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Са циљем унапређивања положаја Рома у општини Бачки Петровац, а у складу са 
препорукама Владе Републике Србије датим у Стратегији за унапређивање положаја Рома 
у Републици Србији, Локална самоуправа општине Бачки Петровац је у jaнуaру 2011. 
године покренула процес израде Локалног акционог плана за образовање Рома. 
Председник Општине Бачки Петровац именовао је координатора за процес израде 
локалног акционог плана за образовање Рома општине Бачки Петровац и формирана је 
Радна група коју су чинили представници основних школа, предшколске установе, Центра 
за социјални рад, ромске невладине организације и локалне самоуправе. 
Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац  за период од 
2012. до 2015 године (ЛАП). 
 
Најважније претпоставке за спровођење ЛАП чине доследно спровођење Стратегије за 
унапређивање положаја Рома у Републици Србији, Стратегије за смањење сиромаштва, 
Јединственог акциониог плана за унапређивање образовања Рома у Србији, Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и локалне стратегије и акциони планови. 
 
Општи циљ Локалног акционог плана за образовање Рома у општини Бачки Петровац је 
унапређење образовног статуса Рома у Бачки Петровац до 2015. године. 
 
Овај документ дефинише правце деловања општине Бачки Петровац у области 
унапређења образовног статуса Рома, конкретне мере и активности којима би се 
побољшао садашњи неповољан положај Рома, као и јасне механизме помоћу којих се 
може пратити остваривање циљева. ЛАП је заснован на анализи стања положаја Рома у 
општини Бачки Петровац која је сачињена у оквиру Радне групе на основу прикупљених 
података кроз социјалну карту представницима владиних и невладиних институција и 
организација у општини Бачки Петровац. ЛАП се ослања на постојеће стратегије и акционе 
планове у Републици Србији, Аутономној Покрајини Војводини и општини Бачки Петровац 
које се односе на образовање и побољшање положаја Рома, као и на важне међународне 
конвенције и декларације. Процес израде нацрта ЛАП-а за образовање Рома у Бачком 
Петровацу трајао је у периоду од jaнуара  2011. године до фебруара 2011.  
 
Чланови Радне групе за израду Локалног акционог плана су: 
 
Тарноци Владислав – координатор, 
Данијела Богдановић – члан 
Mихал Чиљак - члан 
Александра Арсенин– члан 
Загорка Маринковић – члан 
Мирко Богдановић – члан 
Андијана Струхар – члан 
Јанка Струхарова – члан 
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Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац, 2012-2015. 
садржи следећа поглавља: 
 
I Полазне основе – садржи кратак приказ међународних докумената и домаћих стратешких 
докумената као претпоставки за спровођење ЛАП; 
 
II Општи подаци о општини Бачки Петровац – приказ основних података о општини; 
 
III Анализа положаја Рома у општини Бачки Петровац кратак опис стања у области 
образовања, становања, запошљавања, као и преглед основних проблема и препрека у 
образовању Рома у општини Бачки Петровац; 
 
IV Приоритете, циљеве, мере и активности ЛАП; 
   Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац, 
   2012– 2015 оперативни део документа којим се предвиђа реализација ЛАП. 
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УВОД 
 
Влада Републике Србије је у априлу 2009. године усвојила Стратегију за унапређивање 
положаја Рома у Републици Србији, која постављa основе за унапређивање положаја 
Рома, смањење разлике између ромскепопулације и осталог становништва, као и 
идентификовање и примену мера афирмативне акције, нарочито уобластима образовања, 
здравствене заштите, запошљавања и становањa. Посебна пажња посвећена је и 
смањењу сиромаштва, сузбијању дискриминације и побољшању положаја жена, а као 
основни принцип истакнуто је „укључивање представника ромских заједница у све 
процесе“.Када је у питању образовање Рома, Влада Републике Србије је, приступајући 
„Декади инклузије Рома 2005–2015“, 2005. године усвојила и Јединствени акциони план за 
унапређивање образовања Рома у Србији. За област образовања, у Стратегији за 
унапређивање положаја Рома у Републици Србији, као приоритети суистакнути: 
 

 Правовремено и ефикасно укључивање ромске деце у предшколско и основно 
образовање и 

 Повећање броја Рома са средњим и високим образовањем. 
 
Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац 2012 – 2015, као 
стратешки документ општине Бачки Петровац доноси се са циљем унапређивања положаја 
Рома у општини, те унапређења процеса интеграције Рома. Један од суштинских 
предуслова за унапређивање положаја Рома, управо је побољшање образовног статуса, 
односно образовање припадника ромске националне заједнице један од основних 
предуслова за интеграцију Ромау ширу друштвену заједницу. Овај документ треба да 
дефинише правце деловања општине Бачки Петровац у области унапређења образовног 
статуса Рома, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити реализација мера које 
треба да допринесу остварењу овог циља. 
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I     ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
Република Србија je потписивањем Декларације о Декади Рома у Софији 02. фебруара 
2005. године, изразиласвоју принципијелну опредељеност према спровођењу мера за 
унапређење положаја Рома од 2005-2015. године, где је област образовања Рома 
дефинисана као једна од 4 приоритене. 
Такође, у процесу придруживања заједници европских народа чија су начела израћена у 
Националној стратегији земље за приступање Европској унији „одлучније и ефикасније 
мере ради побољшања положаја Рома“ ће сепредузимати ради досезања „одговарајућих 
стандарда у области становања, здравља, запошљавања, социјалнепомоћи и образовања 
Рома.“ 
Специфични циљеви које ЛАПР-а поставља наслањају се и на друге стратешке документе 
земље и то: 
 
- Стратегију за смањење сиромаштва Републике Србије, која кроз свој целокупан текст 
препознаје Роме каоједну од најсиромашнијих категорија становништва, те подизање 
нивоа образовања Рома игра кључну улогу уборби против сиромаштва. 
 
- Национални план за децу у Републици Србији, који у оквиру свог стратешког циља 3 на 
страни 38 предвиђа „посебне мере за упис, смањење осипања и повећање процента деце 
која завршавају школу из ромскенационалности“. 
 
- Националну стратегију за младе Републике Србије, у којој се истиче: „Млади Роми 
упадљиво су мањеобухваћени на свим нивоима школовања од њихових вршњака у општој 
популацији“ (стр 14), стога као један одосновних стратешкох циљева стратегија себи 
задаје: „Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свихмладих у друштву, а 
посебно младих који живе у тешким условима“(стр 6). Свој легислативни оквир ЛАПОР 
налази у: 
 
- Универзалној декларацијом о правима човека Уједињених нација, 
- Оквирној конвенцији за заштиту права националних мањина Савета Европе, 
- Препоруци Парламентарне скупштине Савета европе бр. (2000)4 I образовању Рома у 
Европи 
- Уставу Републике Србије, 
- Закону о основама система образовања и васпитања РС, 
- Закону о основним школама, 
- Законом о средњим школама. 
 
Активности намењене увођењу асистената за образовање Рома у настави из овог акционог 
плана утемељене су у члану 117 Закона о основама система образовања Републике 
Србије који предвиђа педагошке асистенте упредшколском и основном образовању. 
Генерално све мере из овог акционог плана које имају карактер тзв. „афирмативних мера“ 
односно „позитивне дискриминације“ своје легислативно утемељене имају у члану 3 
Повеље о људским и мањинским правима која 
истиче „дозвољено је привремено увођење посебних мера које су неопходне за остварење 
равноправности,потребне заштите и напретка за лица или групе лица која се налазе у 
неједнаком положају“, и у члану 16 Закона озабрани дискриминације. 
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ  
 
Општина  Бачки Петровац налази се у делу јужне Бачке, на површини од 158 километара 
квадратних, на врло плодном земљишту између територија општина Нови Сад, Врбас и 
Бачка Паланка и општине Беочин у Срему, чију границу чини река Дунав. Општину Бачи 
Петровац сачињавају четири насеља, од којих је Бачки  Петровац насеље градског 
карактера, док су остала сеоска насеља панонског типа: Кулпин, Гложан и Маглић.    
 

