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104.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-143/21-I
Датум: 15.10.2021.године
ЛАПОВО

На основу члана 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018 ), члана 37. тачка 4.
Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“,  бр.  2/19),  члана 18.
Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18) и
Одлуке о приступању изради акционих планова („Службени гласник општине Лапово“,
број 6/21), Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 15. октобра 2021.
године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦУЈУ РОМА

Члан 1.
Усваја се Акциони план за друштвену интеграцију Рома у општини Лапово за

период од 2020. до 2023. године.
Члан 2.

Текст Акционог плана из члана 1. чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.

                  ПРЕДСЕДНИЦА

             Мирела Раденковић,ср.
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ОПШТИНА ЛАПОВО

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА
2020-2023

Лапово
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Акциони план за друштвену интеграцију рома
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШKОЛСKОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА РОМА

Приор
итет

Мере и активности Носиоци Време
реализације

Извори
финансирања

1. Обезбедити редовну
буџетску линију за
набавку уџбеника,
школског прибора  и
материјала за рад за
ромску децу
предшколског и
основно- школског
узраста чији су
родитељи или
старатељи примаоци
новчане социјалне
помоћи

Центар за социјалан рад Континуирано Општински
буџет, Домаћи и

Инострани
фондови

Сва уписана
ромска деца
у
предшколск
у установу и
основне
школе, чији
су родитељи
или
старатељи
примаоци
новчане
социјалне
помоћи
имају
обезбеђене
уџбенике,
школски
прибор  и
материјал за
рад.

2. Појачана подршка
уписа ромске деце у
вртиће, нарочито у
години поласка у
школу, уписа у први
разред, континуитета
и завршетка њиховог
школовања

Општинска управа,
центар за социјалан рад у

сарадњи са школама,
Министарством науке,
просвет и технолошког

развоја

Континуирано Општински
буџет, Домаћи и

Инострани
фондови

1.Повећање
обухвата
ромске деце
предшколск
им и
основним
школовањем
за 10%
годишње
2. Повећање
броја
ученика
ромске
националнос
ти  који
завршавају
основно
школовање
за 20%
годишње

Очекива
ни

резултат
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3. Обезбедити
просторне и друге
услове за продужени
боравак ромске и
друге деце у
школама у којима
постоји исказана
оваква потреба

Општинска управа,
центар за социјалан рад у

сарадњи са школама,
Министарством науке,
просвет и технолошког

развоја

Према
потребама

школа

Општински
буџет, Домаћи и

Инострани
фондови

Сва уписана
ромска и
друга деца,
имају
могућност
коришћења
продуженог
боравка у
школама
под
прописаним
условима

4. Обезбедити
бесплатну ужину
деци из социјално
угрожених ромских
породица

Општинска управа,
центар за социјалан рад у

сарадњи са школама,
Министарством науке,
просвет и технолошког

развоја

Према
потребама

школа

Општински
буџет, Донације

Сва деца из
социјално
угрожених
ромских
породица
имају
бесплатну
ужину

5. Обезбедитии
материјалне,
техничке и људске
ресурсе за
индивидуални
приступ у процесу
наставе и учења у
раду са ромском
децом у
предшколству и
основним школама

Директори школа у
сарадњи са другим

надлежним институцијама

Према
потребама

школа

Општински
буџет, Домаћи и

Инострани
фондови

Побољшан
школски
успех –
смањен број
слабих
оцена
ромских
ученика за
20%  на
годишњем
нивоу

6. Организовати акције
«друг – другу»  за
прикупљање
прибора, материјала
за рад  у
предшколству и
школама

Директори школа у
сарадњи са другим

надлежним институцијама

Према
потребама

школа

Сва ромска
деца у
предшколст
ву и
школама,
чији су
родитељи
или
старатељи
примаоци
новчане
социјалне
помоћи
имају
обезбеђене
уџбенике

7. Обезбедити средства
и друге услове за
основно образовање
одраслих Рома и
организовати
годишње акције

