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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И 

МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

Број: 90-00-00063/2021-01 
Дана: 18.10.2021. године 

Београд 
 

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(“Службени гласник РС”, бр. 16/18), Комисија за спровођење конкурса „Спровођење 
политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2021. годину“ 
утврђује и објављује 

 
 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС 
„Спровођење политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за 2021. годину”  
 
 

На основу Јавног конкурса „Спровођење политика социјалног укључивања Рома и 
Ромкиња у Републици Србији за 2021. годину“, који је Министарство за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог расписало 27. јула 2021. године, Комисија за 
спровођење конкурса утврдила је следећу Листу вредновања и рангирања пријављених 
пројеката: 

 
Листа прихваћених предлога програма пријављених на Јавном конкурсу „Спровођење 

политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2021. 
годину” за програме у области унапређења положаја и заштите људских и мањинских 

права грађана ромске националности у Републици Србији 

РБ Назив и седиште удружења  
подносиоца пријаве Назив предлога пројекта Број 

бодова 

1  Удружење жена ,,Етно форум”, 
Сврљиг Заштитимо и сачувајмо здравље 49 

2  Бео фантастика, Београд И Роми се питају – нисмо више 
невидљиви  46 

3  Ромски хуманитарни центар, Бујановац  За чисту околину 50 

4   
Удружење ромских књижевника, Београд 

Трећи међународни фестивал 
ромске прозе и поезије 

47 

5  Удружење Рома Беаша ,,Румунка”, Бачки 
Моноштор Умеће родитељства 48 



2  

6  Женски ромски центар ,,Срем”, Нови 
Карловци 

Информацијом за бољу 
будућност Рома и Ромкиња  51 

7  
Образовно инклузивни центар мањинских 

заједница, Добринци, Рума 
   

Да се боље разумемо 45 

8  Удружење за еманципацију Рома ,,Кхам“, 
Трстеник  Постанимо видљиви 51 

9  УГ Ромски тон -,,РРОМАНО ТОНО”, 
Врдник 

Одзив Рома – Попис 
становништва 2022  55 

10   Локал медија план, Нови Пазар        Ромкиње су наше сестре 52 

11  Центар за развој ромске заједнице ,,Амаро 
дром”, Смедеревска Паланка 

Rromnjengo svato 43 

12           Удружење Рома   
        ,,Ачи”, Суботица Упућени да будемо укључени  44 

13  Удружење грађана Рома продукција Рома 
World, Ниш  

Ромска заједница и њена 
инклузија у Србији 

46 

14  Удружење грађана за подршку европским 
интеграцијама ,,Романи де”, Крушевац 

Кликом до једнаких права за 
све 

39 

15  Удружење ,,Отворено срце”, Београд  
Едукација Рома у сусрет 
попису становништва у 

Београду 
46 

16  Ромски културни центар-РКЦ, 
Београд 

Ромски културни клуб – 
Ромодром 45 

17  Центар за инклузију Рома, Сурчин  Не плаши се, кажи да си то што 
јеси!   37 

18  Удружење грађана ,,Дуга”, Ада  

 
Придружи се. Будимо 
проактивним будимо 

креативни 
  

 
49 

 

19 Удружење Полет , Краљево Своји видљиви и јаки 46 
20 УГ ,,Ромска реч”, Сремска Митровица Не стиди се свог порекла 41 

21 Удужење жена ,,Едукативни центар младих 
нада”, Нови Сад 

Промовисање дуалног 
образовања 46 

22 Удружење Рома Сае Рома, Радојево Друштвена брига о ромској 
деци 38 

23 Савез ромских невладиних организација 
Западно-бачког округа, Сомбор И ми смо једнаки са вама 43 

24 Академска иницијатива ,,Форум 10”, Нови 
Пазар 

Интеркултурална учионица – 
о антициганизму, сегрегацији 

и стереотипима 
57 

25 Глас мањине, Београд И ја сам Ром 43 

26 Удружење Рома Сурчин, Сурчин 

Информисање и оснаживање 
Рома и Ромкиња у вези са 

предстојећим пописом 
становништва 

47 
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Листа одбијених предлога програма пријављених на Јавном конкурсу „Спровођење 
политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2021. 

годину” за програме у области унапређења положаја и заштите људских и мањинских 
права грађана ромске националности у Републици Србији 

РБ 
Назив и седиште 

удружења  
подносиоца пријаве 

Назив програма 

Формални 
недостаци 

(неблаговремена 
пријава, непотпуна 
документација...) 

