосигуравања Рома.  
 
Обезбиједити механизме да 

Роми добију осигурање.  

+   Фонд 

здравственог 

осигурања 

РС-

канцеларија 

Бијељина 

Повећан број Рома који су добили 

осигурање.  
Буџети РС,  

донаторска 

средства 

Едукативни  програм за 

Ромкиње из области 

репродуктивног здравља 

Едуковати Ромкиње о 

репродуктивном здрављу - 

Амбуланта за 

спец.консултације из 

гинекологије путем 

радионица. 
 
Оснажити патронаже у 

 + + Дом здравља 

Бијељина 
 

Број едукованих жена Ромкиња. 
Број насилно прекинутих трудноћа. 

Буџети РС,  

донаторска 

средства 
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Служби породичне медицине.  
Превенција специфичних 

обољења код жена 
Реализовати активности 

сцреенинга на карцином 

грлића материце, дебелог 

цријева и дојке. 

  + Дом здравља 

Бијељина 
 

Број остварених превентивних прегледа. Буџети РС,  

донаторска 

средства 

Побољшање хигијенско-

санитарних услова у 

ромским становима и 

насељима 

Појачати надзор и превенцију 

обољења у ромским 

заједницама.  

 + + Дом здравља 

Бијељина, 
Комуналац 

АД 

Број епидемиолошких извиђања и 

истраживања. 
Број и врста заразних болести. 
Број епидемија. 
Број узетих узорака воде. 

Буџети РС,  

донаторска 

средства 

Провођење програма 

превенције и едукације у 

области здравства  

Провести едукацијуромске 

популације на тему општег 

здравља, ТБЦ-а, хепатитиса и 

других заразних болести и 

масовних незаразних болести, 

дијабетеса, сексуално 

преносивих болести и болести 

зависности. 

 + + Дом здравља 

Бијељина, 
Институт за 

јавно здравље 

РС, 
НВО 

Подаци о обухвату ромских насеља (број 

обука, број едукованих особа).  
 
Израда анализа на основу доступних 

показатеља о инциденци обољења од 

ТБЦ; хепатитиса, заразних и масовних 

незаразних болести, сексуално 

преносивих болести и болести 

зависности. 

Буџети РС, 

донаторска 

средства  

Имунизација код ромске 

дјеце 
Анализирати евиденције о 

вакцинисању дјеце. 
 
Организовати вакцинисање 

невакцинисане дјеце. 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дом здравља 

Бијељина 
Број вакцинисане дјеце. Донаторска 

средства, 
Дом здравља 

Бијељина, 
Буџет Града 

Здравствени прегледи 

ромске  дјеце 

предшколског и школског 

узраста  

Годишње организовати  

систематске преглед ромске 

дјеце при упису у вртиће. 
 
Организовати прегледеромске 

дјеце при упису у школу.  
 
Пратити раст и развој 

(физичко и психичко стање) 

код ромске дјеце. 

+ + + Дом здравља 

Бијељина 
Број прегледане дјеце при упису у школу. 
Израда анализа на основу извршених 

прегледа. 
Број проведених систематских прегледа. 
Израда анализа на основу извршених 

прегледа. 

Дом здравља 

Бијељина, 
донаторска 

средства 
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Веза са другим документима:  

 Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010-2014. 

 Стратегија социјалне укључености из 2010. 

 Стратегија развоја Града Бијељина од 2015-2023. 

 

 

 

ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

 

Програм  

 

 

 

Активности 

Вријеме 

реализације  

Одговорна 

институција 

- служба 

Индикатор провођења активности  

 

Извор 

финансирањ

а 1. 

год 

2. 

год 

3. 

год 

Обезбјеђење просторних 

капацитета за предшколско 

васпитање и образовање 

иза укључивање дјеце 

Рома у цјелодневни 

боравак 
 

 

 

 

 

 

 

Изградити нови вртић у 

оквиру основне школе на 

Лединцима.  
 

 
Обезбједити коришћење 

учионица првог разреда за 

провођење програма 

предшколског васпитања и 

образовања. 
 

 

+ +  Министарств

о просвјете и 

културе и 

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Града 

Бијељина, 
основне 

школе,  
ЈУ Дјечији 

вртић, 
Удружење 

ОТАХАРИН 

Пораст броја ромске дјеце која су 

обухваћена предшколским васпитањем и 

образовањем. 
Број ромске дјеце укључене у 

цјелодневни боравак. 