Центар за социјалан рад
Школе

Национална служба за
запошљавање

Континуирано Општински
буџет, донатори,

школе

У сарадњи
са медијима
и МЗ
обезбеђена
већа и
благовремен
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уписа
заинтерсованих у
ОШ за одрасле

а
информисан
ост Рома о
могућности
завршавања
ОШ
Уписани у
ОШ за
одрасле
сваке
школске
године сви
заинтересов
ани Роми

8. Обезбедити услове
да се ванредно
стручно
оспособљавање за
занимања спроводи
по важећим
програмима у
постојећим средњим
школама

Средње стручне школе Континуирано Донације из
привреде,

Општински
буџет, домаћи

истрани фондови

Веће
могућности
запошљавањ
а Рома који
су
оспособљен
и за
одређена
занимања

9. Здравствена
едукација родитеља
деце предшколског и
осовношколског
узраста

Педагози и психолози у
школама у сарадњи са

Домом Здравља

Континуирано Кроз редовне
пренвентивне

програме

Већа
здравствена
просвећенос
т ромске
популације

10. Неговање ромске
традиције и културе

Наставници музичке
културе у сарадњи са

ромским културно
уметничким удружењима

Континуирано Донације из
локалне

привреде,
општински

буџет, домаћи и
страни фондови

Програме
фолклорних
и музичких
секција у
школама са
већим
бројем
ромске деце
уврштене
ромске
песме и игре

11. Обезбеђивање
награда за ромске
ученике који редовно
похађају наставу
(бесплатна
рекреативна настава,
бесплатна
екскурзија, спортска
опрема и сл.)

Школе у сарадњи са
потенцијалним

донаторима

Континуирано Општински
буџет, донатори,

школе

Пораст
броја
ученика који
редовно
похађају
наставу
Пораст
броја
ученика који
завршавају
основну
школу

12. Примена
специфичних

Школе, Ромске НВО Континуирано Општински
буџет

Организован
а обука
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школских програма,
акција и
манифестација  за
подршку социјалном
развоју и
интеграцији ромске
деце у социјалну
средину

учитеља и
наставника
за примену
акредитован
их програма
за
националне
мањине
(«Ромско
дете» и
«Kако
помоћи
ромској
деци у
школи»)
Примена
програма у
школама у
којима је
утврђена
потреба

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА КОД РОМА

Приор
итет

Mере и активности Носиоци Време
реализације

Извори
Финансирања

Очекивани
резултат

1. Обезбеђивање средстава за
набавку уџбеника и
школског прибора за ромску
децу

Центар за социјалан рад Континуирано Општински буџет Сва уписана
ромска деца
чији су
родитељи или
старатељи
примаоци
социјалне
помоћи имају
обезбеђене
уџбенике и
школски прибор

2. Организовати едукацију
родитеља ученика IV и VIII
разреда о важности наставка
школовања деце

Школе, Психолошко-
педагошке службе

Континуирано Повећан број
деце која
похађају ОШ од
V-VIII разреда
ОШ
Повећан број
уписане ромске
деце у средње
школе за 10% на
годишњем
нивоу
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3. Учешће средњих школа на
конкурсима домаћих и
страних фондова
намењених интеграцији
Рома

Средње школе, Ромске
заједнице

Континуирано Домаћи и
инострани
фондови

Припремљени
предлози
пројеката
намењени
интеграцији
Рома

4. Обезбедити посебна
додатна средства за
менторски рад са ромским
ученицима

Средње школе, Центар за
Социјалан Рад,

Континуирано Министарство
науке и

технолошког
развоја, Домаћи

инострани
фондови

Смањен број
слабих оцена за
50% и повећан
број ученика
који завршавају
средње школе за
20% од броја
уписаних

·
· СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
· ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА

РОМА

При
ори
тет

Mере и активности Носиоци Време
реализације

Извори
финансирања

Очекиван
и

резултати
1. Организовати годишње

акције пријављивања
непријављене ромске деце
у матичне евиденције
грађана и отварања
здравствених легитимација

Све надлежне институције 2021-2023 Пораст
броја
пријављен
е ромске
деце у
матичне
евиденциј
е грађана
и већи
обухват
примарно
м
здравствст
веном
заштитом
.

