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1. УВОД
Акциони план за рјешавање проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног
збрињавања, образовања и културе, социјалне и здравствене заштите на подручју Града
Приједор за период 2019-2023. година (у даљем тексту: Акциони план) је документ који
разматра проблематику Рома и садржи скуп мјера и активности у циљу побољшања живота ове
популације. Под процесом Акционог плана за побољшање положаја Рома на територији Града
Приједора подразумијева се процес доношења одлука о томе које промјене, значајне за живот
ромске популације, је потребно остварити, на нивоу локалне заједнице, у току предвиђеног
временског периода. Тај процес се заснива на идентификацији најбољег начина ангажовања
капацитета свих релевантних актера у заједници, у планирању и припреми плана. Акциони план
посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни
начини остваривања циљева који воде рјешењу проблема ове националне мањине у локалној
заједници.
Поред резултата израде планова за дефинисање конкретних корака и смјерница за
процес рјешавања потреба ромске популације, у складу са обавезама од стране институција
БиХ, јесте и битност окупљања и умрежавања свих актера, посебно локалних, у сврху покретања
проактивног дијалога са фокусом на рјешавање проблема ромске популације. Основни циљ
израде овог стратешког документа је укључивање Рома у сваки сегмент демократског друштва
ради постизања стварне и практичне равноправности. Увођење принципа једнакости и
равноправности омогућава ефикасно коришћење свих капацитета друштва, као и адекватно
партнерство институција, приватног, јавног сектора и цивилног друштва.
Роми су данас најбројнија национална мањина у БиХ, а према доступним подацима,
добијеним у оквиру процеса евидентирања ромских потреба, Роми су најугроженија
национална мањина, и то према свим друштвеним параметрима који се узимају у обзир
приликом процјењивања социјалног статуса неке заједнице или друштвене групе. Од
припадника свих националних мањина у БиХ, ниједна се не налази у социјалном положају који
је по својој тежини и проблематичности приближно сличан положају ромске мањине, чији
представници живе готово на цијелом простору БиХ.
У изради Акционог плана за рјешавање проблема Рома у областима запошљавања,
стамбеног збрињавања, образовања и културе, социјалне и здравствене заштите на подручју
Града Приједор за период 2019-2023. године, учествовали су чланови радне групе именовани
од стране Градоначелника Приједора, рјешењем број: 02-111-234/17 од 29.12.2017. године:
Драган Вученовић - Град Приједор, Одјељење за друштвене дјелатности, Рајка Здјелар - Град
Приједор, Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-правне односе, Бојана Голић - ЈУ „Центар за социјални рад“ Приједор, Синиша
Обрадовић - ЈЗУ „Дом здравља Приједор“ и Рамо Салешевић - Удружење Рома Приједор.
Кориштени су сљедећи извори: статистички подаци којима располажу надлежна одјељења
Градске управе, Завод за запошљавање РС - Филијала Приједор, ЈУ „Центар за социјални рад“
Приједор, ЈЗУ „Дом здравља Приједор“и Удружење Рома Приједор.
Актери радног тима су изабрани на основу ингеренција, али и на основу података којима
располажу или имају систем за прикупљање података из својих служби, институција, установа,
организација и сектора, а везан за стање Рома у пракси и на терену. Циљ радне групе био је
детаљније упознавање релевантних актера са реализацијом пројекта израде Акционог плана и
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формирање радне групе за израду петогодишњег Акционог плана за рјешавање проблема Рома
у областима запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и културе, социјалне и
здравствене заштите на подручју Града Приједор за период од 2019-2023. године. Радна група
је у протеклом периоду одржала низ састанака како би се дошло до што рационалнијих и
конкретнијих мјера за унапређење положаја припадника ромске националности, и како би се
анализирао цјелокупан документ Акционог плана. У оквиру Акционог плана, дефинисане су
мјере у областима: запошљавање, стамбено збрињавање, образовање и култура, социјална и
здравствена заштита.
Израда Акционог плана за унапређење положаја Рома је у интересу локалне заједнице
ради доприноса побољшању положаја Рома, као и њиховом ширем укључивању у све
друштвене токове. Документ такође има за циљ да системски рјешава бројне проблеме у вези
са лошим положајем припадника ромске заједнице, у синхронизацији са усвојеним
међународним конвенцијама и стратегијама (како стратешких докумената који третирају
питања Рома, тако и развојних стратешких докумената Града Приједор). Израђен Акциони план
за Роме често је и услов за аплицирање ка донаторима за добијање новчаних средстава,
одређеним приједлогом пројеката у циљу смањења угрожености и побољшања услова живота
ромске популације.

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРАВНИ ОКВИР

БиХ је као чланица Уједињених нација од маја 1992. године, а од априла 2002. године и
као чланица Савјета Европе, ратификовала бројне међународне документе који су од важности
за законодавно уређење државе. То је на међународном плану и створило обавезу БиХ као
државе да своје законодавство усклади са свим прихваћеним међународним стандардима за
заштиту људских права у свим областима, укључујући обавезу да осигура права националним
мањинама.
У циљу разумијевања димензије обавезности државе да примјењује међународне
стандарде на својој територији, потребно је приближити значење људских права. Људска права
се вежу за однос између појединца и саме државе и представљају инструмент за увођење и
контролу примјене државне моћи на појединце. Зато је највећи степен разумљивости људских
права могуће постићи кроз изучавање права потврђених у међународним уговорима. Њихова
снага проистиче из чињенице да је око тог стандарда постигнута сагласност већине држава због
чега се сви уговори сматрају међународним стандардима људских права.
БиХ је ратификацијом међународних стандарда људских права преузела низ обавеза чије
испуњење треба да осигура да све особе на територији БиХ под једнаким условима и без
дискриминације по било којем основу, уживају минимум стандарда људских права. У односу
на одређене категорије грађана које су препознате као посебно угрожене категорије, као што
су дјеца, мањине, стари, БиХ је дужна преузети потребне мјере.
Када говоримо о правима Рома, међународни стандарди људских права захтијевају да
држава и локалне заједнице осигурају Ромима једнако уживање људских права као свим
другим особама на својој територији без дискриминације.
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Европска конвенција о људским правима и основним слободама прописује да је
држава чланица дужна да осигура свакој особи уживање свих права утврђених законом без
дискриминације по било којем основу, као што је пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест,
политичко и друго мишљење, национално или социјално поријекло, веза са неком
националном мањином, имовинско стање, рођење или други статус.
Оквирна конвенција за заштиту националних мањина утврђује да је заштита
националних мањина и право слобода припадника тих мањина саставни дио међународне
заштите људских права и као таква спада у област међународне сарадње, те се уговорне стране
обавезују да гарантују припадницима националних мањина равноправност пред законом и
једнаку законску заштиту.
У том смислу, забрањена је било каква дискриминација на основу припадности националној
мањини. Ова конвенција даље захтијева од земаља потписница да усвоје, гдје је то потребно,
одговарајуће мјере за унапрјеђење у свим областима економског, социјалног, политичког и
културног живота, пуне и ефективне равноправности међу припадницима националне мањине
и оних који припадају већини, те ће се водити рачуна о посебним условима припадника
мањина.
Законски оквир и одредбе за заштиту права националних мањина у БиХ чине, осим Устава БиХ,
и Закон о заштити права националних мањина, усвојен на државном нивоу, ентитетским
нивоима и у неким од кантона ФБиХ, те Закон о забрани дискриминације БиХ.
При законодавној власти БиХ и ентитетима основани су:
-