Општина Бачки Петровац 

 

Бачки Петровац 

 

Кулпин 

 

Маглић                           Гложан 
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Према попису од 2002. године у Општини Бачки Петровац живи 14.681 становника. Од тог 
броја Бачки Петровац има 6.727, Кулпин 2.976, Гложан 2.283, а Маглић 2.695 становника. 

СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

  Попис 1991  Попис 2002  Разлика 

Општина: Бачки Петровац 15.662 14.681 - 981 

Насеља:  Бачки Петровац 7.236 6.727 - 509 

  

Гложан 2.491 2.283 - 208 

Кулпин 3.203 2.976 - 227 

Маглић 2.732 2.695 - 37 

  

1. Према националној или етничкој припадности по попису 2002. 

Национална или етничка

припадност 

Укупно 

  2002  1991  

  свега %  свега  %  

Укупно 14.681  100,00  15.656  100,00  

Срби 3.779  25,74  3.310  21,14  
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Црногорци 20  0,13  39  0,24  

Југословени 293  1,99  722  4,61  

Албанци 5  0,03  15  0,095  

Бошњаци 4  0,027  -  -  

Бугари 4  0,027  -  -  

Мађари 85  0,57  92  0,58  

Македонци 12  0,08  15  0,095  

Муслимани 13  0,085  13  0,083  

Немци 6  0,04  -  -  

Роми 85  0,57  65  0,41  

Руси 3  0,02  -  -  

Русини 11  0,07  9  0,057  

Словаци 9.751  66,42  11.083  70,79  

Словенци 7  0,047  8  0,05  
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Украјинци 11  0,07  -  -  

Хрвати 120  0,81  179  1,14  

Чеси 2  0,01  -  -  

Остали 14  0,095  51  0,32  

Буњевци -  -  1  0.006  

Шокци -  -  2  0,012  

Неизјашњени и

неопредељени 

254  1,73  25  0,15  

Регионална припадност 24  0,16  1  0,006  

Непознато 178  1,21  26  0,16  

Напомена: обрађено према коначним резултатима пописа 2002. према Саопштењу РЗ за 
статистику бр. 295 од 24.12.2002. подаци из пописа 1191. узети из Књиге пописа 
становништва.  

 

 

2. Према полу и старости по попису 2002.  

  Укупно  

  свега %  мушко женско 

УКУПНО 14.681 100,00 7.197 7.484  
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0 - 4  644  4,38  341  303  

5 - 9  794  5,40  409  385  

10 - 14  862  5,87  453  409  

15 – 19  1.036  7,05  527  509  

20 - 24  975  6,64  493  482  

25 – 29  906  6,17  445  461  

30 - 34  906  6,17  476  430  

35 - 39  969  6,60  520  449  

40 - 44  1.107  7,54  567  540  

45 - 49  1.245  8,37  641  604  

50 - 54  1.178  8,02  638  540  

55 - 59  743  5,06  356  387  

60 - 64  820  5,58  380  440  

65 - 69  892  6,07  380  512  

70 - 74  743  5,06  268  475  

75 - 79  499  3,39  181  318   

80 - 84  213  1,45  75  138  

85 - 89  102  0,69  29  73  

90-94  19  0,12  5  14  

95 i više  4  0,027  1  3  

Nepoznato  24  0,16  12  12  

 
Напомена: обрађено према објављеним подацима Републичког завода за статистику у 
Саопштењу бр.295 бр. 295 од 24.12.2002  
 
Општина Бачки Петровац има развијену мрежу друштвених институција. Постоје све 
службе које омогућавају задовољење свакодневних потреба грађана, од образовних 
институција, институција социјалне и здравствене заштите, комуналног предузећа, до 
установа културе, информисања, спортских клубова и удружења грађана. 
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III АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
Подаци неопходни за анализу стања прикупљени су кроз социјалну карту које су 
спроведене са представницима владиних и невладинe организација у општини Бачки 
Петровац, представницима удружења НВО „ЧИРИКЉИ као и самих Рома.  
Подаци који следе дају увид у тренутно стање када су је у питању положај Рома у општини 
Бачки Петровац као и проблеме и препреке са којима се Роми суочавају када је у питању 
образовање. 
 