Влада РС,  
Буџет Града, 

донаторска 

средства 
 

Обезбјеђење средстава за Успоставити систем издвајања + + + Министарств Број новоформираних васпитних група  Министарства 
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предшколско васпитање и 

образовање и за 

укључивање дјеце Рома у 

цјелодневни боравак 
 

потребних средстава из 

различитих буџетских извора 

на свим нивоима власти у РС.  
 
Израдити и аплицирати 

пројекте  којим ће се 

финансирати планиране 

активности.  
 
Обезбиједити потребан број 

ромских асистената, обучених 

за помоћ васпитачу у 

реализацији програма 

предшколског васпитања и 

образовања.  

о просвјете и 

културе, 

Министарств

о породице, 

омладине и 

спорта и Град 

Бијељина 

и дјеце у њима, а од  тога најмање 30 

Рома. 
Број ромске дјеце укључене у 

цјелодневни боравак.  
Број ромских асистената који су прошли 

обуке и који су ангажовани у 

предшколском васпитању и образовању. 

породице, 

омладине и 

спорта и 

Министарства 

просвјете у 

културе, 

УНИЦЕФ и 

друге 

међународне 

организације 

Идентификација ромске 

дјеце предшколског 

узраста.  

Изградити систем 

прикупљања података и 

формирати јединствену базу 

података о броју предшколске 

дјеце Рома. 
 
Омогућити доступност 

података  
свим субјектима који се баве 

унапређивањем образовања 

Рома. 

+ + + Матична 

служба Града 

Бијељина, 

Удружење 

ОТАХАРИН 

Број идентификоване ромске дјеце –

узраста од 6 мјесеци до 6 година.  
Буџет Града,  
Удружење 

ОТАХАРИН, 

донаторска 

средства 
 

Подизање свјесности 

родитеља Рома и јавности 

о позитивним ефектима 

раног учења и  потреби 

укључивања дјеце у 

програме предшколског 

васпитања и образовања 

Унаприједити компетенције 

родитеља ромске дјеце путем 

радионица.  
 
Активније медијски 

промовисати рано учење и 

организовати промотивне 

скупове.  

+ + + Удружење 

ОТАХАРИН,  
ЈУ Дјечији 

вртић, 
Одјељење за 

друштвене 

дјелатности 

Града 

Бијељина  

Број родитеља који су завршили обуке 

путем радионица.  
Број организованих промотивнихскупова 

годишње.  

ИН 

фондација, 

Удружење 

ОТАХАРИН, 

Буџет Града, 

донаторска 

средства 
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Смањење изостанака са 

наставе у школама.  
Водити редовне евиденције о 

оправданим и неоправданим 

изостанцима у школама.  
 
Достављати податке о 

изостанцима удружењима 

Рома, локалној самоуправи и 

Центру за социјални рад. 
 
Потицати и организовати 

координисано дјеловање свих 

институција. 

 +  Школе, 

удружења 

Рома, 
надлежне 

службе Град 

Бијељина 

Подаци  добијени из периодичних и 

упоредних извјештаја и анализа.   
Број смањених изостанака у школи.  

Донесени закључци на састанцима или 

договорима координационих партнера.  

Удружење 

ОТАХАРИН, 

донаторска 

средства 
 

Периодично напуштање и 

враћање у школу  
Обезбиједити системско 

рјешавање проблема 

повременог одласка дјеце у 

иностранство израдом 

политика или других законски 

заснованих одлука.   
 
Обезбиједити рјешавање 

проблема периодичног 

напуштања и враћања у школу 

едукацијом, пројектима 

помоћи и утицајем да 

родитељи шаљу дјецу  у 

школу.   
 
Утицати на досљедну 

примјену законских 

регулатива.  

 + + Надлежни 

државни 

органи, 
удружења 

Рома, Центар 

за социјални 

рад, Фонд 

дјечије и 

социјалне 

заштите, 
школе, 

надлежне 

градске 

службе,   
Црвени крст.  

Добијени подаци на основу евиденције, 

извјештаја и  анализе.  
Број изостанака у школи. 
Покренута иницијатива за досљедну 

примјену закона.  
 