-

-

Вијеће националних мањина Парламентарне скупштине БиХ као савјетодавно тијело
које даје мишљења, савјете и приједлоге Парламентарној скупштини о свим питањима
које се тичу националних мањина у БиХ,
Савјет за националне мањине Републике Српске као посебно савјетодавно тијело
Народне скупштине РС, које даје мишљења и приједлоге о свим питањима које се тичу
националних мањина,
Вијеће националних мањина ФБиХ као савјетодавно тијело Парламента ФБиХ.

БиХ је, поред парламентарних и координирајућих тијела на нивоу Савјета министара БиХ,
такође обезбиједила и учешће осталих нивоа власти, који су, у складу са њиховим
надлежностима, одговорни за реализацију Ревидираног акционог плана БиХ за рјешавање
проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања и здравствене заштите.
Кључни фактори идентификовани су Стратегијом за рјешавање Рома у БиХ, усвојеном 2005.
године, а која је поред Декаде Рома и ЕУ Стратегије, платформа за израду Ревидираног
акционог плана за рјешавање проблема Рома у БиХ. Министарству за људска права и
избјеглице БиХ додијељена је координирајућа улога у провођењу РАП-а након одлуке Савјета
министара БиХ о приступању Декади Рома.
Поред институција које су надлежне за израду и спровођење Акционог плана важну улогу имају
и представници Рома који су директно укључени у координацију:
-

Ромски координатори, актери који требају обезбиједити одговарајућу комуникацију
међу представницима Рома и власти,
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-

Ромска удружења у досадашњем периоду била су на различите начине укључена у
провођење досадашњег Акционог плана за Роме у БиХ, и то у зависности од подручја, те
од капацитета самих удружења,
Одбор за Роме при Савјету министара БиХ успостављен Одлуком Савјета министара БиХ.

-

Одлуком о оснивању Одбора за Роме, Министарство за људска права и избјеглице БиХ
обезбјеђује техничку помоћ Одбору, Одбор подноси извјештај о свом раду Савјету министара
путем овог министарства, чиме се успоставља јединствен институционални механизам, којим
се обезбјеђује боља хоризонтална и вертикална комуникација и координација.

3. ЦИЉЕВИ И ОБЛАСТИ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процјена стања ромске популације у локалној заједници, визија развоја заједнице и
СWОТ анализа урађена за дефинисање Интегралне стратегије развоја Града Приједор за
период 2014-2024. година, служе као полазна основа за одређивање стратешких циљева и
приоритетних области (програма) у оквиру Акционог плана. Идентификација процјене стања је
базирана на стратешким документима Града Приједор и идентификованим потребама у
ромским заједницама урађеним од стране надлежних институција и невладиних организација.
Идентификовани проблеми су се груписали по свакој области секторске стратегије и осталих
области по потреби.
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 унутар
сљедећих области, са дефинисаним циљевима:






Запошљавање
Здравствена заштита
Стамбено збрињавање
Социјална заштита и
Образовање и култура.

Сви наведени циљеви/области неће бити подједнако важни или релевантни 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 и средњег образовања Рома,
физичка и психичка заштита, превенција у циљу отклањања потребе да ромска дјеца буду на
улици без његе, подизања нивоа свијести о правима Рома, отварање склоништа за Роме када
је то потребно, неформална едукација о правима Рома и едукација о сексуалнорепродуктивном здрављу, друштвено и економско оснаживање, запошљавање, стручно
усавршавање и адекватна здравствена заштита.
Предност треба давати рјешавању оних проблема који директно утичу на егзистенцију ромске
популације.
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Акциони план подразумијева да све планиране активности имају полазиште у 2019. години, што
значи да се сви индикатори повећања или смањења постављају у односу на податке и
информације у 2019. години.
Рјешавање питања угрожености ромске популације је од суштинског значаја за одржавање
социјалне кохезије у друштву, а социјална инклузија Рома је од пресудног значаја за
испуњавање услова за придруживање ЕУ. Приоритетни циљеви у социјализацији/укључењу
Рома су: Подршка образовању Рома, од пресудног значаја у борби против сиромаштва. За
интегрисање Рома у предшколско, основно и средње образовање посебно је важна изградња
свијести о неопходности и важности образовања. Запошљавање је свакако најбољи пут изласка
из сиромаштва и економске искључености, што се постиже посебним програмима обуке и
квалификације, али и подршкама за самостално обављање посла, побољшање услова
становања, обезбјеђење здравствене и социјалне заштите. Обезбјеђење одговарајућих личних
докумената и потпуна евиденција Ромске популације у Граду Приједор су предуслов за обухват
социјалном заштитом и могућности кориштења здравствене заштите и приступа породичном
љекару.

4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ПРИЈЕДОР
Географски положај
Град Приједор географски је смјештен у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине
(у ентитету Република Српска), на обалама ријека Сана и Гомјеница, те на брежуљцима којима
се планина Козара спушта у Приједорско поље. Захваљујући повољном геостратешком
положају и постојећој саобраћајној инфраструктури (друмским саобраћајницама и
жељезничком мрежом) добро је повезан са ближим и ширим окружењем.

Површина: 834 km²
Процјена броја становника: 80.916
Густина насељености: 117 ст/km²
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Клима је умјерено-континентална, а просјечна количина годишњих падавина износи
979 литара/м². Градско подручје се налази на 44°, 48' и 30'' СГШ и на 16°, 42' и 53'' ИГД, док је
надоморска висина 135 м.
Рељеф Града Приједор обухвата низијско подручје, које се простире долином ријека
Сане и Гомјенице, брежуљкасто подручје, које обухвата подножје планине Козаре и брдско
подручје, које обухвата дијелове МЗ Љубија и планине Козаре. Планина Козара се протеже
правцем сјеверозапад – југоисток. Дугачка је 70 км, а широка 20 – 30 км, са највишим врхом од
978 м (Лисина).
Структура рељефа представљена је на сљедећем графикону.

Укупна површина Града Приједор је 83.406,60 ха, од чега је 44.740,20 ха обрадивих
површина. Оранице, као најплоднија земљишта, обухватају површину од 37.333,40 ха, док
ливаде, воћњаци и виногради заузимају преостали дио обрадивих површина. Површина
неплодног земљишта је 3.974,60 ха.