Демографски подаци 
 
По последњем попису из 2002. године у општини Бачки Петровац живи 85 ромских 
породица. Узимајући у обзир чињеницу да је ово број само оних житеља општине Бачки 
Петровац који су се изјаснили као припадници ромске националне заједнице закључује се 
да је Рома знатно више. Према подацина НВО „ЧИРИКЉИ“ број Рома који живе у општини 
Бачки Петровац чини цифра од 200 људи. 
Не постоје званични подаци о томе да ли у општини живе избегла и интерно расељена 
лица ромске националности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локална самоуправа и програми намењени Ромима 
 
Опредељење и циљ локалне самоуправе усмерени су ка развијању грађанског друштва и 
стварању услова иједнаких шанси за све грађане општине Бачки Петровац. Настоји се да у 
свим културним, едукативним и образовнимпрограмима равноправно узму учешће и Роми, 
јер је то најбољи начин инклузије и развијања осећаја припадности. Локална самоуправа са 
посебним сензибилитетом прати укљученост Рома и настоји да Роми добију поруку 
прихватања и значаја. У области унапређења положаја Рома, општина Бачки Петровац је 
финансирала израду социјалне карте НВО „ЧИРИКЉИ“, донирала је до сада два пута 
рачунарску опрему за најбоље Ромске ученике, стипендирала је аутобуску карту до 50% за 
ромске ученике и учествовала је у разним културним дешавањима која се тичу развијања 
мултикултуралности.   
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Становање 
 
У Општини Бачки Петровац не постоји типично издвојено ромско насеље, мада највећи 
број оних који се изјашњавају као Роми живи у делу насеља „Mикoв сaлaш“ и „Худобињац“, 
Ромско насеље у Бачкoм Петровацу потпуности је опремљено 
инфраструктурном мрежом (асфалтирани пут, гасна, водоводна, електрична, телефонска 
мрежа). У насељеном месту Гложан, Маглић и Кулпин такође постоји део насеља у којем 
претежно живи ромско становништво. 
Ромске породице углавном користе скромне стамбене објекте које су у њиховом 
власништву, који су рађени етапно и дограђивани. Последњих година 
ситуација се убрзано мења, значајан је број оних који успевају да остваре минималан 
стандард битан за услове становања. Млађе породице опремају своја домаћинства 
савременим покућством и уређајима те настоје да простор буде уредан и у складу са 
потребама савремене породице.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социјална заштита 
 
Социјална заштита јесте организована друштвена делатност од јавног интереса која се 
обавља у циљу оснаживања грађана за самосталан и продуктиван живот у заједници, као и 
спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. 
Услуге социјалне заштите дефинисане су као активности пружања подршке и помоћи 
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 
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отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја 
потенцијала за живот у заједници.На овај начин дефинисан оквир обављања делатности 
јасно упућује да свако, под једнаким условима, остварује прописана права у домену 
социјалних давања и социјалних услуга. 
 
Када је социјална новчана помоћ у питању, припадници ромске заједнице учествују 
просечно, током године са око  30% у броју корисника овог права, што јесте повећан број у 
односу на проценат учешћа у укупном броју становника општине Бачки Петровац. У 
последње време запажа се промена приступа Рома у односу на сопствену социјалну улогу, 
радно су активнији у сезонским пословима, негују и планирају породицу и настоје да 
школују децу. Препозната промена подржава се кроз новчано давање – социјалну помоћ - 
како би се осигурало да ће основни ниво породичних потреба бити задовољен. Управо је 
зато проценат од 30% учешћа у укупном броју корисника социјалне новчане помоћи, 
афирмативан показатељ и значи активну, а не пасивну позицију Рома у коришћењу права. 
 
