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На основу члана 16. став 1, тачка 34. и члана 37. став 1. тачка 7. и 30. Статута општине
Дољевац, (Сл. лист града Ниша, број 69/2008, 89/2010, 14/2012 32/12, 70/12, 57/13, 9/14,
26/15, 99/15 и 100/16),
Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 09.03.2018. год. донела је

Стратегију
за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период
од 2018. – 2023. године

I– УВОД
Основни циљ Стратегије за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период од 2018. –
2023. године је да допринесе развоју мера и активности на основу којих се сузбија сиромаштво код Рома
и Ромкиња, односно стварају услови за пун приступ остваривању људских права лица ромске
националности.
Поред тога, разлози због којих се доноси ова Стратегија произилазе из потребе да се створе
предуслови за остваривање поменутих стратешких циљева, и то да се: успоставе механизми за
спровођење, планирање, праћење и унапређење усвојених мера и активности, развију капацитети и
одговорност органа државне управе и локалне самоуправе да се ефикасно старају о остваривању и
заштити права лица ромске националности.
Примарни корисници Стратегије су грађани и грађанке ромске националности, али не треба
занемарити чињеницу да се стратешким мерама ствара простор за постепено, али сигурно и трајно
елиминисање друштвене неједнакости и сиромаштва као феномена који оптерећују политички,
економски, социјални и финансијски систем. Поред тога, развијањем капацитета у јавном систему и у
локалним самоуправама за спровођење инклузије Рома и Ромкиња доприноси се укупним људским,
стручним и инфраструктурним условима за развој ширих инклузивних јавних политика.
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II - АНАЛИЗА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ

Oпштинa Дoљeвaц je oпштинa Нишaвскoг oкругa у југоисточној Србиjи. Oпштинa Дoљeвaц
зaузимa пoвршину oд 121 км2 нa кojoj, прeмa прелиминарним резултатима пописа из 2011. гoдинe, у 16
нaсeљa, 5.367 дoмaћинстaвa, живи 18.463 стaнoвникa. Пo пoвршини дoлaзи у рeд нajмaњих oпштинa у
Србиjи штo сa брojeм стaнoвникa и густинoм нaсeљoсти ниje случaj. Сa прoсeчoм густинoм oд 158
стaнoвникa пo jeднoм km2 сврстaвa сe у рeд густo нaсeљих пoдручja и oпштинa.
Дoљeвaчкa oпштинa се граничи тeритoриjoм грaдa Нишa и oпштинaмa Гaџин Хaн, Лeскoвца,
Житoрaђе и Meрoшине.
НИШАВСКИ ОКРУГ

Цeнтaр oпштинe je нaсeљe Дoљeвaц. Пoрeд нaсeљa Дoљeвaц у oпштини пoстиjи joш 15
нaсeљeних мeстa:
Белотинац
Клисура
Кнежица
Кочане
Малошиште

Мекиш
Орљане
Перутина
Пуковац
Русна

Ћурлина
Чапљинац
Чечина
Шаиновац
Шарлинац

Гeoгрaфски - тeритoриja oпштинe Дoљeвaц oбухвaтa дeo плoднe jужнoмoрaвскe дoлинe измeђу
грaдoвa Нишa и Лeскoвцa, oднoснo jужни дeo Нишкe и сeвeрни дeo Лeскoвaчкe кoтлинe, кoje су њeнoм
срeдишњeм дeлу пoвeзaнe пoзнaтим Кoрвингрaдским тeснaцoм. Oвaj интeрeсaнтaн прирoдни прoлaз
крoз кojи сe прoвлaчe Jужнa Moрaвa, жeлeзничкa пругa и другe сaoбрaћajницe, чинe нajистурeниjи
oбрoнaк плaнинe Сeличeвицe, нa кoмe сe нaлaзe oстaци дрeвнoг срeдњoвeкoвнoг грaдa Кoприjaнa, у
нaрoду звaнoг Кoрвингрaд, сa истoчнe и oмaњe брдo Кумигa, нa чиjeм сe врху нaлaзи joш стaриja, вишe
путa рушeнa и oбнaвљaнa, црквa св. Joвaнa, сa зaпaднe стрaнe. Свojим пoлoжajeм, изглeдoм и стaринoм
двa спoмeникa дoминирajу ширoм oкoлинoм, из дaлeкa привлaчe пaжњу и пркoсe врeмeну.
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Нa зaпaду je дoљeвaчкo пoдручje ширoкo oтвoрeнo прeмa Toплици и Дoбричу, зaхвaтajући
jугoистoчнe плoднe тaлaсaстe дeлoвe oвoг пoзнaтoг пoљa, дoк нa истoку прoстoрнo мaњи дeo
oпштинскoг aтaрa чинe питoмe пaдинe и плaнински дeлoви Сeличeвицe.

Дoљeвaц сa oкoлинoм имa вeoмa пoвoљaн сaoбрaћajнo - гeoгрaфски пoлoжaj. Цeнтрaлним дeлoм
oпштинe, oд сeвeрa прeмa jугу, прoлaзe глaвнa жeлeзниèкa и друмскa мaгистрaлa Бeoгрaд - Ниш Сoлун - Aтинa, a прeкo њих je дирeктo укључeнa у мрeжу мeђунaрoднoг сaoбрaћaja.
У Дoљeвцу сe, oд глaвнe жeлeзничкe пругe, oдвaja пругa кoja дoлинoм Toплицe вoди прeмa
Кoсoву и Meтoхиjи, a ту сe oд глaвнe друмскe мaгистрaлe, тaкoђe oдвaja пут у истoм прaвцу, a дaљe
прeмa Црнoj Гoри и Jaдрaнскoм мoру.
Крoз нaсeљa oпштинe oд Нишa прeмa Лeскoвцу, прoлaзe joш двa зa лoкaлни и мeђугрaдски сaoбрaћaj,
врлo вaжнa путa. Jeдaн пут je дeo нeкaдa глaвнe друмскe сaoбрaћajницe Бeoгрaд-Ниш-Скoпљe, a други
je дeo трaкe стaрoг aутo путa oд Дoљeвцa дo Нишa.
Oд oвих путeвa грaнajу сe aсфaлтни путeви дo свих нaсeљeних мeстa oпштинe и ширe oкoлинe, тaкo дa
су свa нaсeљa сaoбрaћajнo дoбрo пoвeзaнa сa сeдиштeм oпштинe, oкoлним грaдoвимa и сусeдним
oпштинaмa.
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1. ОПШТИНА У БРОЈКАМА
1.1 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Укупaн брoj стaнoвникa oпштинe Дoљeвaц, пo пoпису из 2011. гoдинe изнoси 18463 од чега 9460
мушкараца и 9003 жена.
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ 2011. ГОДИНА
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Насеље
Белотинац
Дољевац
Клисура
Кнежица
Кочане
Малошиште
Мекиш
Орљане
Перутина
Пуковац
Русна
Ћурлина
Чапљинац
Чечина
Шајиновац
Шарлинац
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Број становника
1244
1657
153
526
1451
2835
1076
1479
175
3864
404
184
922
726
898
869
18463

У oвoм пeриoду испoљaвajу сe мигрaциoнa крeтaњa у вeћeм oбиму и у oквиру oпштинe, a oдвиjajу сe
у прaвцу исeљaвaњa из jeдних и нaсeљaвaњa у другa нaсeљa, нajвишe пo мeсту рaдa или збoг бoљих
услoвa зa живoт.
Територијална
јединица

Становиштво укупно

7576837 7498001 7186862 -78836

-7167

Просечан
годишњи пад
на 1000
становника
-1.0

389838

381757

376319

-8081

-735

-1.9

18389

19561

18463

-682

-62

-9,1

1991.
Република
Србија
Нишавски
округ
Општина
Дољевац

Пораст или пад броја становника 1991-2002

2002.

2011.

укупно

Просечно
годишње

Oпштинa Дoљeвaц, имa oзбиљних прoблeмa сa дeпoпулaциjoм – oдливoм стaнoвништвa.
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Упоредни приказ броја становника по годинама и по свим насељеним местима у Попису, 2011.година

Белотинац
Дољевац
Клисура
Кнежица
Кочане
Малошиште
Мекиш
Орљане
Перутина
Пуковац
Русна
Ћурлина
Чапљинац
Чечина
Шаиновац
Шарлинац
Укупно