Демографија
Према незваничним резултатима пописа становништва који је извршен у периоду од
01.10. до 15.10.2013. године у Приједору је на дан 01.10.2013. године било настањено 80.916
становника, од чега 54.365 Срба, 22.303 Бошњака, 1.666 Хрвата и 1.495 осталих (Рома 219),
насељених у 71 насељено мјесто (организованих у 49 мјесних заједница), од чега је око
половине сеоско становништво. Осим градског насеља Приједор, највећа насеља на
територији Града су: Омарска, Чиркин Поље, Гомјеница, Козарац и Доња Пухарска.
Природни прираштај је у периоду од 2008. до 2012. године био негативан, обзиром да је у
посматраном периоду рођено 3.036, а умрло 4.639 лица. Број становника се смањио за 1.603,
односно за 1,68%. У истом периоду одселило се 2.470 становника, а доселило 2.534, те се број
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становника по основу миграција повећао за 64. Разлози за миграције су бројни, од образовања
и запошљавања до потраге за бољим квалитетом живота.
Град Приједор посједује само дјелимичне податке о грађанима који живе у иностранству. Ријеч
је већином о процјенама за шира урбана насеља Града, док не постоји процјена за ужа урбана
насеља. Исељени грађани већином живе у Њемачкој, Аустрији, Швајцарској и скандинавским
земљама.

5. ОДНОС ГРАДА ПРИЈЕДОР ПРЕМА НАЦИОНАЛНИМ МАЊИНАМА
Разноврсност нација и националних мањина и мултиетничност града је предност коју
Приједор има и коју жели подржати у њиховој промоцији. Такође постоји потреба за
унапређењем механизама и алата којима се култура и традиција националних мањина
одржава али и развија.
Град Приједор је носилац неколико признања и повеља: захвалница за допринос Града у раду
удружења националних мањина од Савеза националних мањина РС, признање Европске
Комисије за Град Приједор као проевропски град, цертификат ОЕБС мисије у БиХ за добро
управљање људским ресурсима, повеља Савјета Европе у Стразбуру за добар однос са
националним мањинама, цертификат ИСО 9001:2015 од цертификацијске куће Тив Церт,
признање Мреже Споразум плус „Споразум о сарадњи локалних органа власти и организација
цивилног друштва“ и најновија Златна плакета Градоначелнику „Лидер локалне заједнице
деценије за постигнуте резултате у раду и развоју локалне самоуправе у складу са Европском
повељом о локалној самоуправи“, Бусинесс Фриндлy Цертифицате (БФЦ) од Националне
алијансе за локално-економски развој Југоисточне Европе.
Закон о заштити права припадника националних мањина Босне и Херцеговине, Закон о заштити
права припадника националних мањина Републике Српске, Оквирна конвенција за заштиту
мањина и Европска повеља о регионалним или мањинским језицима су само неке од законских
легислатива које Град Приједор примјењује у свом раду у сектору подршке припадницима
националних мањина.
2004. године Град Приједор, тада Општина Приједор, је била прва локална управа у БиХ која је
у свом буџету издвојила намјенску буџетску ставку за финанасијску подршку удружења
националних мањина. Кроз многе друге буџетске ставке Град Приједор индиректно,
припадницима националних мањина такође помаже у остваривању свих људских права и
слобода.
На територији Града Приједор припадници више различитих мањинских група живе
деценијама. Регистрована су 4 удружења националних мањина: Удружење Украјинаца
„Козак“, Удружење Словенаца „Липа“, Удружење Чеха „Ческа бесједа“ и Удружење Рома
Приједор. Удружења грађана која окупљају ове популације становника Приједора својим
дјеловањем и радом покушавају очувати културну баштину, традицију и обичаје.
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Удружење Рома Приједор
Удружење дјелује на подручју Града Приједора. Основано је 2001. године. Удружење ради на
очувању Ромске традиције, културе и унапрјеђењу социјално-здравствених и економских
услова живота грађана Ромске националности. Циљне групе су породице и појединци Ромске
националне мањине које живе на подручју Приједора. Окупља око 750 чланова.
Град Приједор и Град Мостар су добили повељу за сарадњу са ромском националном мањином
(Брисел 2010).
Дуги низ година Град из буџета издваја средства Удружењу Рома за финансирање програма
рада и планираних активности путем расподјеле средстава удружењима националних мањина.
Такођер, даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу са удружењима и фондацијама кроз
финансирање пројектних приједлога пријављених на поменути конкурс.
На подручју Града Приједор живи око 750 становника ромске националне мањине. Поред
осталих видова помоћи (образовање - набавка књига и других помагала) ту је и стална новчана
помоћ, стамбено збрињавање Рома и др.
Према постојећим подацима Градске управе 40 породица ромске националности има
власништво над земљиштем (1/1).
Удружење Словенаца „Липа“
Удружење се бави његовањем културне традиције словеначког народа на подручју Града
Приједор. У Удружењу дјелују фолклорна, пјевачка, глумачка, рецитаторска и друге сличне
групе. Постало је мост повезивања Града Приједора са градовима у Словенији, како у
културном, спортском, тако и привредном и економском смислу. Чланови удружења су
Словенци и сви грађани Приједора и броје око 280. чланова. Активности, односно пројекти које
удружење редовно имплементира у току године су: Словеначки културни празник у сарадњи са
Градом Приједором уз суфинансијску подршку Уреда за Словенце, Учешће у Манифестацији
Културно љето, Радио емисија „Словенија код нас“, Божићна забава, концерти и дјечије
радионице.
Дуги низ година из буџета издвајају се средства Удружењу Словенаца „ЛИПА“ за финансирање
програма рада и планиране активности путем расподјеле средстава удружењима националних
мањина. Такођер, даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу са удружењима и
фондацијама кроз финансирање пројектних приједлога пријављених на поменути конкурс.
Украјинско удружење „Козак“ Трнопоље
Удружење се бави његовањем културне традиције украјинског народа на подручју Приједора.
Основано је 2003. године. Чланови удружења су Украјинци и грађани са подручја Трнопоља и
Приједора и броје око 350 чланова.
Град Приједор већ дужи период издваја средства Украјинском удружењу „Козак“ за
финансирање програма рада и планиране активности путем расподјеле средстава удружењима
националних мањина. Такођер, као и другим удружењима националних мањина даје подршку
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путем Јавног конкурса за сарадњу са удружењима и фондацијама кроз финансирање
пројектних приједлога пријављених на поменути конкурс.
Удружење Чеха „Ческа беседа“
Удружење се бави његовањем културне традиције, језика и обичаја Чеха у Граду Приједору.
Броје око 150 чланова, од чега 70 активних.
Град Приједор такође издваја средства и Удружењу Чеха „Ческа беседа“ за финансирање
програма рада и планиране активности путем расподјеле средстава удружењима националних
мањина. Такођер, даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу са удружењима и
фондацијама кроз финансирање пројектних приједлога пријављених на поменути конкурс.