 
Запосленост 
 
Према подацима Националне службе за запошљавање око 176 Рома се води на 
евиденцији незапослених, док је по увиду Радне групе за израду Локалног акционог плана 
за образовање Рома – најмање 5 Рома запослено (1 жена и 4 мушкарца). Највећи део 
радно способних а незапослених грађана ромске  националности ради на сезонским 
пословима у пољопривреди, као помоћни радници у грађевинарству и на сакупљању 
секундарних сировина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовање 
 
Образовање и васпитање се у Бачки Петровац одвија у оквиру предшколоских и 
основношколских установа које се налазе у сва три насељена места и Гимнизије која се 
налази у Бачкoм Петровацу, 17 Pомске деце је уписано у Предшколску установу школске 
2011/2012 године. 



Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац,  
2012-2015. 

 

 14

Основну школу, школске 201/2012 године, похађа 44 ученик  ромске националности, и то 
у:  
1. ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац - 20 ученика   
2. ОШ „Јан Амос Коменски“Кулпин - 13 ученика 
3. ОШ „Јожеф Марчок Драгутин“ Гложан – 8 ученика 
4. ОШ.“Жарко Зрењанин“ Маглић– 3 ученика 
Средњу школу похађа 9 ученика - 5 девојчица и 4 дечака. Девет ученика путује у средње 
школе у другим општинама. 
Тренутно у Општини Бачки Петровац два студента похађају виcoкy школу . 

 
. 
 
Ученици ромске националности углавном не говоре ромски језик, говоре српски и слoвaчки 
језик који су им и наставни језици. И поред проблема са којима се у току школовања 
сусрећу ромска деца, подаци из школа са територије општине Бачки Петровац указују на 
релативно позитивну слику успешности у савладавању захтева основношколског 
образовања.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблеми и препреке у образовању Рома  
 
Проблем који у значајној мери опредељује напредовање ромске деце у школи односи се на 
предшколски развој ромске деце. Низак материјални, социјални и образовни статус 
родитеља утиче неповољно на рану когнитивну стимулацију, те ромска деца већ на касном 
предшколском узрасту почињу да заостају за општом популацијом имају оскудан фонд 
општих знања што у значајној мери неповољно утиче на њихов напредак у школи и доводи 
до заостајања или стагнирања. Најзначајнији разлози одустајања од школовања су 
неуспешност у школовању, односно вишеструка понављања разреда која доводе до 
престарелости и престанка обавезе похађања основне школе, немотивисаност, негативан 
став према образовању и изостајање подршке породице услед лоше материјалне 
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ситуације. Такође, један део младих одустаје од школовања услед заснивања ванбрачних, 
ређе брачних заједница. Ромске девојчице значајно чешће напуштају школу због 
заснивања ванбрачне и брачне заједнице.Сиромаштво, необразованост родитеља, 
недостатак подршке од стране родитеља, неразвијене хигијенске навике, 
неинформисаност, погрешан избор узора, али и предрасуде према Ромима, препознали су 
представници институција. 
 
 
 
 
 
IV ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЛАП; 
 
 
Приоритет 1: Унапређење предшколског образовања Рома 
 
Специфични циљ: Виши степен припреме деце за школовање кроз предшколски програм 

                   Мере/Активности:  

 Kонтинуирано информисање и мотивисање родитеља о значају предшколског васпитања - 
директном комуникацијом са ромским породицама 

 Формирање тима на нивоу општине који ће бити задужен за освешћивање родитеља о 
значају образовања. Из пу одредити особу која ће бити део тима. 

 Покривање трошкова полудневног боравка ромске деце у пу (уписнина + ужина) 

 Покривање трошкова целодневног боравка ромске деце у пу (уписнина, материјал за рад, 
осигурање, ужина) 

 Повећати обухват ромске деце предшколским образовањем на узрасту 4-5.5 година у 
целодневном боравку 

 Обезбеђивање подршке деци која слабије знају језик средине и која се тешко уклапају кроз 
припремну групу  за предшколски узраст 

 Увести целодневни боравак у Бачком Петровцу  
 Увођење ромских асистената 

 

Специфични циљ: Побољшан приступ у раду са ромском децом 
 
Мере/Активности: 