Удружење 

ОТАХАРИН, 

НВО, 

Донаторска 

средства. 
 

Неодржавање личне 

хигијене (код поједине 

ромске дјеце) 

Едуковати родитеље и дјецу о 

значају и начину одржавања 

личне хигијене као и о томе да 

је хигијена предуслов за 

социјализацију у разреду што 

+ + + Дом здравља, 

Фонд дјечије 

и социјалне 

заштите, 

Црвени крст, 

Добијени подаци на основу опсервација 

и извјештаја.  
Број едукованих родитеља и дјеце.  
Број посјета породицама.  
Број породица које редовно добијају 

Донаторска 

средства, 

Министарств

о  здравља и 

социјалне 
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може да утиче на успјех 

дјетета. 
 
Организовати периодичне 

посјете медицинског особља 

породицама Рома гдје су 

уочене потешкоће.  
 
Изградити систем обезбјеђења 

хигијенских пакета 

породицама на мјесечном 

нивоу. 

удружења 

Рома 
хигијенске пакете.  
 

заштите РС.  
 

Напуштање школе због 

удаје 
Едуковати родитеље и дјецу о 

ефектима напуштања школе и 

ране удаје. 
 
Дефинисати и понудити 

системско рјешавање 

надлежним институцијама.  

+ + + Центар за 

социјални 

рад, Град 

Бијељина, 

удружења 

Рома  

Број едукованих родитеља и дјеце.  
Број Ромкиња које су напустиле 

школовање због удаје.  
Донешен правни акт за рјешење 

проблема од стране надлежних 

институција.  
 

Донаторска 

средства. 

Низак ниво школског 

постигнућа 
Осигурати школску 

литературу и прибор за 

ромску дјецу у основним и 

средњим школама. 
 
Организовати редовну 

инструктивну и додатну 

наставу у школама. 
 
Примијенити могућности 

ванредног полагања основне 

школе за дјецу која су 

прерасла школску доб.  
 
Осигурати ромског асистента 

у настави који ће испуњавати 

 + + Министарств

о просвјете и 

културе РС, 

школе, 

удружења 

Рома   

Број дјеце која су подигла ниво 

школских постигнућа.  
Број часова и врста додатне наставе.  
Донешен правни акт за рјешење 

проблема од стране надлежних 

институција.  
Асистенти ће помоћи ученицима у 

савладавању школског градива. 
 

Министарств

о просвјете и 

културе РС, 

Удружење 

ОТАХАРИН, 

донаторска 

средства 
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минималне стандарде.  
Важност високог 

образовања 
 

 

 

 

 

 

Радити на промоцији 

важности уписивања на 

факултете. 

Пружати помоћ при 

савладавању градива Ромима 

који су на факултету.  

Обезбједити стипендије 

стидентима Ромима. 
 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Високошколс

ке устнове, 

НВО 

 

 

 

 

Број Рома који су подигли ниво свијести 

о значају високог обазовања. 
Број уписаних Рома на факултете. 
Број додјељених стипендија.  

РЕФ, Град 

Бијељина 

 

 

 

 

Присутност 

дискриминације у школама 
Подићи свијест и по потреби 

едуковати наставнике о 

дискриминацији и 

присутности дискриминације 

у школама. 
 
Наставници ће кроз своја 

обавезна усавршавања у току 

школске године више пажње 

посветити дискриминацији. 
 

+ + + Школе Број пријављених и рјешених случаја 

дисриминације. 
Број тема о дискриминацији која су 

обрађена кроз редовно усавршавање 

наставника. 

 

Побољшање сарадње са 

школама у циљи 

превазилажења проблема 

образовања ромске дјеце 

- оснивање радне 

групе за образовање 

ромске дјеце на 

подручју Града 

Бијељина 

+ + + Центар за 

социјални 

рад, Градска 

Управа,  
Удружења 

Рома, НВО 

Основана радна група за рјешавање 

проблема 

образовања/изостанака/напуштања 

школовања 

Центар за 

социјални 

рад, Буџет 

Града, 

донаторска 

средства, 

Отахарин 

 

Веза са другим документима:  
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 Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010-2014. 

 Стратегија социјалне укључености из 2010. 

 Стратегија развоја Града Бијељина од 2015-2023. 

 Закони о васпитању и образовању. 

 Декларација о дјечијим правима.  