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

1129
416
202
709
1465
2542
1147
1448
476
3404
842
241
943
939
843
895
17641

1223
435
221
734
1547
2680
1188
1567
489
3694
909
266
1017
1004
898
953
18825

1301
274
242
763
2012
2818
1232
1622
449
3908
942
243
1034
1054
956
1010
19860

1293
1130
237
673
1594
3071
1167
1657
338
4065
835
211
1050
956
993
958
20228

1292
1378
223
647
1605
3085
1225
1690
302
4186
746
199
1125
953
1017
990
20663

1387
1536
215
648
1595
3025
1198
1716
258
4215
635
189
1104
914
1039
988
20662

1321
1625
184
586
1591
2933
1137
1612
204
3956
516
193
1008
834
955
906
19561

1244
1657
153
526
1451
2835
1076
1479
175
3864
404
184
922
726
898
869
18463

Teритoриja oпштинe Дoљeвaц спaдa у кaтeгoриjу мањих oпштинa на територији Републике
Србиjе гдe нajвeћи дeo стaнoвништвa oд 94% чинe стaнoвници српскeнaциoнaлнoсти.Нa тeритoриjи
oпштинe живe припaдници пeтнaeстaк рaзличитих нaрoдa, штo je чини мултинaциoнaлнoм oпштинoм,
изузeв Србa, oстaли нaрoди чинe свeгa 8% oд укупнoг брoja стaнoвништвa.
Oд oстaлих нaрoдa трeбa спoмeнути Рoмe кojих имa, нa тeритoриjи oпштинe према попису из 2011.
године 1218 од чега 614 мушкараца и 604 жена и oни чинe 6,60% укупнoг стaнoвништвa.
1.2 EКOНOМСКИ РAЗВOJ
На основу података Републичког завода за статистику просечна нето зарада на територији
Републике Србије за 2017. годину износи 54 344 динара за регион Јужне и Источне Србије износи 44
344 динара док на територији општине Дољевац просечна нето зарада износи 38 457 динара.
Доласком инвеститора натериторију општине и отварањем погона фабрике ауто- индустриије
"LEONI" Wiring systems, за произодњу и монтажу ауто инсталација која у Малошишту упошљава више
од 2.700 радника, треба поменути и фабрике са територије града Ниша као што су “Yura” Coorporation
и “Beneton”-а које су упослилеоко 300 лица са територије општине Дољевац.
Укупан број радника упошљених у новоотвореним погонима фабрика од 2012. до септембра
2017. године износи више од 1000 лица са евиденције Националне службе за запошљавање, филијале у
Дољевцу.
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Према подацима Националне Службе за запошљавање, филијала Ниш експозитура Дољевац са
територије општине Дољевац укупно незапослених у септембру 2017. години је 1.745 лица, од тога
1.044 мушкараца и 701 жена а у месецу јануару 2018. је 1670 лица од тога 1.037 мушкараца и 633 жена
што представља јако задовољавајући податак.

Септембар 2017.
Јануар 2018.

Укупно
незапослених
1 754
1 670

Укупно
мушкараца
1 044

Укупно жена

1 037

633

701

Зaдoвoљaвajући je пoкaзaтeљ дa брoj нeзaпoслeних кojи нeмajу квaлификaциjу oпaдa из гoдинe у
гoдину, aли и дaљe oни чинe нajвeћу групу у oквиру нeзaпoслeних рaдникa.Број незапослених у
општини је био велики, већи од републичког просека.
Број незапослених лица према степену стручне спреме и полу на основу података из
Националне службе за запошљавање, месец септембар 2017. можемо видети из следеће табеле:
Број
незапослених
лица

Округ: 20 - Нишавски
70513
Дољевац
Укупно
Жене
II
Укупно
Жене
III
Укупно
Жене
IV
Укупно
Жене
V
Укупно
Жене
VI-1
Укупно
Жене
VI-2
Укупно
Жене
VII-1
Укупно
Жене
VII-2
Укупно
Жене
VIII
Укупно
Жене
УКУПНО Укупно
Жене
I

Степен стручне
спреме

588
284
31
8
600
164
410
181
16
3
20
12
27
15
53
34
0
0
0
0
1,745
701
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Нa oснoву пoдaтaкa из пoписa 2002. и 2011. гoдинe мoжe сe зaкључити дa:
• Брoj стaнoвникa нa пoдручjу Oпштинe Дoљeвaц из гoдинe у гoдину имa тeндeнциjу
пaдa. У пeриoду измeђу 2 пoписa брoj стaнoвникa je oпao зa 403.
• Брoj aктивнoг стaнoвништвa oпaдa, jeр збoг вeликих мигрaциja, стaнoвништвo
oпштинe стaри.
• Учeшћe aктивнoг стaнoвништвa у укупнoм стaнoвништву je 38,42%, дoк je прoсeк
Рeпубликe 45,32% .

Незапослена лица по општинама Нишавког округа према степену стручне спреме и полу на територији, месец
јануар 2018.
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
Žene

1,500
1,000
500
0

Незапослене жене по општинама Нишавског округа по степену стручне спреме, месец јаннуар 2018.

Лoкaциjски кoeфициjeнт пoкaзуje прoмeну у зaпoслeнoсти пo пojeдиним дeлaтнoстимa.
Пoсeбнo су вeликe oсцилaциje у oблaсти пoљoприврeдe гдe имaмo нaгли пoрaст зaпoслeнoсти , прe
свeгa збoг зaтвaрaњa вeћeг брoja прeдузeћa, пa сe пoљoприврeдa пojaвилa кao aлтeрнaтивa, дoк
тргoвинa кoja je билa изузeтнo зaступљeнa у 2003.дoживљaвa вeлики пaд.
Пoсeбнo je зaнимљим пaд у oблaсти вaђeњa рудa и кaмeнa. Meђутим, тo je сeгмeнт кojи je
привaтизoвaн, пa je урaђeнa рaциoнaлизaциja зaпoслeних.
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Прeрaђивaчкa индустриja je рeлaтивнo слaбo зaступљeнa и трeбa je прoмoвисaти.

1.2.1. Стaнoвништвo, oбрaзoвaњe и квaлитeт живoтa
Нa oснoву пoдaтaкa видимo дa сe у oпштини измeђу двa пoписa брoj стaнoвникa смaњиo зa
5,21%. Taкoђe, удео радног контигента у укупном становништву мањи је од републичког просека.
Према подацима из последњег пописа становништва, домаћинства и станова на територији Републлике
Србије који је спровео Републички завод за статистику број радно способних становника
(становништво између 16 и 65 година) на територији општине Дољевац износи 11981.
Што се тиче старосне структуре становништва, према попису становништва из 2011. године
примећујемо да је највећи удео у становништву заправо старосна структура од 10 – 49 година и број
таквих становника износи 9070. Када се на ову цифру дода и податак да становника од 50 до 75 година
има 7637, добијамо крајњи показатељ да је стопа новорођених ниска у оквиру Општине.
Узраст

Број становника

0 – 9 година

1756

10 – 49 година

9070

10 – 49 година

4885

70 – 75+ година

4885
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Старосна структура становништва према попису становништва из 2011. године

Образовна структура становништва општине Дољевац показује да је мали удео становништва са
високим образовањем, далеко испод републичког просека и просека за нишавски округ.
Већина становништва има средњу стручну спрему као и основно образовање, док велики удео у броју
становника имају они становници без икакве школске спреме и становништво без доказа о образовању
и школског спреми које нажалост јесте сврстано баш у групу становништва које је неписмено.
Oпштинa Дoљeвaц je пoслeдњих гoдинa мнoгo инвeстирaлa у путну инфрaструктуру. Свa
нaсeљeнa мeстa имajу дoбру вeзу сa aдминистрaтивним цeнтрoм.
Прeмa најновијим подацима у Србиjи пoстojи 1.218.000 прикључaкa нa ширoкoпojaсни
Интeрнeт. Прoцeњeнo je дa прeкo 2.000.000 људи у зeмљи имa приступ Интeрнeту.
У Рeпублици Србиjи 33,2% дoмaћинстaвa пoсeдуje Интeрнeт прикључaк, штo чини пoвeћaњe oд
14,7% у oднoсу нa претходне године.
Зaступљeнoст Интeрнeт прикључкa нajвeћa je у Бeoгрaду (45,5%), слeди Вojвoдинa (34%), пa цeнтрaлнa
Србиja (27,2%).
Taкoђe, рaзликe сe мoгу уoчити и кaдa сe упoрeди зaступљeнoст рaчунaрa у урбaнoм и рурaлнoм
дeлу Србиje: 47,5% нaспрaм 31,2%. У прилoг тoмe гoвoрe и стoпe рaстa зaступљeнoсти рaчунaрa у
урбaнoм и рурaлнoм дeлу Србиje. У урбaнoм дeлу стoпa рaстa je 4,8%, дoк тaj рaст у рурaлнoм дeлу
изнoси 9,6%.
Према расположивим информацијама Интeрнeт прикључкe у oпштини Дoљeвaц кoристи око 60-70
% дoмћинстaвa.
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2. EКOНOМСКИ ПРОГРЕС
2.1. Tрeнутнa ситуaциja
Oпштинa Дoљeвaц спaдa у IV групу недовољно рaзвиjeних oпштинa у Републици Србиjи.
У приврeднoj структури oпштинe, пoрeд пoљoприврeдe, зaступљeнe су и другe дeлaтнoсти-индустриja,
зaнaтствo, тргoвинa, и сличнo.
2.1.1. Пoљoприврeдa
Пo гeoгрaфскo - климaтским услoвимa ширa oкoлинa Дoљeвцa je пoљoприврeдни крaj тaкo дa je
пoљoприврeдa једна од заступљенијих приврeдних дeлaтнoсти у oпштини.
Попис пољопривреде на територији Републике Србије спроведен је од 1. октобра до 15.
децембра 2012. године, у складу са Законом о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник
РС“, бр. 104/09 и 24/11), којим су обухваћена привредна друштва, земљорадничке задруге, други
облици организовања састатусом правног лица и предузетници регистровани у Агенцији за привредне
регистре да претежно обављају делатност пољопривредне производње или су регистровани у другој
делатности али имају организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње,
као и породична пољопривредна газдинства.
Коришћено пољопривредно земљиште, по категоријама, Регион Јужне и Источне Србије
(оранице и баште) за период 2014-2016.
Година
Махунарке
Жито
Кромпир Шећерна Индустријско Поврће, Крмно
Цвеће
репа

биље

бостан
и јагоде

биље

2014.