 Пружити могућност родитељима ромске деце да заједно с децом долазе у ПУ у 
почетном периоду (2 недеље) - како би се деци олакшао период адаптације, а и 
како би родитељи стекли поверење у установу 

 Стипендирање Рома студената за васпитаче 
 Информисање и додатна обука васпитача за: реализацију образовно-васпитних 

програма усклађених са потребама ромске деце, примену интерактивних метода у 
раду и индивидуализованог приступа-сарадњу с породицом 

 У оквиру развојног и годишњег плана дефинисати активности које се односе на 
унапређење образовања Рома    

 Опремање установа дидактичким средствима, играчкама, литературом итд., уз 
уношење производа са елементима ромске културе 

 
 
Приоритет 2: Унапређење основношколског образовања Рома 
 
Специфични циљ: Развијање посебне уписне политике за ромску децу 
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                   Мере/Активности:  

 Константно развијање мотивације ромских родитеља за укључивање деце у образовни 
систем 

 
Специфични циљ: Повећати обухват ромске деце која су укључена у систем 
основношколског образовања и повећати њихову редовност у похађању наставе 
 
Мере/Активности: 

 Формирање тима на нивоу општине који ће бити задужен за освешћивање 
родитеља о значају образовања. Из ош одредити особу која ће бити део тима. 

 За сиромашну ромску децу обезбедити:- уџбенике и школски прибор; -опрему за 
физичко, ликовно, музичко и сл.; - ужину; - покривање трошкова продуженог 
боравка;                         - метеријалну помоћ (одећу, обућу, средства за личну 
хигијену, покрити трошкове одласка на екскурзије са осталом децом из одељења...) 

 Укључивање већег броја ромске деце у постојећи продужени боравак 
 Увођење ромских асистената 
 Школовања одраслих Рома и деце која нису завршила школу у ШОО 
 Унапређење програма допунске наставе за децу која прелазе са разредне на 

предметну наставу 
 Мотивисати децу да истрају у школовању примерима школованих Рома - 

организовати трибине и радионице 
 Увођење награде за децу која редовно похађају наставу у виду бесплатног одласка 

у биоскоп, позориште, екскурзију и сл. 
 Информисање родитеља о значају школовања и указивање на последице 

нешколовања деце 
 Повећено присуство родитеља на родитељским састанцима и ниво комуникације 

наставник – родитељ 
 Јаче повезивање редовности похађања наставе ромске деце и обезбеђивања 

материјалне помоћи од стране лс 
 У оквиру развојног и годишњег плана школе дефинисати активности које се односе 

на унапређење образовања Рома 
 Убрзање процедуре провере разлога изостанка деце из школе 
 Примена закона за санкционисање родитеља чија деца нису укључена у редован 

систем образовања 
 Инсистирати на школовању ромске деце у редовним одељењима, осим у 

случајевима изразитих развојних сметњи 
 
Специфични циљ: Преусмеравање ромске деце на школовање из специјалних у редовна 
одељења 
Мере/Активности: 

 Покретање иницијативе према надлежним министарствима за изједначчавање 
материјалне стимулативне мере за ромску децу која иду у специјална одељења и 
социјално угрожену ромску децу која иду у редовна одељења. 

 Увођење ромских асистената 
 
Специфични циљ: Побољшан приступ у раду са ромском децом 
Мере/Активности: 
 
 Информисање и додатна обука школског кадра за: - реализацију образовних 

програма усклађених са образовним потребама ромске деце,  - примену 
интерактивних метода наставе и индивидуализованог приступа у настави  - обуку за 
сарадњу са породицом и ромском заједницом 

 Опремање установа дидактичким средствима, играчкама, литературом итд., уз 
уношење производа са елементима ромске културе 
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 Реализација школских активности и пројеката у којма активно учествују и ромска 
деца и мотивисати децу да учествују 

 Више пута годишње организовање заједничких интерактивних родитељских 
састанка за целу генерацију ученика на којим би се причало о најважнијим 
проблемима који се тичу те генерације 

 Смањити број деце у одељењима у којима има ромске деце - до 17 у једном 
одељењу 

 
 