 

 

ОБЛАСТ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ  

 
 

 

Програм  

 

 

 

Активности 

Вријеме 

реализације  

Одговорна 

институција 

- служба 

Индикатор провођења активности  

 

Извор 

финансирањ

а 1. 

год 

2. 

год 

3. 

год 

Легализација бесправно 

изграђених индивидуалних 

стамбених објеката  
 

Евидентирати  и оцијенити 

постојеће  објекте у којим 

живе Роми .  
 
Развити јединствену базу 

података бесправно 

изграђених објеката. 
 
Потицати рјешавања правног 

статуса имовине на којем се 

налазе објекти у којима живе 

Роми. 
 
Легализирати бесправно 

изграђене индивидуалне 

стамбене објекте.  

+ 
 

+ + Градска 

управа,  

Удружења 

Рома  

Број захтјева за легализацију стамбених 

објеката.  
Број одобрених захтјева за легализацију 

стамбених објеката.  

Буџет Града, 

донаторска 

средства.  
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Урбанизација ромских 

насеља  
Изградити и реконструисати  

комуналну инфраструктуру у 

сагласности са планском  

документацијом  насеља у 

којима живе Роми (вода, 

канализација, струја, путеви).  
 
Организовати одвоз смећа из 

насеља у којима живе Роми.  

+ 
 

 

 

 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

Градска 

управа,  

Удружења 

Рома, НВО, 
Комуналац 

АД 

Број ромских насеља у којима се ради 

урбанизација.  
Број изграђених инфраструктурних 

објеката.  
Број реконструисаних инфраструктурних 

објеката. 
Број насеља гдје је ријешено питање 

одвоза смећа.  

Буџет Града, 

донаторска 

средства 

Планирање и изградња 

нових стамбених објеката  
Набавити и уредити 

земљишта  за изградњу 

индивидуалних и колективних 

стамбених објеката за Роме 

који не посједују земљу.  
 
Изградити индивидуалне 

стамбене објекте. 
 
Изградити колективне 

стамбене објекте по принципу 

социјалног становања. 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

Градска 

управа,  НВО  
Број набављених парцела за 

индивидуалне стамбене објекте.  
Број набављених парцела за колективне 

стамбене објекте.  
Број уређених парцела за индивидуалне 

стамбене објекте.  
Број уређених парцела за колективне 

стамбене објекте. 
Броз изграђених и усељених 

индивидуалних стамбених објеката.  
Броз изграђених и усељених 

колективних стамбених објеката. 

Буџет Града, 

донаторска 

средства 

 

 
Веза са другим документима:  

 Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010-2014. 

 Стратегија развоја Града Бијељина од 2015-2023. 
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ОБЛАСТ ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛИЈЕЂА, ОБИЧАЈА И ТРАДИЦИЈЕ  

 

 

 

Програм  

 

 

 

Активности 

Вријеме 

реализације  

Одговорна 

институција 

- служба 

Индикатор провођења активности  

 

Извор 

финансирањ

а 1. 

год 

2. 

год 

3. 

год 

Успостава подршке 

културним дешавањима за 

Роме  

Дефинисати календар 

културних догађаја уз потицај 

и финансирање од стране 

Града Бијељина.  
 
Организовати подјелу 

симболичних поклона за дјецу 

Роме.  

+ + + Градска 

управа,  

Основне и 

средње 

школе, 

удружења 

Рома 
 

Број кампања информисања грађана о 

датумима важним за Роме.  
Број подијељених пакета за дјецу Роме.  

Буџет Града, 

Удружење 

ОТАХАРИН, 

донаторска 

средства 
 

Промоција културе Рома  Обиљежавати у школама 

сљедеће датуме од значаја за 

Роме:  
8. април Свјетски Дан Рома, 5. 

новембар Дан ромског језика  

и  Ђурђевдан 6. мај.  

+ + + Основне и 

средње 

школе, 

удружења 

Рома 
 

Број обиљежавања културних догађаја у   

основним и средњим школама.   
 

Буџет Града, 

донаторска 

средства, 

НВО 

Очување ромског језика   Увести ромски језик као 

факултативни предмет у 

школе у којима се у већем 

броју школују ромска дјеца.  
 
Стручно оспособити 

предаваче за ромски језик. 
 
Што више укључивати ромску 

дјецу у школске секције. 
 