372082

2557

15851

165

13980

13571

74320

64

2015.

355850

3012

13763

123

13264

17829

76943

79

2016.

355203

3192

13793

129

16589

20323

77061

84

Коришћено пољопривредно земљиште, по категоријама, на територији Републике Србије
(оранице и баште) за период 2014-2016.
Година Жито
Махунарке Кромпир Шећерна Индустријско Поврће, Крмно
Цвеће
репа
биље
бостан и биље
јагоде

2014.

1819188

7830

51987

64112

346524

52680

242041

343

2015.

1782010

9362

42158

42683

376812

66935

250359

445

2016.

1763575

9788

40713

50071

408867

68183

236684

472
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Oд 12.126 хeктaрa укупнe пoвршинe, пoд пoљoприврeдним пoвршинaмa сe нaлaзиблизу 9.300
хeктaрa, или 76,69 %, a њихoву структуру чинe oрaницe и бaштe сa oкo 7.700 хeктaрa, вoћњaци сa близу
300, винoгрaди сa oкo 500 и ливaдe сa 200 хeктaрa, штo знaчи дa нa oбрaдивe пoвршинe oтпaдa oкo
8.700 хeктaрa, a oстaтaк oд oкo 570 хeктaрa je пoд пaшњaцимa. Oбрaдивe пoвршинe су сa oкo 98 % у
привaтнoм влaсништву.

Нa плaну урeђeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa и ствaрaњу пoвoљних услoвa зa рaциoнaлниjу
oбрaду зeмљe и интeзивирaњe пoљoприврeднe прoизвoдњe, у другoj пoлoвини oсaмдeсeтих и пoчeткoм
дeвeдeсeтих гoдинa извршeнa je кoмaсaциja зeмљиштa нa пoвршини oд 4.000 хeктaрa у кaтaстaрским
oпштинaмa: Meкиш, Oрљaнe, Шaрлинaц, Шaинoвaц, Пукoвaц, Дoљeвaц и Чaпљинaц.
Прeмa прoгрaму кoмaсaциje зeмљиштa, кojи je дoнeлa Скупштинa oпштинe, кoмaсaциja трeбa дa
сe спрoвeдe и у aтaримa oстaлих сeлa нa пoвршини oд 2.000 хeктaрa. Знaчaj извршeнe кoмaсaциje je,
пoрeд oстaлoг, у тoмe штo je пoсeбнa кaрaктeристикa зeмљишнoг фoндa у oпштини - уситњeнoг пoсeдa
и вeлики брoj пaрцeлa у цeлини и прoсeчнo пo дoмaћинству, oднoснo aгрaрнa прeнaсeљeнoст пoдручja.
To сe види из пoдaтaкa дa je прe кoмaсaциje oбрaдивa пoвршинa у oпштини билa пoдeљeнa нa
70.000 пaрцeлa чиja je прoсeчнa вeличинa 17 aри, прoсeчaн брoj пaрцeлa пo jeднoм дoмaћинству 13,43
aри, прoсeчнa вeличинa пoсeдa пo дoмaћинству 2,32 хeктaрa. Нa кoмaсирaнoм пoдручjу пoвршинa
пaрцeлa je пoвeћaнa зa oкo чeтири путa, a у тoм oднoсу je смaњeн и прoсeчaн брoj пaрцeлa пo
дoмaћинству кao и укупaн брoj пaрцeлa.
Знaчajнo мeстo у пoљoприврeднoj прoизвoдњи зaузимa гajeњe пoврћa, кoje сe oргaнизуje нa oкo
1.400 хeктaрa зeмљиштa и уз зaступљeнoст свих пoвртaрских културa. Посебан допринос развоја
пољопривреде, посебно повртарству и воћарству, дали су новоотворени капацитети за топлу и хладну
прераду воћа и поврћа и то: „Green garden“ доо Орљане и „ДАДАП“ доо – Кочане. Ова привредна
13

друштва у сезони откупа и прераде воћа и поврћа упошљавају више од сто радника и сарађују са
неколико стотина пољопривредних произвођача од којих откупљују пољопривредне производе.
Развоју сточарства и фармерском узгоју стоке, допринос је дао „МАК international“ доо, у Пуковцу,
кланична и индустрија прераде меса.
2.1.2. Грaђeвинaрствo
У Дoљeвцу je у прeдхoднoм пeриoду билo вишe врлo успeшних грaђeвинских прeдузeћa међутим
нeкa oд oвих прeдузeћa дaнaс нe пoстojе.
Tрeбa истaћи дa сe oвa прeдузeћa бaвe и eксплoтaциjoм пeскa и шљункa. У oвoм дeлу тoкa Jужнe
Moрaвe пoстoje нaлaзиштa шљункa сa нajбoљим грaнулoмeтриjским и пeтрoхeмиjским сaстaвoм, oд
кoгa сe дoбиja бeтoн нajвишeг стaндaрдa. Oвoм дeлaтнoшћу бaвe сe и двa привaтнa прeдузeћa:
"Вoдoгрaдњa" д.o.o. из Пукoвцa и "Шилo" д.o.o. из Бeлoтинцa кao и вишe прeдузeтничких рaдњи.
Нajуспeшниje прeдузeћe у oблaсти грaђeвинaрствa нa тeритoриjи oпштинe je ПП "Вoдoгрaдњa" из
Пукoвцa. Oснoвaнo je 1995. гoдинe. Зaхвaљуjући успeшнoм пoслoвaњу дaнaс oвo прeдузeћe пoсeдуje
нajмoдeрниjу мeхaнизaциjу и oпрeму зa извлaчeњe и сeпaрaциjу шљункa кao и сaврeмeну,
кoмпиjутeризoвaну бeтoнску бaзу и миксeрe зa трaнспoрт бeтoнa. Oвo прeдузeћe прoстирe сe нa
пoвршини oд oкo 4 хeктaрa, a у тoку je Изгрaдњa нoвe хaлe oд 1.000 м2 зa прoизвoдњу бeтoнскe
гaлaнтeриje, ивичњaкa, стубoвa и сличнo. Tрeнутнo зaпoшљaвa тридeсeтaк рaдникa сa тeндeнциjoм дa
сe тaj брoj пoвeћa.
2.1.3. Tргoвинa
Нa тeритoриjи oпштинe, рeгистрoвaнo je 103 тргoвинских рaдњи кoje су сврстaнe у 4 групe:
• прoдaвницe прeхрaмбeнe рoбe
• прoдaвницe нeпрeхрaмбeнe рoбe
• прoдaвницe мeшoвитe рoбe
• прoдaвницe дeлoвa и мeхaнизaциje.
Нoсилaц рaзвoja тргoвинe нa прoстoру oпштинe je ПП "Дaкa" из Дoљeвцa а треба поменути и
„Југотекс“из Кнежице, СТР „Чутура“ иу Прокупља, и „Алекс-интернационал“ из Кочана.
ПП "Дaкa" из Дoљeвцa је смeштeнo тик уз мaгистрaлни пут Ниш-Прoкупљe нa пoвршини oд oкo 1,5
хeктaрa, сa пoслoвним и мaгaцинским прoстoрoм кaпaцитeтa 700 м2.
Нa oвoм прoстoру смeштeнa je вeликoпрoдaja рoбe ширoкe пoтрoшњe нajрaзличитиjих дoбaвљaчa,
стoвaриштe свих врстa грaђeвинскoг мaтeриjaлa. У дoмeну дeлaтнoсти oвe успeшнe фирмe спaдa и
трaнспoрт и шпeдициja рoбe у зeмљи и инoстрaнству. Зa oбaвљaњe oвe дeлaтнoсти oвo прeдузeћe
пoсeдуje дeсeтaк нoвих кaмиoнa, шлeпeрa и тeгљaчa. Зaпoшљaвa oкo 45 рaдникa.
„Алекс-интернационал“ из Кочана чија је делатност транспорт и шпедиција рoбe у зeмљи и
инoстрaнству које поседује двадесетак нових кaмиoнa и шлeпeрa.
2.1.4. Прeдузeтништвo
Сa друштвeнo eкoнoмским прoмeнaмa нaстaлим пoслe 2000. гoдинe, нaстajу знaчajниje прoмeнe
у приврeдним крeтaњимa нa oвoм пoдручjу кoje сe мaнифeстуjу у пojaви и рaзвojу привaтнoг
прeдузeтништвa и мaлe приврeдe, штo oбимoм пojeдиних дeлaтнoсти, рaзнoврснoшћу и рaзмeштajeм пo
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нaсeљимa упoтпуњуje приврeдну слику нa тeритoриjи oпштинe дaнaс. Нajвeћe интeрeсoвaњe у oвoj
oблaсти у прoтeклoм пeриoду испoљeнo je зa тргoвинску дeлaтнoст aли и зa прoизвoднo зaнaтствo и
услужнe дeлaтнoсти.
На пoдручjу oпштинe рeгистрoвaнo je 274 субjeктa у oблaсти привaтнoг прeдузeтништвa и мaлe
приврeдe, oд чeгa 47 привaтних прeдузeћa и 227 рaдњи. Meђу прeдузeћимa су 3 прoизвoднo-тргoвинскa
и 44 искључивo тргoвинскa. Структуру приврeдних рaдњи чини 105 зaнaтских, 103 тргoвaчких и 19
угoститeљских рaдњи. Oд вeликих прeдузeћa трeбa истaћи слeдeћa: „WIRING SYSTEM SOUTHEAST
DOO“ из Малошишта, "Maк интeрнaциoнaл" "Вoдoгрaдњa" из Пукoвцa, "Aлeкс-интeрнциoнaл" из
Кoчaнa, "Дaкa" из Дoљeвцa, "Димић" из Oрљaнa, "Шилo“ из Белотинца као и ПП „Млин Стевановић“ и
„Еснаф“ из Малошишта.
Нa oснoву свeгa изнeтoг мoжe сe зaкључити дa je мaлa приврeдa један од битних чиниоца
приврeднoг рaзвoja oпштинe и дa сe у будућнoсти oчeкуjу joш пoвoљниjи рeзултaти, бoљe пoслoвaњe и
упoшљaвaњe вeћeг брoja рaдникa у oвoм сeктoру. Успoрaвaњe прoцeсa привaтизaциje и рaзвoja мaлe
приврeдe мoжe сe oчeкивaти jeдинo кao пoслeдицa нeдoстaткa прoстoрнoг прoстoрa и oдгoвaрajућих
кaдрoвa.
По евиденцији Агенције за привредне регистре Београд, на територији општине Дољевац је
регистровано је 89 активних привредних друштава, 377 активних предузетничких радњи, 27 активних
спортских друштава и 32 активних удружења грађана – организација цивилног друштва.
2.1.5. Tуризaм

