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 Имајући у виду тешкоће са којима се суочава ром-
ска популација и потребе за образовањем ромске попу-
лације, општина Уб приступа доношењу следећег пакета 
мера и активности како би учинила услове образовања 
Рома што бољим и квалитетнијим са крајњим циљем 
њихове пуне интеграције у друштвени живот читаве за-
једнице. Крајњи циљ свакако представља пуна равно-
правност Рома са остатком популације за шта је без сум-
ње један од предуслова пуна образовна инклузија ром-
ске заједнице.  
 
 Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб 
у свом Акционом плану под тачком Г. 6.2.3. у оквиру 
одељка „Брига о осетљивим групама грађана“ наводи 
уређивање ромских насеља као један од циљева. Циљ је 
предвиђен да се реализује у континуитету од 2010. до 
2016. уз издвајања од по 2.000.000 динара на годишњем 
нивоу.  
 
 Општина издваја средства за подршку ромској/си-
ромашној деци кроз опредељена средства у буџету наме-
њена Центру за социјални рад. Око 50-60% корисника  
помоћи Центра представљају припадници ромске попу-
лације. Деца добијају помоћ посредним путем кроз јед-
нократну помоћ и МОП.  
 

 

 

Заступљеност Рома у општини Уб према попису ста-
новништва из 2002. 
 
 
Село/градско насеље Број Рома 
Бањани 5 
Богдановица1 38 
Врело 2 
Докмир 14 
Звиздар 44 
Каленић 3 
Калиновац 1 
Кожуар 4 
Новаци 16 
Паљуви 77 
Памбуковица 31 
Руклада 7 
Совљак 26 
Таково 7 
Трлић 28 
Уб 9 
Шарбане 9 
 
 

                                                
1 Процењује се да у Богдановици живи вишеструко већи број Рома 
(преко 500) којих на нивоу општине званично има 321, а незва-
нична процена се креће око броја 2.000. 
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Циљеви за спровођење Локалног акционог плана за образовање Рома на територији Општине Уб:   
 

ЦИЉ: Стварање услова за пуно интегрисање ромске заједнице у друштвено-економске токове на нивоу општине 
ГРУПА МЕРА: Оснивања институција надлежних за ромску интеграцију  

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Временски 
рок 

1. Формирање 
канцеларије за 
ромска питања 

Постављање кординатора 
Канцеларије и обезбеђива-
ње услова за рад Канцела-
рије 

Локална са-
моуправа 

Канцеларија почела са 
радом 

Локална самоу-
права 

Прва полови-
на 2012. 

2. Оснивање 
ромске НВО 

Подстицање ромског акти-
визма и формално-правно 
установљавање ромске 
НВО са седиштем на тери-
торији општине  

Ромска зајед-
ница 

Основана ромска НВО Ромска НВО 2012. година 
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ЦИЉ : Укључивање Рома у образовни систем и одржавање континуитета у образовању  
ГРУПА МЕРА: Стварање услова  у образовним институцијама  за укључивање и опстајање Рома 

 у образовном систему  на  локалном нивоу 
3. Израда базе 
података о ром-
ској деци на ни-
воу образовних  
установа  
 

1.1 Утврђивање структуре 
базе и критерија на осно-
ву којих ће се формира-
ти база података  

Предшколска 
установа, 
школе  

Уређене  структура и 
подаци у бази и начин 
и право коришћења ба-
зе података 

Локална самоу-
права  
Школска управа  

Школска  
2011. / 2012.  

1.2 Израда базе података на 
нивоу образовних уста-
нова  

Предшколска 
установа, 
школе 

Формирана база пода-
така  

Локална самоу-
права  
Школска управа ,  

До маја 2012.  

4. Укључивање 
Рома – родитеља 
у Савете родите-
ља на нивоу 
образовних уста-
нова 

2.1  Израда анализе потреба 
ромских родитеља  

РНВО , обра-
зовне инсти-
туције  

Израђена анализа  по-
требе ромских родите-
ља  

Канцеларија за 
ромска питања  

Школска 
2011. / 2012.   

2.2 Упознавање, едукација 
ромских родитеља са еле-
ментима образовног систе-
ма  

Школска 
управа  
образовне ин-
ституције, 
РНВО  

Број едукативних ра-
дионица  

канцеларија за 
ромска питања  

календарска 
2012. 

2.3 Креирање школских ак-
тивности за мотивацију ро-
дитеља за укључивање у 
живот и рад школа  

школе , пред-
школска уста-
нова 

Израђен план и про-
грам активности и увр-
шћен у Годишњи план 
рада установа  

школска управа До почетка 
школске 
2012./2013.  