Увести на часовима 

+ + + Одбор за 

Роме, 
Основне и 

средње 

школе, 

удружења 

Рома,  
Градска 

управа 

Број школа у којима је уведен ромски 

језик. 
Број предавача који су оспособљени да 

предају ромски језик.  
Број предавача који предају ромски језик 

у школама у Бијељини.  
Број ромске дјеце укључене у школске 

секције.  
Број часова одјељенске заједнице 

везаних за ромску културу, традицију и 

обичаје. 

Надлежна 

министарства, 
Буџет Града, 

донаторска 

средства 
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одјељенске заједнице теме 

везане за ромску културу , 

традицију и обичаја. 

 

Веза са другим документима:  

 Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010-2014. 

 Стратегија развоја Града Бијељина од 2015-2023. 

 

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   

 

 

 

Програм  

 

 

 

Активности 

Вријеме 

реализације  

Одговорна 

институција 

- служба 

Индикатор провођења активности  

 

Извор 

финансирањ

а 1. 

год 

2. 

год 

3. 

год 

Превенција уличног 

просјачења дјеце Рома  
Обезбиједити пружање 

психичке заштите дјеце. 
 
Превентивно дјеловати да се 

отклони потреба просјачења 

кроз остаривање права из 

закона, укључивањем дјеце у 

Дневни центар за заштиту 

деце која раде на улици. 

+ + + Центар за 

социјални 

рад,  
Удружења 

Рома, НВО 

Број дјеце која посјећују Дневни центар.  
Број сервиса за дјецу која посјећују 

Дневни центар.  

Центар за 

социјални 

рад,  Буџет 

Града, 

донаторска 

средства, 
Отахарин 

Елиминација присилног 

рада дјеце Рома 
Пружити друштвено и 

економско оснаживање којим 

би се елиминисале појаве 

присилног рада дјеце Рома. 
 
Потицати Роме да говоре о 

радној и другој експлоатацији.  

+ + + Центар за 

социјални 

рад,  
Удружења 

Рома, НВО 

Број случајева радне и друге 

експлоатације ромске дјеце.  
Број кампања којима се потићу ромска 

дјеца да говоре о експлоатацији.  
Број сконишта за дјецу у Бијељини.  

Центар за 

социјални 

рад, Буџет 

Града, 

донаторска 

средства, 
Отахарин 
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Организовати склоништа за 

дјецу Роме.  
Оснивање прихватне 

станице 
 

- израда елабората 

оправданости 

прихватне станице за 

подручје Града 

Бијељине 

- иницијатива према 

градоначелнику/скупш

тини Града Бијељина 

- успостава прихватне 

станице. 

+ + + Центар за 

социјални 

рад,  
Удружења 

Рома, НВО, 

Отахаирн, 

Градска 

Управа 

- израђен елаборат оправданости 

прихватне станице 

- усвојена иницијатива од стране 

градоначелника/скупштине 
- успостављена прихватна станица 

Центар за 

социјални 

рад, Буџет 

Града, 

донаторска 

средства, 
Отахарин 

Перманентно дјеловање 

Центра за социјални рад на 

праћењу животних услова 

ромске популације 

Континуирано преиспитивати  

остварења основних и 

проширених права са циљем 

пружања правовремене 

подршке и унапређења 

положаја Рома. 
 
Обезбиједити стално 

присуство радника центра на 

терену са тенденцијом бољег 

упознавања са проблемима и 

откривање нових случајева. 
 
Проводити континуиране 

активности  савјетодавног 

рада са тенденцијом подизања 

свести Рома о промени начина 

живота и стицању 

материјалних добара. 
 
Спречавати асоцијална 

понашања код ромске деце.   

+ + + Центар за 

социјални 

рад,  
Удружења 

Рома, НВО 

Број ромских породица које су 

корисници права из закона о социјалној 

и дјечијој заштити. 
Број теренских посјета радника Центра 

за социјални рад. 
Број промотивних кампања за подизање 

свијести ромске популације о промјени 

начина живота и стицању материјалних 

добара.  
Број обрађених социјалних случајева у 

ромским породицама.  
Број малољетника починилаца 

кривичних дјела. 
Број евидентираних Рома малољетника 

са асоцијалним облицима понашања.   
Број ромске деце укључене у друштвене 

и културне токове града и спортске 

активности.  
Број пројеката на годишњем нивоу 

којима ЦСР и НВО у партнерству раде 

на реализацији проблема Рома.  