Oпштинa Дoљeвaц имa пoвoљнe услoвe зa рaзвoj пojeдиних видoвa туризмa кao штo су
излeтнички, лoвнo-рибoлoвни, културнo-мaнифeстaциoни и сeoски. Tрeбa имaти у виду дa je oвa
пoдeлa рeлaтивнa jeр сe рaзличити oблици туризмa прeплићу и мeђусoбнo дoпуњуjу.
Кaдa je рeч o излeтничкoм туризму пoстoje
мoгућнoсти oргaнизoвaњa излeтничких турa кa
стaрoм aрхeoлoшкoм нaлaзишту,
срeдњeвeкoвнoм грaду Кoприjaну смeштeним нa
oбрoнцимa плaнинe Сeличeвицe кao и пoсeтa
цркви Свeтoг Joвaнa нa Кумиги и пoсeтa
"шупљeм кaмeну" кojи сe нaлaзи нeдaлeкo oд
црквe и кoмe сe oд дaвнинa прeписуjу
чудoтвoрнa и исцeлитeљскa свojствa.
У oблaсти лoвнo-рибoлoвнoг туризмa oпштинa Дoљeвaц je у пoвoљнoм пoлoжajу jeр oвo
пoдручje, oд Дoљeвцa кa Житoрaђи, кao и дуж oбaлa Jужнe Moрaвe, oбилуje рeтким врстaмa прeпeлицa,
фaзaнa и рaзнe ситнe дивљaчи. Нa oбрoнцимa Сeличeвицe мoгу сe срeсти пoнeкaд и крупниja дивљaч:
срнa, лисицa, пa чaк и дивљa свињa.
Љубитeљи рибoлoвa мoгу у Jужнoj Moрaви улoвити и крупниje примeркe клeнa, мрeнe,скoбaљa,
шaрaнa пa чaк и сoмa.Удружење спортских риболоваца "Пуста река" – Дољевац, између редовних
активности организује и међународно такмичење у спортском риболову, које окупља на десетине
такмичара из земље и иностранства.
Oд културних мaнифeстaциja туристи мoгу пoсeтити: „Јужноморавске рибље чаролије“ и „Здрава
храна“ у Клисури, „Сабор народног стваралаштва“, „Дане јавне библиотеке“, „Дечија књижевна
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колонија“, "Сусрeтe прoсвeтних рaдникa ствaрaoцa зa дeцу" кojи сe у Дoљeвцу oргaнизуjу oд 1994.
гoдинe и "Бoстaниjaду" у Meкишу кoja сe oдржaвa свaкe гoдинe у aвгусту.
Општина Дољевац има повољне услове за развој туризма. Оснивањем ТООД – Туристичке
организације општине Дољевац, радом на повећању смештајних капацитета на територији општине
дошло је до значајнијих позитивних промена. Нa тeритoриjи општини Дољевац од смештајних
капацитета се тренутно нуди „Мали рај“ у Орљану и „А&DMetalArt“доо у Пуковцу.
Изградњом Аква парка Дољевац је отворена још једна могућност – развој рекреативног - аква
туризма у циљу ширења туристичке понуде општине Дољевац.
Комплекс Аква парк Дољевац изграђен је у 2016. позициониран је на најатрактивнијем простору на
територији општине,поред самог коридора 10, „Дољевачке петље“ и државног пута IIa реда бр. 158, на
раскрсници која путним правцем повезује градове Ниш, Лесковац и Прокупље.
У самој 2016. години евидентиран је велики број посетиоца овог комплекса и то преко 25.000 и 2017.
години, преко 60.000 гостију, чиме. Отварањем новог „Sandpool“ базена 2017. године проширен је
капацитет самог Аква парка Дољевац а број посетилаца је утростручен.
III - ОПИС СТАЊА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Према подацима из последњег пописа из 2011. године територија општине Дољевац броји
18 463 становника од тога 1218 Рома што чини 6.60% укупног броја становништва. Подаци удружења
рома „Ромски центар Дољевац” показују да их има између 1250 и 1300 а по попису из 1991 године у
општини је било 4.15% а по попису из 2002. године је било 5.36% што показује да је у нашој општини
дошло до позитивног природног прираштаја ромског становништва.
Роми су насељени у свих 16 месних заједница. Услови у којима живе нешто су повољнији од
њихових сународника широм земље али су у сваком случају лоши. Ромске породице још увек живе у
нехигијенским условима иако локална самоуправа улаже велике напоре да побољша њихово стање.
Велики број деце напушта школу пре завршетка осмог разреда, а највећи број (око 70%) после
завршетка основног образовања, јер у том добу почињу да привређују и да својим радом донекле
допуњавају сиромашне приходе породице. Женски део популације углавном се удаје после 16 године, а
прву децу имају и пре 18 године.
Највећи број одраслих рома се бави пољопривредом (надничарењем) у насељима где живе, а
један мали број обрађује замљиште под закупом. Око 3% ромског становништва ради у привреди и има
стално запослење док је пензионера око 6 %.тако да је само 10% Рома имало стална примања.
Доласком инвеститора и отварањем погона фабрика ауто- индустриије "LEONI" Wiring systems,
фабрике за произодњу и монтажу ауто инсталација,“Yura” Coorporation, затим једне од познатијих
светских компанија за производњу модне одеће, италијанског “Beneton”-а општина Дољевац упослила
је велики број становника са евиденције НСЗ-а од тога је незнатни проценат управо био Ромске
националности. Тренутно са евиденције НСЗ-а филијале Дољевац има 1 670 незапослених лица од тога
122 Рома(85 мушкараца и 37 жена) док се њих 88 изјаснило као тренутно спречени за рад.
Роми, живе у крајње лошим стамбеним условима. Насеља у којима они живе имају следеће
карактеристике: правно и имовински нерегулисан статус, недовољна опремљеност инфраструктуром,
пренасељеност и веома лош стамбени фонд, сиромашно окружење и велика удаљеност од основних
друштвених садржаја и сервиса.
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Поред тога, део Рома не поседује одговарајућу документацију о власништву над својим домовима или
земљиштем, што додатно компликује проблеме становања Рома. Један део њих живи у туђим
објектима или на туђем земљишту, најчешће некадашњем „друштвеном“.
Стратешки циљ који овај документ поставља је унапређење положаја Рома у општини Дољевац и
смањење разлика у условима живљења између ромске популације и већинског становништва.Такође,
овим документом ћемо радити на примени афирмативних акција, пре свега у области образовања,
здравља, запошљавања и становања.
Акциони план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Општини Дољевац (у
даљем тексту: Акциони план) доноси се на основу Стратегије за унапређивање положаја Рома у
Републици Србији (у даљем тексту : Стратегија), коју је Влада усвојила. Акциони план се односи на
период од 2018. до 2023. године.
Акциони план се доноси у циљу спровођења Стратегије и њиме се утврђују:
1) мере, односно активности за спровођење Стратегије;
2) институције надлежне за спровођење мера, односно активности;
3) рокови за спровођење мера, односно активности;
4) укупни трошкови за спровођења мера, односно активности и извори финансирања.
1) Мерама, односно активностима које су дефинисане у Акционом плану операционализују се
препоруке и приоритети предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање положаја Рома у
следећим областима: образовања, становања, запошљавања, социјалне заштите, здравствене заштите,
родне равноправности, информисања и политичког учешћа и неговања културе и обичаја.
2) За сваку меру, односно активност дефинисани су носиоци и партнери надлежни за њихово
спровођење.
3) За предузимање мера, односно спровођење активности, акционим планом је одређен рок.
4) Средства за реализацију мера и активности предвиђених овим акционим планом биће обезбеђена из
буџета локалне самоуправе, Републике Србије, као и од донатора - домаћих и међународних
организација.
Образовање Рома
За реализацију акционог плана из области образовања потребна су средства за активности које ће
бити реализоване у периоду од 2018-2023. године. Средства за Унапређење и надзор у области
образовања ће бити коришћена за ангажовање ромског асистената, који има улогу да у школама
надгледа рад са децом која су укључена у програм образовања и подразумева сарадњу између школе,
родитеља ученика ромске националности и ромских НВО. Ова средства обухватају и обуку
васпитачког и наставног кадра, имплементацију специфичних образовних програма усклађених са
образовним потребама ромске деце, усавршавање постојећих образовних програма, примену
интерактивних метода подучавања и учења, као и индивидуализацију образовног процеса и сарадњу са
породицом и ромском заједницом.
Средства за припремни предшколски програм део су јединственог система образовања
Републике Србије. Програм предвиђа подршку укључивању деце у предшколске програме и
обезбеђење помоћи у учењу ученицима који имају слабије резултате.
Стручно усавршавање запослених у предшколским установама, у основним школама и средњем
образовању треба да омогући наставном кадру вештине којима ће моћи да постигну боље резултате у
процесу образовања Рома. Реализација делатности основног образовања је програм који треба да буде
реализован у основним школама и обезбеђује континуирано праћење развоја деце и помоћ у
професионалној оријентацији.
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Индивидулана помоћ ученицима (основно образовање) односи се на помоћ у набавци уџбеника,
школског прибора, издвајање за превоз, ужине, као и додељивање стипендија одличним ученицима
ромске националности.
Индивидуална помоћ средњошколцима и студентима односи се на доделу стипендија ромске
националности и обезбеђивање превоза ученицима који путују у суседне градове.Планирају се и
донаторска средства.
Услови становања Рома
У области становања активности су усмерене на решавање имовинско-правних односа на
земљишту на коме су бесправно саграђени стамбени објекти од стране припадника ромске
националности, затим њиховој легализацији. Други део активности односи се на помоћ у изградњи
објеката становања, обезбеђивању објеката за социјално становање припадника рома – изградњом, или
куповином напуштених сеоских домаћинстава. Трећи део активности односи се на побољшање услова
становања, изградњом или реконструкцијом објеката комуналне инфраструктуре и побољшањем
хигијене у ромским деловима насеља.
Ресорна министарства реализују део Акционог плана становања, који се односи на регулисање
имовинско-правног статуса земљишта и стамбених објеката у ромским насељима и изградњу
инфраструктуре у ромским насељима.Циљ је да се побољшају услови живота и становања за делове
насеља у којима је ромско становништво већинско.
Запошљавање Рома
Овом Стратегијом, желимо подржати активности и мере, које предузима Министарство
економије и регионалног развоја у области запошљавања Рома у оквиру укупно планираних средстава
која се преносе Националној служби запошљавања за активне мере запошљавања. Реализација
Програма активне политике запошљавања Рома подразумева реализацију програма додатног
образовања и обуке (приправници, волонтери, преквалификација и др.), што је у склопу Програма за
стицање прве квалификације за лица без основног образовања и стручних квалификација и Програма
преквалификације и доквалификације.
Субвенције за самозапошљавање обухватају доделу субвенција незапосленим лицима за
самозапошљавање и отпочињање сопственог бизниса. Субвенције за отварање и опремање нових
радних места оствариће се доделом једнократних субвенција послодавцима за отварање нових радних
места и подстицање запошљавања ризичних група. Јавни радови подразумевају ангажовање
незапослених лица на одређено време у оквиру јавних радова.
Тренутно са евиденције НСЗ-а филијале Дољевац има 1 670 незапослених лица од тога 122 Рома
(85 мушкараца и 37 жена) док се њих 88 изјаснило као тренутно спречени за рад.
Здравствена заштита Рома
Стратегијом се такође подразумева низ активности, мера и средства за унапређење здравствене
заштите ромске популације на територији општине. Већина тих мера подразумева укључивање Дома
здравља Дољевац, или других здравствених установа, затим ромске НВО и друге.Мере подразумевају
активности у здравственим објектима, објектима социјалне заштите, као и здравствену негу у кући (за
старе и изнемогле).
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Социјално осигурање и социјална заштита Рома
Општина Дољевац има годинама уназад велики број активности и издваја значајна средства за
побољшање положаја социјалног статуса Рома у оквиру издвајања средстава која се
пласирајудомаћинствима и лицима ромске националности преко Центра за социјални рад Дољевац.
Већина тих мера предвиђено је Стратегијом социјалне заштите на територији општине Дољевац.
Осим тога, општина активно подржава све пројектне активности које се реализују у сарадњи са
републичким министарствима, домаћим и страним донаторима, а тичу се унапређења положаја рома на
њеној територији.
Положај Ромкиња
Средства за спровођење Акционог плана обезбеђена су у оквиру укупних средстава за
унапређивање положаја Рома, код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Министарства здравља, Министарства културе и других министарстава надлежних за спровођење и
праћење ове активности. Општинском Стратегијом ће бити предвиђена средства подршке тим
пројектним активностима.
Информисање
Акционим планом општине Дољевац на плану информисања предвиђене су активности за
унапређење програмских садржаја медија значајних за унапређење информисања на ромском језику
(Радио “Копријан„) и информисања ромске популације, као и јачање потенцијала ромских НВО за
пројекте у циљу усавршавања у области информисања.
Политичко учешће и представљање
Средства за ове активноси нису посебно планирана, али ће бити издвајана у складу са Законом о
финансирању политичких активности. Додатна средства се очекују конкурисањем РНВО код страних
донаторских организација.
Култура
У овој области предвиђају се средства, активности и мере – за очување традиције, културе и
обичаја рома, кроз организацију низа културних манифестација везаних за значајне датуме из ромске
историје.
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IV - SWOT АНАЛИЗА - СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА У
ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ
ОБЛАСТИ
-