6. ЗАПОШЉАВАЊЕ
Запошљавање на нивоу Града Приједор
Град Приједор, као и остали градови у региону се суочава са бројним сложеним
изазовима попут стагнације економије, велике стопе незапослености, сиромаштва и изражених
друштвено-економских неједнакости. Привредна структура Града Приједор је у послијератном
периоду драстично измјењена, те се може рећи да је дошло до доминације трговине и
услужних дјелатности у укупним приходима што указује на неопходност подстицаја
индустријске производње.
Проблеми који су присутни приликом запошљавања резултат су тешке економске ситуације у
региону и свијету. Упркос тешкој економској ситуацији, тренд запошљавања у Граду Приједор
биљежи тенденцију раста као својеврсну стабилност постојећих радних мјеста. Важно је
напоменути да разлози престанка радног односа, поред затварања фирми и отпуштања
радника, су и одлазак радника на рад у друге државе, општине и градове, као и стицање
законских услова за одлазак радника у пензију. Евидентно да раст запослености не прати пад
незапослености што се може објаснити чињеницом да велики број лица, која су била
регистрована као незапослена на Заводу за запошљавање РС, Филијала Приједор – Биро
Приједор, обезбиједила су запослење у другим општинама/градовима, Федерацији БиХ и
иностранству, па самим тим та лица нису пријављена као запослена лица, односно не воде се
на евиденцији Пореске управе РС, ПЦ Приједор.
Према важећим законским актима наведена лица се воде на евиденцијама Пореске
управе у оним општинама/градовима и државама у којима су и запослена.
Збирни преглед укупно запослених лица са евиденције Завода за запошљавање РС – Филијала
Приједор – Биро Приједор у 2018. години:
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МЈЕСЕЦ

јануар

фебруар

март

април

мај

јун

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

УКУПНО

Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:
Запослење
Приватне дјелатности
Укупно:

ЗАВОД ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ –
Филијала Приједор –
Биро Приједор
176
3
179
235
3
238
276
2
278
351
7
358
314
6
320
298
5
303
238
3
241
204
7
211
344
0
344
216
4
220
193
2
195
167
0
167
3.012
42
3.054
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Од укупног броја запослених у 2018. години по програму „Подршка запошљавању Рома у РС“
којег расписује Министарство за људска права и избјеглице БиХ у сарадњи са Заводом за
запошљавање РС, Филијала Приједор – Биро Приједор, запослена су 2 припадника Ромске
националне мањине.
Незапосленост
Град Приједор као и већина градова/општина у БиХ има велики број незапослених лица
у односу на број становника. Према подацима Завода за запошљавање РС, Филијала Приједор
– Биро Приједор на дан 31.12.2018. године, на евиденцији се налазило укупно 5.132 лица.
Велики проблем су високообразовани кадрови који нису у могућности пронаћи запослење у
складу са својом стручном спремом.
Укупна незапосленост, незапосленост по полу и незапосленост према степену стручне спреме
На евиденцији Завода за запошљавање РС, Филијала Приједор – Биро Приједор
тренутно се налази 16 припадника ромске националне мањине. Од тога су 11 особа без
квалификације и 5 са квалификацијама.
Преглед броја Рома по занимањима који се воде у евиденцији Завода за запошљавање РС –
Филијала Приједор – Биро Приједор, на дан 31.12.2018. године:
Рб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број лица
РОМИ
11
1
1
1
1

ЗАНИМАЊЕ
НК
Лимар
Механичар пољопривредних машина
Електричар
Керамичар
Дипломирани медицинар
здравствене његе
УКУПНО

1
16

Слиједи квалификациона структура незапослених лица који се воде у евиденцији Завода за
запошљавање РС, Филијала Приједор – Биро Приједор, на дан 31.12.2018. године:
ЗАВОД ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ,
Филијала Приједор –
Биро Приједор
НК
ПК-НСС
КВ
ССС

Квалификациона
структура
УКУПНО

Квалификациона
структура
ЖЕНЕ

875
42
1.787
1.811

399
17
753
1.060

Квалификациона
структура
МУШКАРЦИ
476
25
1.034
751
13

ВКВ
ВШС
ВШС специјалисти
ВСС 180 ЕЦТС
ВСС 240 ЕЦТС
Мастер 300 ЕЦТС
Магистар
Доктори наука
УКУПНО:

14
62
1
199
314

2
47
1
157
195

12
15
0
42
119

23
3
1

19
1
0

4
2
1

5.132

2.651

2.481

Према претходној табели у Граду Приједору у 2018. години укупно незапослених лица има
5.132 од чега су 2.651 жене или 51,65 %, док популација мушкараца броји 2.481 или 48,35 % од
укупног броја незапослених. Према квалификационој структури може се констатовати да је
највећи број незапослених лица са средњом стручном спремом (ССС) 1.811 особа или 35,28 %.

Старосна структура незапослених
Слиједи старосна структура незапослених лица који се воде у евиденцији Завода за
запошљавање РС, Филијала Приједор – Биро Приједор, на дан 31.12.2018. године:

Старосна структура
Завода за
запошљавање
Од 15-18 година
Од 18-20 година
Од 20-24 године
Од 24-27 година
Од 27-30 година
Од 30-35 година
Од 35-40 година
Од 40-45 година
Од 45-50 година
Од 50-55 година
Од 55-60 година
Од 60-65 година
УКУПНО:

УКУПНО

ЖЕНЕ

МУШКАРЦИ

3
302
624
425
389
655
643
681
609
511
245
45

0
131
328
236
213
372
330
339
329
279
81
13

3
171
296
189
176
283
313
342
280
232
164
32

5.132

2.651

2.481

Према старосној структури незапослених у Граду Приједору у 2018. години може се рећи
да је највише незапослених лица између 40 и 45 година старости 681 или 13,26 %, како код жена
тако и код мушкараца. Такође, треба нагласити и да је велика стопа незапослености код оба
пола и од 30 до 40 година старости.
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7. ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Унапријеђено здравствено стање становништва, као здрав начин живота грађана је
свеобухватан, доступан, квалитетан и ефикасан здравствени систем заснован на одрживости.
Остваривање визије се постиже реализацијом секторског циља. Секторски циљ здравства је
унаприједити физичко и ментално здравље, те створити претпоставке за побољшање
социјалног статуса становништва.
У функцији овако широко постављеног секторског циља су сљедећи приоритетни циљеви:




Повећање доступности здравствене заштите,
Унапрјеђење квалитета и ефикасности здравствене заштите становништва на цијелом
подручју Града Приједор,
Промоција здравља и здравих стилова живота у циљу превенције обољења.