Приоритет 3: Унапређење средњошколског образовања Рома 
 
Специфични циљ: Развијање посебне уписне политике за ромску децу 
 
Мере/Активности: 

 Развијање и реализација посебног програма припреме ромске деце за упис у 
средње школе - унапредити постојећи програм 

 Унапређење програма допунске наставе за помоћ у учењу ученицима са слабијим 
постигнућем и мотивисање ромских ученика да учествују у допунској настави 

 
 
Специфични циљ: Побољшан школски успех и смањен ниво одустајања ромске деце 
 
Мере/Активности: 

 Обезбеђивање стипендија за успешне ромске средњошколске ученике 
 Организовање занатских курсева за децу и младе која нису похађала и завршила 

СШ 
 Информисање родитеља о значају школовања генерално и о значају даљег 

школовања. 
 Укључити родитеље ромске деце у презентације средњих школа које се организују 

по основним школама 
 Обезбедити покривање путних трошкова за средњошколце који путују 
 Мотивисање средњошколаца ромске националности да учествују у школским 

активностима и пројектима 
 
Приоритет 4: Oснаживање ромске заједнице 
 
Специфични циљ: Материјално оснаживање породице 
 
Мере/Активности: 

 Подршка у прибављању докумената 
 Развој програма за оснаживање Рома за запошљавање исамозапошљавање 
 Стипендирање ромских студената 
 Формирање локалног тима за патронажу - тима састављеног од представника 

институција и организација које имају везе са питањем образовања Рома који ће 
редовно обилазити родитеље ромске деце, пружати им информације, потребну 
подршку и пратити редовност и успех деце у образовном систему 

 
Специфични циљ: Јачање мотивације и спремности родитеља за пружање подршке деци 
у образовању 
 
Мере/Активности: 

 Просвећивање родитеља из области здравства и планирања породице 
 Информисање родитеља о могућностима и правилима остваривања социјалних 

права 



Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац,  
2012-2015. 

 

 18

 Мотивисање родитеље ромске деце да буду активни на родитељским састанцима 
како би могли бити укључени у савет родитеља и друга тела на којима се доносе 
одлуке 

 
Специфични циљ:  Јачање капацитета ромске заједнице за учешће у креирању локалне 
политике и реализацију програма за подршку Ромима 
 
Мере/Активности:  

 Оснаживање ромских активиста обукама за коришћење рачунара, писања и вођења 
пројеката, вештина писане и усмене комуникације и сл. 

 Реализација програма информисања и едукације Рома за учешће у креирању 
локалне политике и реализацији програма 

 
 
Приоритет 5: Поштовање разлика и мултикултуралности 
 
Специфични циљ: Развијање образовног система заснованог на толеранцији и 
интеркултуралним вредностима 
 
Мере/Активности: 

 Упознавање наставног особља са културом и традицијом Рома 
 Увођење ромских асистената у образовне установе 
 Промоција културе и традиције Рома у јавности кроз: медије, манифестације, 

школске приредбе... 
 
Специфични циљ:  Подршка развоју културног идентитета Рома 
 
Мере/Активности: 

 Подршка раду ромских културних друштава 
 
 
За успешну реализацију ЛАП-а неопходно је основати координационо тело за његову 
реализацију и праћење (мониторинг). Такође,  потребно је да се посебно развију и 
буџетирају једногодишњи лаокални акциони планови за 2013, 2014 и 2015. године и да се 
као такви и усвоје у СО Бачки Петровац.  
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ПЛАНИРАНА ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 

ЗА ПЕРИОД ОД СЕПТЕМБРА 2012. ГОДИНЕ ДО КРАЈА 2012. ГОДИНЕ 
 
 
 

За реализацију мера и активности предвиђених Локалним акционим планом за образовање Рома у општини 
Бачки Петровац, током периода 1.  септембар 2012. – 31. децембар 2012. године, потребно је обезбедити 

укупна средства по години у износу од  381.000,00 динара. 
Средстава су предвиђен из буџета општине Бачки Петровац. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Локални акциони план за образовање Рома у општини Бачки Петровац,  
2012-2015. 

 

 20

 
 