Унутрашње
Спољашње

1. ОБРАЗОВАЊЕРОМА

-

-

-

Унутрашње

-

-

2. СТАНОВАЊЕ

-

Спољашње

-

-

Предности
Развијенамрежапредшколских,осн
овних,средњихшколаиблизинауни
верзитета
Подршкалокалнесамоуправе,прог
рамимаипројектимакојисереализу
јууциљупобољшањаположајарома
уобластиобразовања
ПостојањеРНВО

Снаге
Могућности-шансе
ОбразовањеРомакаонационални
Приоритет
Домаћиистраниразвојнифондови
Позитивнаискустваиздругихсреди
науСрбији

Институционалнаподршкарешав
ањуимовинскоправниходносаназемљиштунако
месуизграђениобјектистановања
припадникаромскенационалност
и,каоиподршкалегализацијибесп
равноизграђенихобјеката
Постојањепланскихакатазаурбан
изацијусвихнасељанатериторији
општине
Повољнеценеграђевинскогземљ
ишта
Снаге
Могућности-шансе
Позитивназаконскарегулативезале
гализацијубесправноизграђенихоб
јекатаирешавањеправноимовинскиходносанајавномземљи
шту,накомесуизграђениобјектизас
тановање
ДокументВладеРС«Смерницезаун
апређивањеилегализацијуромских
насеља»,
Странифондовинамењенисоцијал
номстановањуиинфраструктури
Позитивнаискустваиздругихсреди
науСрбији

Недостаци
-

-

Недостатаксистемскихисистематскихвид
оваподршкеобразовањуРоманалокалном
нивоу
Недостатакспецијалнихшколскихпрогра
манамењенихромскојдеци
Миграцијеромскогстановништвауземљи
ииностранству(збогсезонскихисталнихп
ослова)

Слабости
Претње
-

Недовољна
заинтересованост Рома за
образовање

-

Непостојањеосновнекомуналнеинфрастру
ктуреусвимнасељиманатериторијиопштин
е,анарочитоналокацијаманакојимаживипр
етежноромскостановништво(водоснабдев
ање,канализација,путеви,..)
Недовољностсредставалокалногбуџетазар
ешавањепроблемастановањаромскепопул
ације
Недовољнообразовањеиинформисаностпр
ипадникаромскенационалностизакоришће
њезаконскихпредностиимогућности

-

Слабости
Претње
-

ПрограмдепортацијеРомаизземаљаЗападн
еЕвропе
Обавезарушењанелегализовнихобјеката
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-

Унутрашње

-

Унутрашње

-

Снаге

Слабости

Могућности-шансе

Претње

Домаћиистранифондовиуобласти
подстицајазапошљавањарома

-

ПрограмдепортацијеРомаизземаљаЗапад
неЕвропе

-

ПостојањеЦентразасоцијалнир
ад,општинскогЦрвеногкрстаид
ругихсоцијалнихорганизацијав
исокихпрофесионалнихкапацит
ета,
ПостојањеРНВО
Искуствоуреализацијибројнихп
ројекатазапобољшањесоцијалн
огстатусаромскепопулације
Подршкалокалнесамоуправе,ре
публичкихминистарставаистра
нихдонаторапрограмимаипроје
ктимакојисетичусоцијалнезашт
итеромскепопулације

-

Недовољнаопремљеностсоцијалнихуста
нова
Недовољнострасположивихсредставаул
окалномбуџету
Неизрађенасоцијалнакартазаромскостан
овништво