2.4 Укључивање ромских 
родитеља у рад Савета ро-
дитеља 

школе , пред-
школска уста-
нова 

Број родитеља укљу-
чен рад Савета родите-
ља 

школска управа Школска 
2012./ 2013.  
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5. Остваривање 
сарадње између 
образовних  
установа и РН-
ВО које се баве 
образовањем  

3.1. Дефинисање критерију-
ма за укључивање у рад Ло-
калног саветодавног тела за 
унапређење образовања Ро-
ма  

Локална са-
моуправа  

Израђени критеријуми РНВО Од јануара 
2012. до маја 
2012.  

3.2 Јачање капацитета 
Општинског тима за 
образовну инклузију Рома 
ради што квалитетнијег 
координирања и праћења 
активности у оквиру 
установа задужених за 
унапређење образовања 
Рома.  

Локална са-
моуправа  

Интензивиран и 
побољшан рад 
Општинског тима за 
образовну инклузију 
Рома 

Локална 
самоуправа /  
РНВО  

Континуиран
о почевши од 
јануара 2012.  

6. Планирање 
посебних актив-
ности које имају 
инклузивни при-
ступ у решавању 
проблематике 
унапређивања 
квалитета обра-
зовања ромске 
деце у оквиру 
Годишњих про-
грама рада уста-
нове  

4.1. Израда плана у устано-
вама  
 

Предшколска 
установа, 
школе  

Израђен план активно-
сти увршћен у Годи-
шњи план рада школа 
и предшколске устано-
ве  

Школска управа Почетак 
школске  
2012. / 2013. 

7. Подршка уста-
новама у реали-

5.1 Стручна помоћ (програ-
ми, кадар ) 

Школска 
управа , НВО  

Број организованих се-
минара, тренинга, обу-

Локално савето-
давно тело  

Континуира-
но почевши 
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зацији плана по-
себних активно-
сти  

ка  од школске 
2012. / 2013.  

5.2 Материјална подршка 
(опремање, финансијска 
средства за активности) 

Локална са-
моуправа, до-
натори  

 Локално савето-
давно тело  

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012. / 2013. 

5.3 Повезивање установа 
које подстичу инклузивни 
приступ у раду са маргина-
лизованим групама 

Школска 
управа 
Локално 
саветодавно 
тело 

Број одржаних зајед-
ничких састанака , 
формирана мрежа 
образовних установа 
која се баве унапређе-
њем образовања Рома 

Локално савето-
давно тело 

Школска 
2012. / 2013.  

8. Идентифика-
ција , награђива-
ње и афирмација 
установа које по-
стижу најбоље 
резултате у раду 
са ромском де-
цом  

6.1 Организација годишњих 
промотивних скупова на 
којима би се презентовали 
резултати годишњих актив-
ности установа 

Школе, 
Школска 
управа 

Број округлих столова, 
конференција 

Канцеларија за 
ромска питања , 
Локално савето-
давно тело 
(Општински тим 
за образовну 
инклузију Рома) 

Континуира-
но почевши 
од  2012.  

6.2 Континуирана медијска 
презентација  

Локална са-
моуправа 

Број емисија на меди-
јима  

Канцеларија за 
ромска питања, 
РНВО 

Континуира-
но почевши 
од  2012.  

9. Подршка 
укључивању де-
це у образовни 
систем  

7.1 Кампање у ромској за-
једници 

РНВО Број скупова  Канцеларија за 
ромска питања 

Континуира-
но почевши 
од 2012.  

7.2 Кампање у просветној и 
широј заједници  

Школе, 
Школска 
управа 

Број округлих столова 
, конференција 

Канцеларија за 
ромска питања, 
РНВО 

Континуира-
но почевши 
од 2012.  

 8.1 Боравак деце у цело- Локална са- Број деце који укљу- Канцеларија за Континуира-
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10. 
Обезбеђивање 
материјалне 
подршке ромској 
деци за 
укључивање и 
опстајање у 
образовању  

дневним програмима моуправа, 
предшколска 
установа 

чен у целодневне про-
граме  

ромска питања, 
РНВО 

но почевши 
од 2012.  

8.2 Ужина за децу  
8.3 Уџбеници и школски 
прибор  
8.4 Ваншколске активности 
( рекреативна настава, 
екскурзије...)  

Локална са-
моуправа 

Број деце који је добио 
материјалну подршку  

Канцеларија за 
ромска питања, 
РНВО 

Континуира-
но почевши 
од 2012.  

8.5 Превоз 
 

Локална са-
моуправа 

Број деце који је добио 
материјалну подршку 

Канцеларија за 
ромска питања, 
РНВО 

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012. / 2013. 