2. Организовати
интерактивна предавања  и
информативни материјал о
људским правима,
породичним правима,
планирању породице и
контрацепцији, правима
деце и жена и разговоре са
одговарајућим
стручњацима

Све надлежне институције 2021-2023 Општински
буџет, домаћи и

инострани
фондови за

Роме

Већа
информис
аност
ромске
популациј
е о
људским
правима,
породичн
им
правима,
планирањ
у
породице
и
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контрацеп
цији,
правима
деце и
жена

·
·
· СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

· УНАПРЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РАД И

ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА

Приор
итет

Mере и активности Носиоци Време
реализације

Извори
финансирањ

а

Очекиван
и

резултати
1. Стипендирање ученика и

студената ромске
националности за занимања
која би допринела бржој
друштвеној интеграцији
Рома (учитељ, васпитач,
полицајац, социјални
радник, медицинска сестра,
правник, психолог, педагог,
лекар, новинар...).

Континуирано Општински
буџет, домаћи
и инострани
фондови за

Роме

-Уписано у
одговарају
ће средње
школе и
факултете
најмање 10
ученика и
студената
Рома
-Успешно
завршило
средње
школе и
факултете
5 ученика и
студената
Рома

2. Оснивање канцеларије за
ромска питања са два
запослена

Општинска управа 2023 Општински
буџет

Оснивање
канцелариј
е за ромска

питања

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ KУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА, СПОРТА И РАЗВОЈА
ЦИВИЛНОГ СЕKТОРА

При
орит

ет

Mере и активности Носиоци Време
реализације

Извори
финансирањ

а

Очекиван
и

резултати
1. Обезбедити стручну и

финансијску подршку за
активно учешће ромских
организација поводом "Дана
Рома"

Центар за социјалан
рад

2021-2023 Општински
буџет

Повећано
учешће
Рома у
културно
уметнички
м
активности
ма
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2. Увести репортаже у локалним
медијима (ТВ и новине) за
ромска питања

Центар за социјалан
рад, Медији

2021-2023 Општински
буџет

Пораст
информиса
ности
локалног
становниш
тва о
проблемим
а и култури
ромске
популације

3. Оснаживање ромске деце и
омладине путем обуке за
ненасилне вештине
самоодбране

Школе, спортски
клубови

2023 Општински
буџет,

Донације из
привреде

Обучена
заинтересо
вана
ромска
деца за
ненасилне
вештине
самоодбра
не

4. Подршка ромској деци и
младима у обуци непливача
путем набавке потребне
опреме

Локални медији,
школе, Спортски

клубови

2021-2023 Општински
буџет,

Донације из
привреде

Обучени
непливачи
из
основних и
средњих
школа

5. Обука Рома за спортове на
реци

школе, Спортски
клубови, НВО

2021-2023 Општински
буџет,

Донације из
привреде

Обучени
Роми за
управљање
кајаком и
чамцем

6. Обезбедити услове за учешће
ромских удружења на
локалним и другим конкурсима

Општинска управа 2021-2023 Општински
буџет,

Донације из
привреде,
домаћи и

инострани
фондови

Повећан
број
одобрених
пројеката и
програма
ромских
удружења
за
финансира
ње из
домаћих и
страних
фондова
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Општи подаци

Општина: Лапово

Адреса: Његошева 18, 34220 Лапово, Република Србија

Број телефона -

централа:

 +381 34 853 159

Број факса - централа:  +381 34 853 105

ПИБ: 101888526

Матични број: 7713754

Е-mail: office@lapovo .rs

Интернет адреса: www.lapovo.rs

Површина општине: 55 km²

Становништво: 7143

Регистарска ознака: КГ

Регион: Шумадија и западна Србија

Округ: Шумадија