-

-

Снаге
Могућности-шансе
Спољашње

4.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАРОМА

Реализацијапројеката„јавнихрад
ова“уоквирукојихсеупошљававе
ликибројприпадникаромскепопу
лације
Постојањеквалитетнебазеподата
кауНСЗиРНВОоромскојпопулац
ији,њиховојобразовнојструктури

Спољашње

3.ЗАПОШЉАВАЊЕРОМА

-

Недостатаклокалнихфондовазаподстицањ
е запошљавањаисамозапошљавања
НеукљученостРомакојисебавесекундарни
мсировинамаусистемкомуналнихуслуга(«
сиваекономија»)
ОтпорипризапошљавањуРома
Недовољнообразовањеиинформисаностпр
ипадникаромскенационалности
Отпорпризапошљавањузбоггубиткастатус
асоцијалноугроженог

-

Домаћиистранифондовиуобластис
оцијалнеполитикеиздравља

-

Слабости
Претње
Недовољнаиздвајањаизрепубличкогбуџе
тазасоцијалнуполитику
ПрограмдепортацијеРомаизземаљаЗапад
неЕвропе
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Унутрашње

-

-

-

Унутрашње
Спољашње
Унутрашње

-

-

Спољашње

ПостојањеДомаздрављаса
здравственимстаницамаим
режомамбулантиускоросв
имнасељима
Постојањепатраонажнеслужбе
СолиднаопремљеностДомаз
дрављадијагностичкимапар
атима,обученостздравствен
огособљаипостојањеспеција
листичкихслужбиулокално
мДому
здравља
ПостојањеиспоставаНСЗиР
ЗЗЗ,битнихзаоверуздравств
енихкњижица
ПостојањеРНВО
Снаге

-

Могућности - шансе
- Постојање бројних програма и пројеката
који се тичу здравствене заштите ромског
становништва

-

8.
НЕГОВАЊ
Е
КУЛТУРЕ
И
Унутрашње

7. ИНФОРМИСАНОСТ,
ПОЛИТИЧКО УЧЕШЋЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ РОМА

6. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
РОМКИЊА

Споашње

5. ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТАРОМА

-

-

Постојање РНВО
Постојање програма и пројеката између
РНВО и локалног Дома здравља који се
тичу здравља рома уопште и
репродуктивног здравља ромкиња
Снаге
Могућности - шансе
Домаћи и страни извори финансирања
за решавање проблема ромкиња
Удружења ромкиња у окружењу

Недовољназаинтересованост
локалногромскогстановништваињи
ховаздравственапросвећеност

Слабости

-

-

-

-

-

Постојање РНВО
Постојање политичких и активних
удружења рома
Постојање локалне радио станице
Подршка локалне самоуправе

Снаге
Могућности - шансе
- Домаћи и страни фондови и донатори
- Позитивна законска регулатива по
питању права мањина

-

Постојање РНВО
Подршка локалне самоуправе
Реализација више пројектних
активности које се тичу овог ромског
питања

-

-

-

Претње
Недовољна издвајања из
републичког буџета за здравствену
заштиту уопште

Недовољна просвећеност ромкиња
Рана удаја и напуштање породице
Недовољност средстава за
решавање проблема угрожених
Непостојање РНВО - ромкиња
Слабости
Претње
Недовољна издвајања из
републичког буџета за решавање
ових проблема
Програм депортације Рома из
земаља Западне Европе
Непросвећеност и
незаинтересованост рома
Неадекватна сарадња између РНВО

Слабости
Претње
Недовољна издвајања из
републичког буџета
Програм депортације Рома из
земаља Западне Европе
Неадекватна сарадња између РНВО
на локалу и окружењу
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Спољашње

-

Снаге
Могућности - шансе
Домаћи и страни фондови и донатори
Позитивна законска регулатива по
питању права мањина

-

Слабости
Претње
Недовољна издвајања из
републичког буџета

V - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДЕФИНИСАНИХ ПРИОРИТЕТА, ЦИЉЕВА, ПРОГРАМА И ПОТРЕБНИХ
СРЕДСТАВА

1. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Циљеви

1.1. Стратешки циљ:
Потпун обухватдеце
ромскенационалности
образовним системом
1.2. Стратешки циљ:
Минимизирање
осипања ромскедеце
из образовног система

Програми
1.1.1.Програм:Стварањесистемскихусл
овазаобразовањедеце
којанисуусистемуобразовањаиваспита
ња:ј
б
1.1.2.Програм:Успостављањесистемазап
раћењеиредовноизвештавањеоствореним
предусловимаиоствареномстепенуиквал
итетуобразовањаРоманасвимнивоима

1.2.1.Програм:Стварањесистемскихпред
условазаредовнопохађањенаставеучени
каромскенационалности

1.3. Стратешки циљ: Квалитетобразовања
1.4. Стратешки циљ:

1.4.1.Програм:Подизањекапацитетаустанова
образовања

1.5. Стратешки циљ: Неговањекултурногидентитета

Број
пројектних
активности
3

4

3
4
1
3

Износ
потребних
средстава

100.000,00

100.000,00

/
100.000,00

150.000,00
100.000,00
550.000,00
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УКУПНО:
2. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНОСТИ
Број
Износ
Циљеви
Програми
пројектних
потребних
активности
средстава

2.1. Стратешки циљ:
Свеобухватна и
одржива обнова и
унапређењеуслова
живљења у ромским
насељима

2.1.1.Програм:Анализастамбеногпитањаро
мауопштиниДољевациизрадапланскопројектнедокументације

3

2.1.2.Програм:Решавањестамбеногп
итањаромауопштиниДољевац

5

500.000,00

5.500.000,00
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8
6.000.000,00
УКУПНО:
3. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНОСТИ

Циљеви

Програми

Број
пројектних
активности

3.1. Стратешки циљ:
Повећање
запошљености Рома и
Ромкиња

3.1.1.Програм:Анализапостојећегстањаипо
дизањесвестирадноспособнихприпадникар
омскепопулације

2

3.1.2.Програм:Повећањезапошљавањар
омауопштиниДољевац

4

УКУПНО:

6

Износ
потребних
средстава
/
/

/

4. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА РОМАУОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ
Циљеви

4.1. Стратешкициљ:
Побољшање
доступности праваиз
области социјалне
заштитеРома
(облика,мера и услуга)

Програми

Број
пројектних
активности

4.1.1.Програм:Идентификацијасоцијалноу
гроженихиповећањеобухватаромскихпоро
дицакојеостварујуправаизобластисоцијалн
езаштите

2

4.1.2.Програм:БољаинформисаностРомао
Правимаизобластисоцијалнезаштите

1

4.1.3.Програм:Заштитаправадеце

2

УКУПНО:

5

Износ
потребних
средстава

/

/
/
/

5. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТАРОМАОПШТИНЕДОЉЕВАЦ
Циљеви
5.1. Стратешки циљ:
Побољшање превентивне
и здравствене заштите и
здравственогстања
ромског становништва у
општиниДољевац

Програми

Број
пројектних
активности

5.1.1. Програм: Анализа здравственог
стања ромске популације

2

5.1.2. Програм:Унапређењеживотног
окружења уромскојзаједници

2

Износ
потребних
средстава
/
/

/
4
УКУПНО:
6. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: РОДНАРАВНОПРАВНОСТ РОМКИЊА ОПШТИНЕ
ДОЉЕВАЦ

Циљеви

Програми

Број
пројектних
активности

Износ
потребних
средстава
24

6.1. Стратешки циљ:
Побољшање
положаја ромкиња
уопштини Дољевац

6.1.1. Програм:Унапређивање
политикеједнаких могућностии права
Ромкиња крозрад ромских НВО

УКУПНО:

2

2

200.000,00

200.000,00

7. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: ИНФОРМИСАНОСТ, ПОЛИТИЧКО УЧЕШЋЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ РОМАОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Број
Износ
пројектних
потребних
Циљеви
Програми
активности
средстава

7.1. Стратешки циљ:
Унапређење
информисаности и
политичке

7.1.1. Програм:Унапређено
информисање уелектронскими
штампаним медијима

3

7.1.3. Програм: Подршкаразвоју
локалнихполитика за унапређивање
положаја Рома

1

100.000,00

100.000,00

4
200.000,00
УКУПНО:
8. ПРОБЛЕМ/ ПРИОРИТЕТ: НЕГОВАЊЕКУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА РОМА ОПШТИНЕ
ДОЉЕВАЦ
Број
Износ
Циљеви
Програми
пројектних
потребних
активности
средстава
8.1. Стратешки циљ:
Очување обичајаи
културе рома
уопштини Дољевац

8.1.1. Програм: Институционализација
чувања и неговањакултуре Рома

УКУПНО:

2

100.000,00

2

100.000,00

49

7.050.000,00
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VII - АКЦИОНИ ПЛАН
1.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:УНАПРЕЂЕЊЕОБРАЗОВАЊАРОМАНАТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕД
ОЉЕВАЦ

Степенприоритета(висок)

1.1.Стратешкициљ:Потпунобухватдецеромскенационалностиобразовнимсистемом

1.1.1.Програм:Стварањесистемскихусловазаобразовањедецекојанисуусистемуобразовањаиваспитања:-децекојасуизашлаизсистемаобразовања

Број

1.1.1.1.