Позитивном законском регулативом у БиХ, овој популацији је омогућено право на
здравствену заштиту, јер је Законом о здравственој заштити сваком грађанину омогућено право
на здравствену заштиту, а Законом о здравственом осигурању право на обавезно здравствено
осигурање по неком основу.
Удружење Рома Приједор је преко својих чланова у контакту са ромском популацијом, на
подручју Града Приједор утврдило услове у којима живе Роми. Ти услови су врло тешки и
далеко су испод просјека средине, те се одражавају на здравствено-социјални статус ове
популације, како оних најмлађих, тако и оних у зрелој доби.
Свим грађанима Града Приједор је под истим условима осигурана доступност здравствених
услуга примарне и секундарне здравствене заштите у јавним здравственим установама ЈЗУ Дом
здравља Приједор и ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор.
Здравствене услуге се пружају на недискриминаторан начин, те због наведеног, званичне
евиденције у институцијама здравстене заштите не препознају кориснике према националној
припадности.
Оно што је заједничко свим Ромима у Граду Приједор јесте недостатак информација о
правима и обавезама у вези са здравственом заштитом и здравственим осигурањем и начином
остваривања ових права.
За појединце је карактеристичан недостатак хигијенске просвјећености и хигијенских навика,
као и лоша информисаност и низак ниво знања о очувању здравља, посебно репродуктивног
здравља и материнства, затим имунизацији ромске дјеце, што у великој мјери утиче на укупно
здравствено стање ове популације.
Као додатни проблем ромске популације због лошег животног стандарда, лоших хигијенских и
здравствених услова живота Рома, долази до продукције стереотипа о овој популацији што
додатно оптерећује ову популацију током школовања, проналаска запослења и слично.
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8. ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Законом о социјалној заштити Републике Српске уређен је систем социјалне заштите,
носиоци, корисници и права корисника социјалне заштите у Граду. Законом о социјалној
заштити, социјална заштита је дефинисана као дјелатност од општег интереса за Републику
Српску којом се пружа помоћ лицима када се нађу у стању социјалне потребе и предузимају
потребне мјере ради спречавања настајања и отклањања посљедица таквог стања. Стање
социјалне потребе је стање у којем је лицу неопходна помоћ ради савладавања социјалних и
других тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, а уколико се
те потребе не могу задовољити у другим системима социјалне сигурности.
Роми, као и сви други грађани, несметано и у потпуности остварују своја права из области
социјалне заштите кроз надлежности Центра за социјални рад који проводи мјере и
координише активности социјалне заштите на подручју локалне заједнице. Поред Центра за
социјални рад, социјалном заштитом се баве и други субјекти као што су хуманитарне
организације, корисничка удружења и приватне установе. Иако има доста установа које се баве
социјалном заштитом, ниједна од њих нема конкретне програме и разрађене мјере које се
односе само за социјално збрињавање ромске популације.
Преглед броја корисника права из социјалне заштите на дан 31.12.2018. године
Рб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Право из соц. заштите
Новчана помоћ
Додатак за помоћ и његу
другог лица 1. категорија
Додатак за помоћ и његу
другог лица 2. категорија
Једнократна новчана помоћ
Стамбено збрињавање
Збрињавање у хранитељске
породице
Смјештај у установе социјалне
заштите
Лична инвалиднина

Број лица
360
527
949
314
49
38
57
299

Преглед броја Рома корисника прва из социјалне заштите на дан 31.12.2018. године
Рб.
1.
2.

Право из соц. заштите
Новчана помоћ
Додатак за помоћ и његу
другог лица 1. категорија

Број лица
10
2
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Додатак за помоћ и његу
другог лица 2. категорија
Једнократна новчана помоћ
Стамбено збрињавање
Збрињавање у хранитељске
породице
Смјештај у установе социјалне
заштите
Лична инвалиднина

8
36
17
0
7
1

Да би остварили своја права из социјалне заштите, Ромима у Граду Приједор највећи
проблем представља непосједовање основних докумената, првенствено због неукости,
недовољних финансијских средстава, као и због непосједовања стамбене јединице, односно
адресе као основа за пријаву пребивалишта. Један од проблема је и неуписивање новорођене
дјеце у матичне књиге рођених, а посебно када су дјеца рођена ван здравствене установе. Са
проблемима у остваривању права из социјалне заштите због непосједовања докумената су се
у току 1999. и 2000. године нашли Роми избјегли са Косова који су временом уз подршку
међународне заједнице и Министарства за људска права и избјеглице ријешили своја статусна
питања везана за добијање држављанства БиХ. У 2018. години на евиденцији Центра за
социјални рад је једно лице ромске националности избјегло са Косова без држављанства.
Социјални проблеми Рома углавном проистичу из недовољног образовања, животних
вјештина или као посљедица дискриминације, што доводи до њихове социјалне искључености
и удаљава их од могућности запошљавања, стицања зараде и могућности образовања, као и
друштвених повезивања и учешћа у активностима у заједници (економским, културним и
друштвеним). Да би се ови проблеми ријешили, Центар за социјални рад континуирано
проводи савјетодавни рад са породицама и појединцима, као и посредовање при укључивању
дјеце у васпитно-образовни процес у сарадњи са школама.
Проблем са којим се Град Приједор константно суочава јесте проблем просјачења.
Најчешће се у таквим случајевима ради о припадницима Ромске популације који своју дјецу
користе као средство за стицање прихода, што је један од најтежих облика злоупотребе дјеце
и најчешћи облик присилног и штетног рада дјетета. Санкционисање родитеља у овим
случајевима је у надлежности полиције и суда. Надлежност Центра за социјални рад јесте
изрицање и провођење надзора над вршењем родитељске дужности, провођење
савјетодавног рада у сврху јачања родитељских капацитета, посредовање у омогућавању
остваривања права из социјалне и дјечије заштите, те евентуално давање приједлога суду за
одузимање родитељког права. У 2018. години за двије породице ромске националности су
изречене мјере појачаног надзора над вршењем родитељског права, а шеснаест породица је
у ризику од злоупотребе родитељског права које су под сталним праћењем Центра.
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9. ОБЛАСТ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Проблеми рјешавања стамбеног збрињавања Рома на подручју Града Приједор су:







Неријешени имовинско-правни односи
Компликоване процедуре добијања потребних дозвола
Лоше грађевинско стање постојећих објеката
Непостојање довољних средстава
Непостојање синхронизованог дјеловања за реализацију наведених циљева
Недовољне едукације са циљем постизања културе живљења.