8.6 Успешним  
средњошколцима  обезбе-
дити стипендије и смештај 
у студентским домовима 

Локална са-
моуправа, 
донатори 

Број деце који је добио 
материјалну подршку 

Канцеларија за 
ромска питања, 
РНВО 

Континуира-
но почевши 
од 2012.  

11. Организова-
ње акције „Пре-
неси знање“ 

8.7 Прикупљање половних 
уџбеника од ученика који 
су завршили своје школова-
ње 

Образовне 
институције, 
ромска НВО 
и Црвени 
крст 

Повећан број деце која 
имају целовит уџбе-
нички комплет 

Локална самоу-
права 

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012/2013 

12. Јачање улоге 
ромских асисте-
ната у образов-
ном систему 

8.8 Едуковање ромских аси-
стената и ангажовање до-
датних асистената (у складу 
са потребама школа) 

Образовне 
институције  

Побољшан квалитет 
рада ромских асисте-
ната 

Школска управа и 
образовне инсти-
туције 

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012/2013 

13. Здравствена 
едукација роди-
теља ромске де-

8.9 Повећавање свести ро-
дитеља о значају здравља 
деце  

Здравствене 
установе – 
Дом здравља 

Повећана свест роди-
теља и смањен број 
здравствених пробле-

Локална самоу-
права 

Континуира-
но почевши 
од школске 
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це предшколског 
и основношкол-
ског узраста 

 и Канцелари-
ја за ромска 
питања 

ма међу ромском 
школском  популаци-
јом 

2012/2013 

ГРУПА МЕРА: Стварање услова  у образовним институцијама  за укључивање и опстајање Рома 
 у образовном систему на локалном нивоу 

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг временски рок 
14. Награђивање 
и истицање ром-
ских породица 
чија се деца 
успешно школу-
ју  

9.1 Организовање јавних 
скупова на којима ће исти-
цати ромске породице које 
су највише допринеле 
школским постигнућима 
своје деце 

РНВО, Шко-
ле, 
Канцеларија 
за ромска 
питања  

Број породица које су 
награђене  

 Локално савето-
давно тело 

Континуира-
но почевши 
од 2012. 
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ЦИЉ :  Обезбеђивање квалитетног образовања 
ГРУПА МЕРА: Развијање образовних програма, наставних средстава који прате 

образовне потребе ромске деце и младих 
 
Задаци  : Активности Носио-

ци 
Индикатори Мониторинг Времен-

ски рок 
15. Развијање 
посебних обра-
зовних  програ-
ма који прате по-
требе ромске де-
це 
 

10.1  Спровођење акредито-
ваних образовних програма  
10.2  Организовање 
различитих облика 
подршке деци у циљу 
савлађивања наставног 
градива (допунска настава, 
компензаторна настава, 
менторски рад)  

Школе врсте и број развијених и 
спроведених активности  

  
Школска управа 

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012. / 2013. 

16.  Праћење и 
вредновање  
програма посеб-
них активности 
које имају за 
циљ унапређење 
квалитета обра-
зовања ромске 
деце 

11.1 Развити индикаторе и 
инструменте за праћење у 
оквиру самовредновања ра-
да школе   
11.2 Примена индикатора 
кроз процес 
самовредновања рада 
установа 

Школе Израђени инструменти  се 
примењују у процесу само-
вредновања рада школа  

Школска управа  Континуира-
но почевши 
од школске 
2012. / 2013. 
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17. Обезбеђива-
ње кадра компе-
тентног за рад са 
ромском децом  

12.1 Едукација просветног 
кадра путем семинара за 
имплементацију компенза-
торних, корективних, пси-
хо-социјалних програма , 
као и креирања школских 
активности за остваривање 
успешније сарадње са мар-
гинализованим породицама 
и  ромском заједницом  
12.2 Увођење ромских 
асистената васпитача и 
учитеља у групе и одељења 
са већим бројем ромске 
деце 

Школска 
управа ,  
Стручне 
НВО  

- Број обучених наставника 
и  васпитача  
- квалитет реализованих 
образовних програма  
- број укључених ромских 
асистената у групе и 
одељења  

РНВО, Канцелари-
ја за ромска пита-
ња 

Континуира-
но почевши 
од  2012.  