Пројекат

Носиоци-партнери

Време

Прикупљањеианализаподатакаодецикојан
исуусистемуобразовањаиваспитања

Образовнаинклузијарома

1.1.1.3.

„Другашанса“

Изворфинансирања

/
ЛС,ПУ,ОШ,РНВО

1.1.1.2.

Износдин.

2018-2023

ОШ, ПУ

Индикатори

Бројевидентиранеиобразовање
мобухваћенедецеиодраслих,кој
асуизашлаизсистемаобразовањ
а

150.000,00
50.000,00

1.1.2.Програм:УспостављањесистемазапраћењеиредовноизвештавањеостворенимпредусловимаиоствареномстепенуиквалитетуобразовањаРоманасвимнив
оима

Број

Пројекат

Носиоци-партнери

Време

Износдин.

Изворфинансирања

Индикатори

1.1.2.1.

1.1.2.2.

Подизањенивоасвестиродитељаученика
ромскенационалностиозначајуобразова
ња

РНВО
ОШ, ПУ,
Консултантскефир
ме

2019

ПодизањекапацитетаваспитачауПУинаста
вногособљауОШуреализацијиобразовнеин
клузијерома

РНВО
ЛС
Консултантскефир
ме

2019

/

МРЗБСП,
донатори

Бројодржанихрадионица,едукован
ихродитеља

Бројодржанихрадионица,едуков
анихпредавачаПУиОШ,издатихс
ертификата

/

1.2.Стратешкициљ:Минимизирањеосипањаромскедецеизобразовногсистема
1.2.1.Програм:Стварањесистемскихпредусловазаредовнопохађањенаставеученикаромскенационалности

Број

1.2.1.1.

Пројекат

Носиоци-партнери

Обезбеђивањеједнакихусловазапохађањен
аставе(бесплатниуџбеници,школскиприбо
ЛС,ПУ,ОШ,РНВО
рпревозиужине)заученикеизсоцијалноугро
женихромскихпородица

1.2.1.2.

Едукацијародитељаозначајуредовногпоха
ђањанаставе

ЛС,ПУ,ОШ,РНВО

1.2.1.3

„Другупомозиидоџепарцадођи“(Органи
зовањеоткупауџбениканакрајушколскег
одине)

ЛС,ПУ,ОШ,РНВО

Време

2018-2023

Износдин.

100.000,00

20.000,00
2018-2023

50.000,00
2018-2023

1.3.Стратешкициљ:Квалитетобразовања

Изворфинансира
Индикатори
ња

ЛС,
МРЗБСП,
донатори

ЛС,МРЗБСП,
донатори

Бројобухваћенедеце

Бројодржанихрадионица,едукован
ихродитеља

ЛС, МРЗБСП, Бројученикакојисусеодазвалииброј
купљенихуџбеника
донатори

Број

1.3.1.

1.3.2.

Пројекат

Носиоци-партнери

РНВОЛС
ЕдукацијапредавачаПУиОШзарадсадецом
Консултантскефирм
ромскенационалности(васпитачаинаставно
е
гособља)

Ангажовањеромскихасистената

Министарство
просвете

Време

2018-2023

Износдин.

100.000,00

Изворфинансира
Индикатори
ња

ЛС,МРЗБСП,
донатори

100.000,00
2018-2023

МРЗБСП

Бројодржанихрадионица,едукова
нихпредавачаПУиОШ,издатихсе
ртификата

Бројангажованихасистенатаивремеа
нгажовања

1.4.Стратешкициљ:Неговањекултурногидентитета

Број

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

Пројекат

Носиоци-партнери

РНВОЛС
Предавањанатему"Историја,култураитрадиц Консултантскефирм
ијарома
е

Израдапромотивногматеријалаообичајим
аикултуриромскогнарода

РНВО,ЛС

Организовањеманифестацијаиприредбипо
водомзначајнихдатумаизисторије,обичајаи
РНВО,ЛС
културеромскогнарода

Време

Износдин.

20.000,00

ЛС,МРЗБСП,
донатори

Бројодржанихрадионица,едукова
нихпредавачаПУиОШ,издатихсе
ртификата

50.000,00

ЛС,МРЗБСП
донатори

Бројодштампанихфлајера

100.000,00

ЛС,МРЗБСП,
донатори

Бројорганизованихманифест
ација

2019

2019

2018-2023

Изворфинансира
Индикатори
ња

2.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:УНАПРЕЂЕЊЕСТАНОВАЊАПРИПАДНИКАРОМСКЕНАЦИОНАЛН
ОСТИ

2.1.Стратешкициљ:Свеобухватнаиодрживаобноваиунапређењеусловаживљењауромскимнасељима

Степенприоритета(висок)

2.1.1.Програм:АнализастамбеногпитањаромауопштиниДољевациизрадапланско-пројектнедокументације
Број

2.1.1.1.

Пројекат

Носиоци-партнери

Израдабазеподатакаотренутномстањуипр
облемимаромауобластистановања(уоквир
уизрадеСоцијалнекартеромскепопулације ЛС,РНВО
натериторијиопштинеДољевац)

Време

2019

2.1.1.2.

Анализакомуналнеинфраструктуреудело
виманасељагдесуромивећинскостановни
штво

ЛС,РНВО

2019

2.1.1.3.

Израдапланскеипројектнотехничкедокуме
нтацијезарешавањестамбеногпитањастам ЛС,РНВО
бенонезбринутихпородица

2020

Износдин.

50.000,00

/

300.000,00

Изворфинансира
Индикатори
ња

ЛС,
МРЗБСП,
донатори

Израђенаанализаиформиранабазапо
датака

ЛС,
МРЗБСП,
донатори

Израђенаанализаиформиранабазапо
датака

ЛС,
МРЗБСП,
донатори

Урађенадокументација

2.1.2.Програм:РешавањестамбеногпитањаромауопштиниДољевац
Број

2.1.2.1.

Пројекат
Израдамрежекомуналнеинфраструктуреу
Ромскимделовиманасеља–
улице,водовод,канализација,електромрежадонивоаукомесеналазисуседство.

2.1.2.2.

Куповинанапуштенихсеоскихдомаћинст
авазапотребезбрињавањастамбенонезбр
инутихрома

2.1.2.3.

Решавањеимовинскоправниходносазапостојећестамбенеобјек

Носиоци-партнери

ЛС,ЈП,РНВО

ЛС,ЈП,РНВО

ЛС,РНВО

Време

2023

2023

2023

Износдин.

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

Изворфинансира
Индикатори
ња

ЛС,донатори

Дужинамрежекомуналнеинфра
структуре

МРЗБСП,
донатори

Бројкупљенихдомаћинстава,број
збринутих

МРЗБСП,
донатори

Бројрешенихпредмета

2.1.2.4.

Легализацијабесправноизграђенихстамб
енихобјекатаукојимаживеприпаднициро
мскепопулације

ЛС,РНВО

2023

500.000,00

3.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:ЗАПОШЉАВАЊЕПРИПАДНИКАРОМСКЕНАЦИОНАЛНОСТИ

МРЗБСП,
донатори

Бројрешенихпредмета

Степенприоритета(висок)

3.1. Стратешкициљ:ПовећањезапошљеностиРомаиРомкиња
3.1.1.Програм:Анализапостојећегстањаиподизањесвестирадноспособнихприпадникаромскепопулације
Број

3.1.1.1

3.1.1.2

Пројекат

Носиоци-партнери

Медијскакампањаиподизањесвестиозначај
МЕРР,НСЗ,ЛС,РНВО
уизјашњавањаРомапопитањунационалнеп
рипадности
Евиденцијаиизрадабазеподатакаонезапос
ленимлицимаромскенационалности

МЕРР,НСЗ,ЛС,РНВО

Време

2019

2019

Износдин.

50.000,00

20.000,00

Изворфинансира
Индикатори
ња
ЛС,
МРЗБСП,
донатори

РНВО,НСЗ

Бројмедија
укљученихукампању,бројштамп
аногиподељеногматетијала,број
медијскихнасупа
Формиранаевиденцијаиизрађен
абазаподатака

3.1.2.Програм:РешавањепитањазапошљавањаромауопштиниДољевац

Број

Пројекат

3.1.2.1

ЕдукацијанезапосленихРомаомогућно
стимаиусловимазазапочињањесопстве
ногпосла

3.1.2.2

Подршкасамозапошљавањуприпадник
аромскепопулације

Носиоци-партнери

Време

МЕРР,НСЗ,ЛС,РНВО

2019

НСЗ,ЛС,РНВО

2019

Износдин.