Акционим планом за стамбено збрињавање Рома конкретизовани су поједини правци
дјеловања у сврху остваривања циљева - осигурања права на дом и едукацију са циљем
подизања нивоа културе становања.
Акциони план има јасно дефинисане циљеве са разрађеним мјерама које треба предузети и
које ће довести до одређених резултата. Такође, дати су индикатори којима ће се мјерити
постигнуто, као и финансијски параметри. Именовани су субјекти за провођење и надзирање,
те временски оквир у којем би требало провести утврђене активности.
Положај Рома и стамбено збрињавање Рома на подручју Града Приједор:
На подручју Града Приједор према посљедњим истраживањима у 2018. години живи 90
породица ромске националне мањине, које броје око 750 чланова и које су смјештене на 12
локација. Као и код свих припадника ромске националне мањине, тако и код Рома који
егзистирају на подручју Града Приједор, највећи проблем су стамбено збрињавање и
запошљавање. Након посљедњих евидентирања на подручју Града постоји 25 породица које
стамбено нису збринуте. То су вишечлане породице у стању социјалне потребе и које нису у
могућности да саме обезбиједе земљишта за градњу. За добробит ромске мањине брине се
неколико међународних организација, као и ЈУ Центар за социјални рад. Поред осталих видова
помоћи (образовање-набавка књига и других помагала) ту је и стална новчана помоћ, стамбено
збрињавање Рома и др. Важно је напоменути да је Град Приједор први град у БиХ који је у
буџетско финансирање уврстио Удружење Рома Приједор.
Град Приједор је у протеклом периоду успјешно имплементирао пројекте „Стамбено
збрињавање Рома“ кроз које су стамбено збринуте многе Ромске породице. У току 2000. године
изграђена је зграда са 9 станова (Удружење Рома Приједор, Рудничка бб.). У периоду од 2008.
до 2016. године стамбено је збринуто 40 породица, који су имали земљиште, путем више
пројеката, гдје је Град Приједор конкурисао на јавне позиве, а након одобрења, Град Приједор
је и имплементирао заједно са донатором наведене пројекте, те је исте и суфинансирао и
издавао потребне дозволе, сагласности и извршио прикључке на инфраструктуру. Изграђено је
18 нових стамбених јединица , а реконструисане 22 стамбене јединице. Битно је истаћи да су
осим изградње кућа, код 5 породица ископани и бунари за снабдијевање питком водом.
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10. ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА
Образовано становништво је стратешка развојна претпоставка од које зависи остварење
циљева у свим секторима.
У функцији реализације овог циља утврђени су сљедећи приоритетни циљеви:
-

-

-

Обнова и развој инфраструктуре у васпитно-образовним институцијама
Развој квалитетног образовног система са свим пратећим елементима (модерни
наставни планови, програми, стандарди, нормативи итд). У циљу сарадње са пословним
сектором, потребно је прилагодити образовни систем потребама тржишта, а модерним
наставним плановима, програмима, стандардима потребно унаприједити укупан
квалитет образовног система.
Повећање броја дјеце обухваћене предшколским образовањем. Цјеложивотно учење
почиње предшколским одгојем и образовањем, што је од кључне важности за даљи
развој здраве личности. Развој људских ресурса кроз цјеложивотно учење. Инвестиције
треба усмјеравати у знање и образовање. Образовање је суштина развоја на дужи рок
јер оспособљава људе да прихватају нове технологије. У том смислу, Град подстиче све
видове образовања и едукација, као и подршку програмима квалитетне
преквалификације радника у циљу њиховог запошљавања.
Стипендирање студената и ученика средњих школа од стране Града Приједор за ученике
и студенте.
Превоз за ученике лошијег имовинског стања.
Набавка уџбеника за ученике основних школа и школског прибора за ученике основних
и средњих школа на подручју Града Приједор.
Једнократне материјалне помоћи за ученике и студенте лошијег социјалног и
материјалног стања

Акциони план у домену образовања Рома треба да обухвати већи број ромске дјеце за
најмање 20% у односу на 2018. годину. Град у сарадњи са Удружењем Рома Приједор из буџета
годишње издваја средства за куповину уџбеника ученицима основних и средњих школа и
школског прибора за ученике ромске националне мањине. Роме 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 Ромима, под условом да испуњавају исте услове
као и други кандидати.
Путем Јавног конкурса за стипендирање студената и ученика средњих школа Град Приједор
стипендира студенте и ученике Ромске националне мањине. Такође, додјељује једнократне
материјалне помоћи студентима и ученицима Ромима.
Култура има кључну улогу у афирмацији појединца и државе, истиче вриједност
идентитета и различитости, особености и традиције. Култура, која је посебан вид изражавања
људске креативности, вјештина и талената, постаје алат креативне индустрије.
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Улагањем у социјални развој повећавају се способности људи, њихова продуктивност,
креативна енергија. То значи и развој индивидуалне креативности, вјештина и талената, што
директно подстиче развој креативне економије, или креативне индустрије. Под креативном
индустријом подразумијева се сектор са знатним потенцијалом раста креативних индустрија, а
који повезују културу, креативност и привреду. Тако креативност постаје кључни фактор
развоја, интензиван развој биљеже она предузетништва која се базирају на индивидуалној
креацији, активности које произилазе из културе и знања данас имају значајну улогу у бизнису.
Прожимајући све сфере живота људи у једној заједници, културу чине умјетност, књижевност,
језик и религија. Као највећа национална мањина у БиХ па и на подручју Града Приједора, која
је специфична по томе што нема писану историју, припадници ромске заједнице изражавају
своје проблеме и потребе преко Удружења Рома Приједор. Између осталог, активности
удружења укључују и очување ромског језика, културе, стваралаштва и традиције, које је често
изложено стереотипима и углавном се не зна много о овом дијелу живота Рома.
Да би се уклонили стереотипи и повећала реинтеграција ромске националне мањине у све поре
друштвеног живота наше локалне заједнице, потребно је приближити културу, обичаје и језик
Рома осталој заједници манифестацијама које би промовисале ромску музику, традицију, језик
и обичаје. Популаризација ових вриједности посредством масовних медија и интернета је
кључна односна подршка промоцији ромске културе у медијима као и информисање о културним
активностима Рома. Важно је подржати напоре Удружења Рома у повезивању са другим удружењима
на подручју шире регије. Препоручује се укључивање младих припадника ромске заједнице у културне
радионице које организују друге организације како би повећали своју креативност и стваралаштво.

У 2015/2016. години Град Приједор је у сарадњи са Савјетом Европе имплементирао
пројекат „Украјинска национална мањина у граду Приједор“. Пројекат је промовисао све
области у којима постоји простор за побољшање остваривања права националних мањина:
култура, образовање, употреба мањинских језика, медијско представљање, укључивање
припадника националних мањина у јавни живот града. Укупна вриједност пројекта је износила
19.800 еура, од чега је 18.000 еура финансирао Савјет Европе, а 1.800 еура Град Приједор.
У 2018/2019. години Град Приједор је имплементирао пројекат у оквиру заједничког
програма Европске уније и Савјета Европе „Хоризонтал Фасилити (ХФ)” за Западни Балкан и
Турску „Јачање заштите националних мањина у БиХ“. Кроз реализоване активности промовисао
се и побољшао положај националних мањина у локалној заједници, њихове потребе у области
традиције, културе, историје и језика, те ојачала институционална сарадња између релевантних
актера у области мањина и заштита њихових права. Пројекат је финансирао Савјет Европе у
износу од 10.000 еура уз суфинансијску подршку Града Приједор у износу 1.000 еура. Одржане
су двије манифестације „Упознајмо се“ и квиз такмичење ученика осмих разреда 12
приједорских основних школа о познавању националних мањина у Граду Приједору и
националним мањинама у БиХ, израђена брошура и документарни филм о националним
мањинама Града Приједор. Обезбијеђена су књижна издања и литература за брзо учење језика
за четири националне мањине у Граду Приједор. У имплементацији пројектних активности,
поред Градске управе, као партнери, директно су у пројекат била укључена четири
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регистрована удружења националних мањина и то: Удружење Рома Приједор, Удружење
Украјинаца “Козак” Трнопоље, Удружење Словенаца “Липа” и Удружење Чеха “Ческа беседа”.
Такођер, партнери у имплементацији пројектних активности су били Савез националних
мањина РС, Министарство просвјете и културе РС и Републички Педагошки Завод РС.

11. АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акциони план за сваку од области садржи сљедеће елементе:







Програм који дефинише идентификовање 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 Акциони план (2019-2023. година),
Носилац активности 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,
Извор финансирања је очекивани извор финансијских средстава из којег ће се
финансирати остваривање предвиђених мјера.
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12. ПРОГРАМ АКЦИОНОГ ПЛАНА
12.1. ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊЕ
Програм

Активности

Успостављање мјера за
запошљавање дугорочно
незапослених лица и
подстицање запошљавања
Рома

Повећати ниво укључености у
мјере активне политике
запошљавања у циљу
побољшања положаја Рома на
тржишту рада;
Унаприједити базу података о
незапосленим Ромима и њихово
укључивање у мјере активне
политике запошљавања.

Подстицање побољшања
квалификационе структуре
незапослених Рома

Организовати обуке и стручно
оспособљавање Рома за
одређена занимања оних који су
заинтересовани за стицање више
квалификације

Укључивање Рома у додатно
образовање и обуке

Повећати укључивање Рома у
програме додатног образовања и
обука

Вријеме
реализације

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Носилац
активности

Градска управа,
Завод за
запошљавање РС,
Агенција „ПредаПД“ Приједор

Градска управа,
Завод за
запошљавање РС,
Агенција „ПредаПД“ Приједор,
Школе,
Градска управа,
Завод за
запошљавање РС,
Агенција „ПредаПД“ Приједор,
Школе,

Индикатор провођења
активности

Број и структура дугорочно
незапослених лица;
Број и структура Рома који су
укључени у мјере активне
политике запошљавања

Извор
финансирања

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет министара
БиХ

Број доквалификованих и
преквалификованих структура
Рома

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет министара
БиХ

Број и структура Рома који су
укључени у различите форме
цјеложивотног учења

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет министара
БиХ

22

Подстицање послодаваца за
запошљавање Рома додјелом
субвенција за отварање нових
радних мјеста

Подстицање женског
предузетништва и
самозапошљавања за жене
Ромкиње

Повећати број послодаваца који
запошљава Роме уз субвенције

Организовати обуке за
предузетништво намијењене
Ромкињама.
Повећати подстицаје за жене да
дјелују ка самозапошљавању уз
субвенцију за самозапошљавање

Континуирано

Континуирано

Градска управа,
Завод за
запошљавање РС,
Агенција „ПредаПД“ Приједор,
Школе, Послодавци
Градска управа,
Завод за
запошљавање РС,
Агенција „ПредаПД“ Приједор,
Школе,

Број и структура Рома
запослених уз субвенције
послодавца

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет министара
БиХ

Број обука за предузетништво
намијењен женама
Број жена обучених за
предузетништво.
Број жена самозапослених уз
субвенцију.
Учешће жена предузетница у
укупном броју предузетника.

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет министара
БиХ

23

12.2. ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програм

Активности

Унапрјеђење остваривања
права на здравствену
заштиту

Израдити анализу и базу података о
броју неосигураних и разлозима
неосигуравања Рома;
Обезбиједити механизме за улазак
Рома у систем осигурања;
Обезбиједити финансијска средства
за социјално угрожене категорије
Рома преко 65. година старости, који
су без здравственог осигурања;
Пружање помоћи у процедурама
регистрације ромске популације за
избор доктора породичне
медицине, педијатра и гинеколога;
Едукација Рома о правима на
здравствену заштиту у циљу
приближавање ромске заједнице
здравственим иниституцијама

Побољшање хигијенскосанитарних услова у
ромским кућама и
насељима

Анализа хигијенскоепидемиолошких услова у ромским
насељима
Појачати надзор и превенцију
обољења у Ромским заједницама

Вријеме
реализације

Континуирано

Континуирано

Носилац
активности

Градска управа,
Фонд здравственог
осигурања (ФЗО),
Центар за социјални
рад Приједор,
Дом здравља
Приједор

Градска управа,
Дом здравља
Комунално а.д.
Приједор
Удружење Рома
Приједор

Индикатор провођења
активности

Укупан број Рома који су
стекли право на осигурање

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

Извор
финансирања

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
Дом здравља
Приједор

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
Дом здравља
Приједор
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Подаци о обухвату ромских
насеља (број обука, број
едукованих особа).
Израда анализа на основу
доступних показатеља о
инциденци обољења од ТБЦа, хепатитиса, заразних и
масовно незаразних болести,
сексуално преносивих
болести и болести зависности.

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ,
Дом здравља
Приједор

Буџет Града
Дом здравља
Приједор

Провођење програма
превенције и едукације у
области здравства

Провести едукацију ромске
популације на тему општег здравља,
ТБЦ-а, хепатитиса и других заразних
болести, дијабетеса, сексуално
преносивих болести, очувања
репродуктивног здравља и болести
зависности.

Континуирано

Градска управа,
Дом здравља
Приједор,
Удружење Рома
Приједор
Министарство
здравља РС

Имунизација ромске дјеце

Анализирати евиденције о
вакцинисању дјеце.
Организовати вакцинисање
невакцинисане дјеце.

Континуирано

Градска управа,
Дом здравља
Приједор

Број вакцинисане дјеце

Континуирано

Градска управа,
Дом здравља
Приједор, Центар за
социјални рад
Приједор, Дјечији
вртић, Школе

Број прегледане дјеце при
упису у школу.
Израда анализа на основу
извршених прегледа.
Број проведених системских
прегледа.
Израда анализа на основу
извршених прегледа

Праћење провођења
систематских прегледа
ромске дјеце
предшколског и школског
узраста

Годишње организовати системске
прегледе ромске дјеце при упису у
вртиће.
Организовати прегледе ромске
дјеце при упису у школу.