Центар за 

социјални 

рад, Буџет 

Града, 

донаторска 

средства 
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Развијати сарадњу и 

реализовати активности 

заједно са невладиним 

организацијама које се баве 

проблемима ромске заједнице. 
Побољшање сарадње са 

школама у циљи 

превазилажења проблема 

образовања ромске дјеце 

- унаприједити систем 

размјене информација, 

- оснивање раде групе 

за образовање ромске 

дјеце на подручју 

Града Бијељина 

+ + + Центар за 

социјални 

рад, Градска 

Управа,  
Удружења 

Рома, НВО 

Разрађне систем размјене информација, 
Основана радна група за рјешавање 

проблема 

образовања/изостанака/напуштања 

школовања 

Центар за 

социјални 

рад, Буџет 

Града, 

донаторска 

средства, 

Отахарин 

 

Веза са другим документима:  

 Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010-2014. 

 Стратегија развоја Града Бијељина од 2015-2023. 

 Потписани меморандуми и формиране радне групе који имају за циљ унапређење положаја и живота Рома на подручју Града 

Бијељина а у којима учешће има Центар за социјални рад Бијељина.  

 Меморандум о сарадњи између Удружења грађана за промоцију образовања Рома "Отахарин" и ЦСР (април 2011) о поступању и 

сарадњи надлежних субјеката на заштити и збрињавању дјеце затечене у прошењу. 
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РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 

 

Ромска популација у Бијељини је изложена неравноправности по основу полне 

припадности, што додатно дискриминише жене, дјевојке и дјецу ромске мањине.  

Акционим планом потребно је омогућити функционисање и унапређење дјеловања 

институционалних механизама за равноправност полова на локалном нивоу власти као 

и поштовање Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини. Локалне власти 

треба да буду упознате са радом Одбора једнаких могућности који је формиран у 

Народној скупштини Републике Српске, са Агенцијом за равноправност полова БиХ, и 

са ентитетским гендер центром. У сваком рефералном тијелу надлежном за питања 

Рома у градској управи, као што су одбори/комисије за питања равноправности полова, 

треба да буде најмање једна Ромкиња са квалификацијом која одговара радном мјесту. 

Обзиром да Ромкиње имају потребу за унапређењем властитог статуса, потребно је 

кампањама стимулисати Ромкиње да активније учествују у политичким и друштвеним 

токовима, као и да оснаже своје дјеловање у ромским заједницама.  

Област предшколско васпитање и школско образовање  
Акциони план у домену образовања Рома треба да обухвати већи број женске ромске 

дјеце за најмање 20% у односу на 2014. годину. Акционим планом треба загарантовати 

обезбјеђење школског прибора, уџбеника, превоза и једног оброка дневно у школи за 

сву ромску дјецу, па тиме и за дјевојчице. Ромкиње са добрим успјехом у школи, као и 

њихове родитеље, треба стимулисати да наставе школовање обезбјеђењем стипендија и 

наставних средстава. Приликом уписа на више школе или факултете потребно је 

примијенити афирмативни приступ у којем се даје предност Ромкињама под условом да 

испуњавају исте услове као други кандидати. Градска управа треба да сваком Рому, па 

тиме и Ромкињи, која похађа факултет обезбиједи годишњу стипендију.   

Област здравствена заштита  
Права у области здравства Ромкиње могу да остваре под условима које закон налаже, па 

у том контексту треба омогућити женама Ромкињама да остваре право на здравствену 

заштиту, а да се редовно, два пута годишње, ради кампања за потребу имунизације 

ромске дјеце. ОЦД у сарадњи са здравственим институцијама треба да прате 

реализацију имунизације посјетама породицама у насељима гдје живе Роми. Жене, а 

посебно дјевојке, треба упознати са посљедицама нарушеног здравља, преносивих 

болести, рјешавањем проблема трудноће, и са потребом оралне заштите тј. лијечење 

зуба.  