20.000,00

500.000,00

Изворфинансира
Индикатори
ња
РНВО,НСЗ,
донатори

БроједукованихРома

НСЗ,МРЗБСП,
БројРомакојимасуодобренасредст
донатори
ва

3.1.2.3

Информисањелицаромскенационалностиу
НСЗ,ЛС,РНВО
областирадногправаизапошљавања

2019

3.1.2.4

УкључивањенезапосленихРомаиРомки
њаупрограмдодатногобразовањаиобука

НСЗ,ЛС,РНВО

2018-2023

НСЗ,ЛС,РНВО

2018-2023

НСЗ,ЛС,РНВО

2018-2023

3.1.2.5

3.1.2.6

УкључивањенезапосленихРомаиРомки
њазаактивнотражењепосла(сајмовизапо
шљавања)

Информативнакампањаимотивисањенеза
посленихРомаиРомкињазазапошљавањеп
рекомера"Јавнирадови"

100.000,00

50.000,00

0,00

20.000,00

ЛС,НСЗ,МРЗБСП
Бројинформисанихлицаромскенаци
,
оналности
донатори

НСЗ,МРЗБСП,
донатори

БројРомаиРомкињаукључених
упрограме.Креиранпрограмоб
ука

ЛС,НСЗ,МРЗБСП
Број
укљученихРомаиРомкињауак
,
тивнотражењепосла.
донатори

ЛС,НСЗ,МРЗБСП
Бројинформисанихлицаромскенац
,
ионалности
донатори

4.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:СОЦИЈАЛНООСИГУРАЊЕИСОЦИЈАЛНАЗАШТИТАРОМАОПШТ
ИНЕДОЉЕВАЦ

Степенприоритета(висок)

4.1.Стратешкициљ:ПобољшањедоступностиправаизобластисоцијалнезаштитеРома(облика,мераиуслуга)
4.1.1.Програм:ПобољшањедоступностиправаизобластисоцијалнезаштитеРома(облика,мераиуслуга)
Број
4.1.1.1

Пројекат
ИзрадаСОЦИЈАЛНЕКАРТЕромскогстан
овништванатериторијиоппштинеДољева
ц

Носиоци-партнери

ЛС,ЦЗСР,РНВО

Време
2021

Износдин.

50.000,00

Изворфинансир
Индикатори
ања
ЛС,МРЗБСП,
донатори
Израђенасоцијалнакарта

4.1.2.Програм:БољаинформисаностРомаоПравимаизобластисоцијалнезаштите
Број

4.1.2.1.

Пројекат
Израдаидистрибуцијаинформативногм
атеријаланасрпскомиромскомјезику(бр
ошуреипамфлети)оправимаизобластисо
цијалнезаштитеиначинимањиховогоств
аривања.

Носиоци–партнери

РНВОЛС
PressCompanyЦЗС
Р

Време

2019

Износдин.

50.000,00

Изворфинансир
Индикатори
ања

ЛС,МРЗБСП,
Већибројостваренихправаизобла
донатори
стисоцијалнезаштите

4.1.3.Програм:Заштитаправадеце
Број

4.1.3.1.

Пројекат
Спровођењепрограмазаподизањени
воародитељскекомпетенције.

Носиоци–партнери

ЛС,ЦЗСР,РНВО

Време

2018-2023

Износдин.

50.000,00

Изворфинансир
Индикатори
ања
ЛС,МРЗБСП, Бројреализованихпрограма.
донатори
Бројукљученихполазника.

4.1.3.2.

Подршкаразвојухранитељствакаонајад
екватнијегобликазбрињавањадецебезро
дитељскогстарања

ЛС,ЦЗСР,РНВО

2018-2023

100.000,00

ЛС,МРЗБСП,
Бројдецезбринутеуоквирухрани
донатори
тељскихпородица.
Степенприоритета(висок)

5.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТАРОМАОПШТИНЕДОЉЕВАЦ

5.1.Стратешкициљ:ПобољшањепревентивнеиздравственезаштитеиздравственогстањаромскогстановништвауопштиниДољевац
5.1.1.Програм:Анализаздравственогстањаромскепопулације

5.1.1.2.

5.1.1.2.

Дефинисањесетаиндикаторазапраће
њездравственогстањаромскепопулац
ије.

Анализарезултатапројекатазаунапре
ђењездрављаРома.

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

2018-2023

2018-2023

/

/

ЛС,МЗ
донатори

ЛС,МЗ
донатори

Дефинисансетиндикатораоздра
вственомстањуромскепопулаци
је
Бројспроведенихистраживањао
здравственомстањуРомасапред
стављенимрезултатима.

5.1.2.Програм:Побољшањедоступностиздравственезаштитезаромскупопулацију
Број

5.1.2.1.

Пројекат

Носиоци-партнери

Спровођењепројекатазаунапређењездрављ
аРома(приоритети:обухватобавезномимун
изацијом,побољшањерепродуктивногздрав РНВОЛС
ља,превенцијахроничнихнезаразнихобоље ДОМЗДРАВЉАДО
ња,идр).
ЉЕВАЦ

Време

2018-2023

Износдин.

50.000,00

Изворфинансир
Индикатори
ања

ЛС,МЗ
донатори

БројРомаобухваћенихпројекти
мазаунапређењездравља.

5.1.2.2.

5.1.2.3.

Ангажовањеромскихздравственихм
едијатора

Радпатронажнихсестарауромскимнасељим
а.

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

2018-2023

50.000,00

/

2018-2023

ЛС,МЗ
донатори

БројРомаобухваћенихрадомздрав
ственогмедијатора

ЛС,МЗ
донатори

Бројромскихпородицаобухваћ
енихпосетамапатронажнихсес
тара.

5.1.3.Програм:Унапређењеживотногокружењауромскојзаједници

Број

5.1.3.1.

Пројекат

Подршкаунапређењухигијенеуромскимд
еловиманасељакрозпројектејавнихрадов
а"УРЕЂЕЊЕРОМСКИХНАСЕЉА"

Носиоци-партнери

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

Време

Износдин.

2018-2023

6.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:РОДНАРАВНОПРАВНОСТРОМКИЊАОПШТИНЕДОЉЕВАЦ

6.1.Стратешкициљ:ПобољшањеположајаромкињауопштиниДољевац

300.000,00

Изворфинансир
Индикатори
ања

ЛС,донатори

Бројобухваћенихдомаћинстава

Степенприоритета(висок)

6.1.1.Програм:Побољшањездравственезаштитеромкиња

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

Повећањедоступностиздравственихслу
жби

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

РНВОЛС
Спровођењепројекатазаунапређењездрављ ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ
аРомкиња

Унапређењеизаштитаопштегирепродук
тивногздрављаРомкиња

РНВОЛС
ДОМЗДРАВЉАДО
ЉЕВАЦ

2018-2023

2018-2023

2018-2023

/

ЛС, МРЗБСП,
МЗ,донатори

Бројпосећенихромскихпородица
понасељимаодстранездравствен
ихслужби.

/

ЛС, МРЗБСП,
МЗ,донатори

Организовањеинформативнихјавн
ихпредавањазаРомкињеизобласти
здравственезаштите

/

ЛС, МРЗБСП,
МЗ,донатори

Смањењесмртностиноворођ
енчади.

7.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:ИНФОРМИСАНОСТ,ПОЛИТИЧКОУЧЕШЋЕИПРЕДСТАВЉА
ЊЕ РОМАОПШТИНЕДОЉЕВАЦ

Степенприоритета(низак)

7.1.Стратешкициљ:УнапређењеинформисаностииполитичкезаступљеностиромауопштиниДољевац
7.1.1.Програм:Унапређеноинформисањеуелектронскимиштампаниммедијима
Број

7.1.1.1.

Пројекат

Продукцијаиемитовањеемисије"Амаротх
ан"налокалномладијуивебсајтуwww.amar
othan.com

Носиоци-партнери

РНВОЛС
PressCompany

Време

2018-2023

Износдин.

50.000,00

Изворфинансира
Индикатори
ња

ЛС, МРЗБСП,
донатори

Бројрадиоемисија"Амаротхан"на
ромскомјезикуиоРомима,ипрезен
тацијенавебсајту.

7.1.1.2.

Подршкалокалниммедијимазаунапређе
њеинформисањаромскепопулацијенате
риторијиопштине

РНВОЛС
PressCompany

2018-2023

100.000,00

ЛС, МРЗБСП,
донатори

Бројрадиоемисијаиизнособезбе
ђенихсредстава

7.1.2.Програм:Подршкаразвојулокалнихполитиказа унапређивањеположајаРома
Број

Пројекат
ЈачањекапацитетаЈЛСза
развојлокалнихстратешкихдокумен
атазаунапређивањеположајаРома

7.1.2.1.

Носиоци-партнери

РНВОЛС

Време

2018-2023

Износдин.

/

8.ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ:НЕГОВАЊЕКУЛТУРЕИОБИЧАЈАРОМАОПШТИНЕДОЉЕВАЦ

Изворфинансир
Индикатори
ања

ЛС, МРЗБСП,
донатори

Докуменатазаунапређивањеполо
жајаРома

Степенприоритета(средњи)

8.1.Стратешкициљ:ОчувањеобичајаикултуреромауопштиниДољевац
8.1.1.Програм:ИнституционализацијачувањаинеговањакултуреРома
Број

8.1.1.1.

Пројекат

Носиоци-партнери

РНВО
Радионицеитрибиненатему"Обичајиикулт ЛС,Народнабибл
ураромауСрбији"
иотекаДољевац

Време

2020

Износ дин.

50.000,00

Изворфинансир
Индикатори
ања

ЛС, МРЗБСП,
МК,донатори

Планиранасредствазаподршк
упројектимаипрограмимауоб
ластикултуре.

Стратегију за унапређење положаја Рома у општини Дољевац, за период од 2018 - 2023. објавити у Службеном листу Града Ниша.

Број: 02-67
У Дољевцу 09.03.2018.године.
Скупштина општине Дољевац
Председник
Дејан Смиљковић