Буџет Града
Дом здравља
Приједор
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12.3. ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Програм

Активности

Израда и реализација
Протокола о сарадњи
надлежних субјеката на
заштити и збрињавању дјеце
затечене у просјачењу

Израда и реализација Протокола о
сарадњи надлежних субјеката на
заштити и збрињавању дјеце
затечене у просјачењу на
територији Града Приједор

Посредовање при
укључивању дјеце у васпитно
-образовни процес у сарадњи
са школама

Подршка школама
Савјетодавни рад са родитељима и
дјецом

Вријеме
реализације

2020. година

Континуирано

Носилац
активности
Градска управа,
МУП РС –
Полицијска управа
Приједор
Центар за
социјални рад
Приједор,

Центар за
социјални рад
Приједор,
Школе

Индикатор провођења
активности
Протокол о сарадњи
надлежних субјеката на
заштити и збрињавању дјеце
затечене у просјачењу на
територији Града Приједор

Број дјеце која су прошла
савјетовање

Извор
финансирања
Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Центар за
социјални рад,
Савјет
Министара БиХ
Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Центар за
социјални рад,
Савјет
Министара БиХ

26

12.4. ОБЛАСТ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Програм

Активности

Легализација бесправно
изграђених индивидуалних
стамбених објеката

Евидентирати и оцијенити
постојеће објекте у којим живе
Роми.
Развити јединствену базу података
бесправно изграђених објеката.
Подстицати рјешавање правног
статуса имовине на којем се налазе
објекти у којима живе Роми.
Легализовати бесправно изграђене
индивидуалне стамбене објекте

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 у
којима живе Роми, гдје теренутно
не постоји одвоз.

Планирање и изградња
нових стамбених објеката

Обезбиједити и уредити земљишта
за иградњу индивидуалних и
колективних стамбених објеката за
Роме који не посједују земљу.
Изградити индивидуалне стамбене
објекте.
Изградити колективне стамбене
објекте по принципу колективног
становања.

Вријеме
реализације

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Носилац
активности

Индикатор провођења
активности

Извор
финансирања

Градска управа

Број захтјева за легализацију
стамбених објеката.
Број одобрених захтјева за
легализацију стамбених објеката.

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ

Градска управа,
Водовод а.д.
Приједор,
Комуналне услуге
а.д. Приједор

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 РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ

Градска управа,

Број обезбјеђених парцела за
индивидуалне стамбене објекте.
Број обезбјеђених парцела за
колективне стамбене објекте.
Број уређених парцела за
индивидуалне стамбене објекте.
Број уређених парцела за
колективне стамбене објекте.
Број изграђених и усељених
индивидуалних стамбених
објеката.
Број изграђених и усељених
колективних стамбених објеката.

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
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12.5. ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Програм
Рад на подизању свијести
родитеља Рома и јавности
о позитивним ефектима
раног учења и потреби
укључивања дјеце у
програме образовања

Смањење изостанака са
наставе у школама и
рјешавање проблема
напуштања школе

Активности
Унаприједити компетенције
родитеља ромске дјеце путем
радионица;
Активније медијски промовисати
рано учење и организовати
промотивне скупове.

Водити редовне евиденције о
оправданим и неоправданим
изостанцима у школама;
Достављати податке о изостанцима
Градској управи, Центру за социјални
рад и Удружењу Рома;
Подстицати и организовати
координисано дјеловање свих
институција;
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;
Едуковати родитеље и дјецу о
ефектима напуштања школе и раног
ступања у брачне односе.

Вријеме
реализације

Континуирано

Континуирано

Носилац
активности

Индикатор провођења
активности

Извор
финансирања

Градска управа
Удружење Рома
Приједор
Школе

Број родитеља који су
завршили обуке путем
радионица.
Број организованих
промотивних скупова
годишње.

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ

Градска управа,
Удружење Рома
Приједор,
Центар за
социјални рад,
Школе,
Министарство

Подаци добијени из
периодичних и упоредних
извјештаја и анализа.
Број смањених изостанака у
школи.
Добијени подаци на основу
евиденције, извјештаја и
анализе.
Број изостанака у школи.
Покренута иницијатива за
досљедну примјену закона.
Број едукованих родитеља и
дјеце.
Број ромкиња које су
напустиле школовање због
брачне заједнице

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ,
Центар за
социјални рад
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Рад на унапређењу услова
школовања ромске дјеце у
основним и средњим
школама

Рад на промовисању
важности високог
образовања

Рад на унапређењу
интеграције ромске
популације у образовни
систем и елиминисање
дискриминације ромске
дјеце по било ком основу

Промоција културе,
традиције, језика и обичаја
Рома

Осигурати школску литературу и
прибор за ромску дјецу у основним и
средњим школама.

Рад на промоцији и важности високог
образовања;
Обезбиједити стипендије студентима
и ученицима средњих школа

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 поветити
дискриминацији.

Рад на промоцији и важности
традиције, језика обичаја и културе
ромске популације

Континуирано

Градска управа,
Министарство
провјете и културе
РС,
Школе

Континуирано

Градска управа,
Високошколске
установе,
Удружење Рома
Приједор

Континуирано

Градска управа,
Школе,
Удружење Рома
Приједор,
републичке
институције и
институције на
нивоу БИХ

Континуирано

Градска управа,
Удружење Рома
Приједор,
Школе

Број дјеце која су подигла
ниво школских постигнућа.

Број Рома који су подигли
ниво свијести о значају
високог образовања.
Број уписаних Рома на
факултете.
Број додијељених стипендија.

Број пријављених и ријешених
случајева дискриминације.
Број тема о дискриминацији
која су обрађена кроз редовно
усавршавање наставника.

Број обиљежавања културних
догађаја

Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
Центар за
социјални рад
Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
Буџет РС,
Буџет Града,
Донаторска
средства,
Савјет
министара БиХ
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13. ПРОВОЂЕЊЕ, НАДЗОР И УНАПРЈЕЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Да би се формализовало праћење реализације планираних активности наведених у
Акционом плану, Град Приједор у сарадњи са надлежним службама и удружењем Рома
формираће радну групу за реализацију и праћење реализације Акционог плана за
рјешавање проблема Рома из области запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и
културе, социјалне и здравствене заштите.
Радну групу би сачињавали сљедећи представници:
- Одјељења Градске управе Приједор, 3 члана и то:
Одјељење за друштвене дјелатности - један члан,
Одјељење за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне средине и имовинскоправне односе – један члан и
Одјељење за финансије – један члан,
- Удружење Рома Приједор, један члан
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор, један члан
- ЈЗУ „Дом здравља Приједор“, један члан
- Фонд за здравствено осигурање РС, један члан
- Завод за запошљавање РС - Филијала Приједор, један члан
- Представник из реда одборника, један члан и
- Представник МУП РС – ПУ Приједор, један члан.
Град Приједор је у 2019. години планирао ставку у буџету за финансирање пројеката из
Акционог плана за рјешавање проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног
збрињавања, образовања и здравствене заштите на подручју Града Приједор, под
економским кодом 416100, број позиције 243.
Након усвајања Акционог плана у Скупштини Града Приједора биће израђен Оперативни
план за имплементацију активности за сваку годину из Акционог плана.
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