18. Остваривање 
сарадње између 
школа и пред-
школских уста-
нова у циљу раз-
мене и протока 
информација о 
деци  

13.1 Развијање модела пра-
ћења ромске деце у пред-
школским групама и успо-
стављање система преноше-
ња података о културоло-
шком и социјалном статусу 
породица  

Пред-
школска 
установа 
, школе 

Израђени инструменти пра-
ћења деце 

Локално савето-
давно тело 

Од јануара 
до јуна 2012. 
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ЦИЉ :  Уважавање различитости и развијање мултикултуралних вредности 
ГРУПА МЕРА: Развијање образовног окружења заснованог на уважавању различитости и мултикултуралности 

 
Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Времен-

ски рок 
19. Интегрисање 
постојећих акре-
дитованих про-
грама намење-
них васпитању 
против предра-
суда и уважава-
њу различитости 
у програме обра-
зовно-васпитног 
рада и програме 
слободних ак-
тивности обра-
зовних институ-
ција  
 
 
 

13.1 Обука запослених у 
образовним установама 
(установе чији запослени 
нису прошли ове програме ) 
13.2 У програмима рада за 
обавезне и изборне предме-
те  унети садржаји који  
подстичу уважавање разли-
читости:  
- програми рада одељен-
ских заједница, ђачког пар-
ламента 
програми слободних 
активности 

Школска 
управа , 
општински 
просветни 
инспектор,   
Стручне 
НВО,  
Школе 
 

- Обучен просветни 
кадар  
- имплементирани 
програми за уважава-
ње различитости у 
оквиру постојећих на-
ставних програма  
- развијена свест код 
ученика  и просветних 
радника о толеранцији   

Канцеларија за 
ромска питања 

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012./ 2013. 

20. Упознавање 
ученика и про-

14.1 Организовање семина-
ра о ромској култури и тра-

РНВО - број просветних рад-
ника који је прошао 

Канцеларија за 
ромска питања 

Почев од 
2012.  
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светног   кадра 
школа    са кул-
туром и тради-
цијом Рома 

дицији за просветни кадар 
школа и ученике школа  

обуку - број деце који 
је прошао обуку - не-
постојање предрасуда 
и стереотипа о ромској 
популацији међу про-
светним кадром и де-
цом у школама  

21. Спровођење 
антидискрими-
наторне полити-
ке у образовању  

15.1 Спровођење заштите 
деце од дискриминације на 
основу законске регулативе  
15.2  У индикаторе вредно-
вања и самовредновања ра-
да образовних установа 
уврстити предлог анекса ,, 
Индикатори облика дискри-
минације у образовним ин-
ституцијама“ 
 

Школе 
 

-  предлог анекса ,, Ин-
дикатори облика дис-
криминације у обра-
зовним институција-
ма“ је увршћен у про-
цес самовредновања 
школа , примењује се у 
пракси  

Школска управа,  
РНВО, 
Канцеларија за 
ромска питања 

Континуира-
но почевши 
од школске 
2012. / 2013. 

22. Обележавање 
и промоција 8. 
априла Свеског 
дана Рома  

Организовање 
манифестација о ромској 
култури и традицији за про-
светни кадар школа и уче-
нике школа 

Школе, 
локална 
самоуправа 

Организоване 
манифестације 
поводом Светског дана 
Рома (медијски 
испраћено) 

РНВО, 
Канцеларија за 
ромска питања 

Почев од 
2012. 

ГРУПА МЕРА: Развијање осетљивости професионалне јавности и шире заједнице за образовне потребе Рома 
 

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Времен-
ски рок 

23. Информиса- 16.1 Организовање конфе- локална само- - број одржаних скупо- Канцеларија за Континуира-
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ње и сензитиви-
сање шире дру-
штвене заједни-
це за образовне 
потребе Рома  

ренција , округлих столова, 
семинара о потребама ром-
ске заједнице за образова-
њем  

управа , шко-
ле, РНВО 

ва   ромска питања но почевши 
од  2012.  

                    ГРУПА МЕРА: Промовисање културног идентитета и неговање ромских културолошких разлика  
 
Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Времен-

ски рок 
24. Развој кул-
турног идентите-
та код ромске 
деце  

17.1  Испитивање потреба 
за учењем ромског језика и 
културе у школама  
17.2 Организовање факул-
тативне  наставе за ромски 
језик и културу у школама 
са већим процентом ромске 
деце  
17.3  Извођење јавних ма-
нифестација у циљу промо-
ције ромске културе 
17.4 Подршка издаваштва 
ромским појединцима или 
групама о ромској 
културној баштини  

РНВО, 
школе,  
факултети,  
локална 
самоуправа 

 
- број деце и младих 
заинтересованих и 
укључених у активно-
сти  
- број организованих 
манифестација  

Канцеларија за 
ромска питања 

Континуи-
рано почев-
ши од 
школске 
2012. / 
2013. 

 
 
 
 

 
 

 