Обалст запошљавање  
Разврставање података о запошљавању по полу показује да је мања вјероватноћа да ће 

жене учествовати на тржишту рада. Потребно је повећати ниво учешћа жена у радној 

снази, који је посебно низак код жена Ромкиња. Ромкиње које су запослене често раде 

лоше плаћене послове и потребна је кампања изједначавања права запослених жена и 

мушкараца. Дискриминација у запошљавању у смислу права мајки и даље је широко 

распрострањена и то је област неопходног дјеловања. 

Област социјална заштита 
Иако је остварен одређени напредак у сузбијању насиља над женама, имплементација 

државне стратегије још увијек је слаба, а и финансијска средства која се издвајају за 

склоништа за жртве насиља су недовољна. Дјевојчице и дјевојке су често изложене 
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повећаном ризику од сексуалног искориштавања и других облика насиља, али је на 

локалном нивоу потребно организовати кампање подизања свијести Рома о 

посљедицама насиља, насиља у породици, раних удаја и присилног рада - најчешће на 

улици. Центар за социјални рад треба да синхронизује дјеловање са министарством 

унутрашњих послова и организацијом Лара Бијељина, и интервенише у случајевима 

потребе штитећи жртве насиља склањањем у сигурне куће или локације гдје неће бити 

угрожене. Центри за социјални рад треба посебну пажњу да обрате на дјецу улице, 

дјецу бескућнике и дјецу која су занемарена, што се посебно односи на дјевојчице 

обзиром на изложеност ризицима трговине дјецом.  

Област стамбено збрињавање  
Рјешавање стамбених питања Рома мора садржавати елементе рјешавања стамбених 

питања и самохраних мајки и мајки са већим број дјеце. У том смислу потребно је да 

надлежне службе, првенствено Центар за социјални рад, имају евиденцију потреба и 

стања самохраних мајки и мајки са већим бројем дјеце. У насељима гдје живе 

самохране мајке потребно је изградити инфраструктуру која ће омогућити нормално 

функционисање породице, а то значи да се мора ријешити увођење воде, канализације и 

струје у домове гдје се легално могу урадити прикључци. У бесправно направљеним 

кућама гдје живе самохране мајке потребно је легализирати објекат, и ријешити 

увођење воде, канализације и струје у куће.  

Иако су права жена на имовину заштићена законом, традиција Рома обично фаворизује 

мушкарце као насљеднике имовине, тако да се жене често одричу свог права 

насљедства у корист браће, односно неформални институти спречавају ефикасно 

провођење закона. Кампања промјене навика жена Ромкиња би требала да резултује 

повећаним бројем уписа имовине у  земљишне књиге.   

 

 

 

ПРОВОЂЕЊЕ, НАДЗОР И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛАП-А 

 

Да би се формализовало праћење реализације планираних активности наведених у 

ЛАП-у, Град Бијељина у сарадњи са надлежним службама и удружењима Рома може да 

формира радну групу за реализацију ЛАП-а и за праћење реализације ЛАП-а.  

 

У локалном акционом плану дефинисане су одговорне институције и службу за 

реализацију активности, а радна група ће имати задатке:  

 

 да надзире реализацију ЛАП-а тј. праћење,  

 да извјештава надлежним институцијама о степену реализације ЛАП-а најмање 

једном годишње и  

 да по потреби унапређује ЛАП сходно потенцијално ново-насталим 

околностима.  

 

Након истека 2018. године потребно је урадити евалуацију ЛАП-а да би се мјерењем 

постигнућа утврдио степен успјешности реализације планираних активности и да би се 

одредили обими активности за наредни период од најмање три године.  
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У изради Локалног акционог плана за укључење Рома на подручју града Бијељина за 

2016-2018. године, учествовали су следећи чланови радне групе: 

 

 

 

1. Градска управа Бијељина,  Нада Бабић, 

2. Центар за социјални рад Бијељина, дпл.цпец. педагог Славица Коврлија, 

3. Дом здравља Бијељина, др Снежана Перић, 

4. ЈУ Завод за запошљавање филијала Бијељина, директор Славица Лукић, 

5. Основна школа „Јован Дучић“ Бијељина, педагог Јагода Тодоровић, 

6. ЈУ предшколска установа „Чика Јова Змај“, директор Јока Арсеновић, 

7. Удружење жена „Ромкиња“ Бијељина,  Безгада Бегановић, 

8. Удружење грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин“, Драган Јоковић, 

9. ЦАРЕ интернационал, програмски менађер, Шевко Бајић. 