 
 

Број 
бодова 

1 УГ НВО „Совице”, 
Београд Са Совицама могу све 

  
 

27 

2 Ромски медијски сервис-
РМС,  Београд 

И да се наш глас чује – 
Тe vi  

amaro khrlo ašunolpe 

 
                                                     

 
 

31 

3 
Информативно културни 

центар  
„Радио Ром”, Обреновац 

Идентитет Рома у 
структури и култури 

друштва 

  
 

30 

4 
Светска организација 
Рома ,,Романипен”, 

Земун, Београд 

Светски дан ромског 
језика 

 
Погрешно унет ПИБ, провером код 

АПР утврђено 

5 Удужење Рома Нови 
Бечеј, Нови Бечеј 

Изјасни се, учини 
промену! 

  
29 

6 
,,Центар за едукативно 

укључивање – Цеу 
центар”, Стара Пазова 

Стоп дискриминацији 
 
 

 
24 

7  Лек за душу, Бачко 
градиште 

  
Знањем до боље 

будућности 

 
 

 
27  

8  Удружење грађана 
САНА-РД, Земун 

 
Безбедно социјално 

укључивање деце Рома 
и Ромкиња путем 

интернета 

  
26 

9  Центар за пословне 
вештине, Београд 

Информатичка и 
дигитална писменост 

Рома као вид ступања на 
тржиште рада 

  
 

31 

10  Институт за безбедност 
у саобраћају, Нови Сад 

Безбедни Роми 2 
  

28 

11  

 
Кластер креативних 

индустрија Војводине, 
Нови Сад        

Једночасовни 
документарни филм 

Транзиција културног 
кода 

  
33 

12  Лесковачки круг, 
Лесковац Ромски будилник 

  
36 

13  Арт апарат, Београд  Сви углас! – Цела   
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Србија пева на ромском  21 

14  Удружење Друштво 
Рома Зајечар, Зајечар  

Локална партнертства 
за запошљавање младих 

Рома и Ромкиња 

  
 31 

15  
УГ Суботичка 

алтернатива, Суботица, 
Палић 

Дигитално 
описмењавање  

Ромкиња и Рома  

  
21 

16 
Ромски привредни 
центар Војводине, 

Жабаљ 

Едукацијом до 
образовања!  

  
18 

17  Регионални омладински 
центар, Зајечар  

Дигитална писменост 
Рома и Ромкиња 

  
27 

18 Балкански развојни 
центар, Краљево Корак напред 

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 

задатих у Јавном конкурсу 
(неправилно попуњена изјава о 

партнерству) 

19 
Центар за образовање 

Рома и етничких 
заједница, Београд 

Сегрегација – изазов 
образовања 

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма) 

20 

Медијско хуманитарно –
едукативно, креативно 
удружење „Ансамбл  

Срце”, Прокупље  

Me sem Rrom, a tu? Ја 
сам Ром, а ти? 

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма) 

21  
,,Асоцијација 
здравствених 

медијаторки”, Београд  

 
Колективни имунитет 

није 50%  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма)  

22 Удружење Рома 
,,Даница”, Панчево  

Дигитална писменост 
Рома и Ромкиња   

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма)  

23  

Хуманитарна 
организација,,Бачки 
Брестовац”, Бачки 

Брестовац  

Учим да научим  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 

задатих у Јавном конкурсу 
(образац предлога пројекта  није 

оверен и потписан  од  стране 
подносиоца предлога програма,  

већ од стране заступника 
партнерског удружења  

24 Удружење ,,Социо- Професионална Није предмет оцењивања због 
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екологично”, 
Деч  

оријентација Рома као 
темељ образовне и радне 

инклузије ромске 
популације  

неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу 
(образац изјаве о сарадњи 

удружења - партнера на програму 
није оверен печатом од стране 

заступника партнерског удружења  

25  Удружење Рома Руме, 
Рума Усавршимо се  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 

задатих у Јавном конкурсу 
(образац изјаве о сарадњи 

удружења - партнера на програму 
није оверен печатом од стране 

заступника партнерског 
удружења) 

26  
Асоцијација 

координатора за 
ромска питања, Ваљево 

Антициганизам – квари 
наше пријатељство  

 Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 

задатих у Јавном конкурсу 
(образац изјаве о сарадњи 

удружења - партнера на програму 
није оверен печатом од стране 

заступника партнерског удружења 
већ од подносиоца предлога 

програма, није достављен ЦД) 

27  
Удружење националнх 

мањина Републике 
Србије, Београд 

Млади у спорту, 
такмичење у фудбалу  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма, 
недостаје прва страна предлога 

пројекта, није попуњено 
електронски)  

28  
Бибија Ромски женски 

центар, 
Београд 

Допринос ефективним 
политикама 

запошњавања Ромкиња  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављен ЦД) 

29  

Хришћанско 
хуманитарно удружење 

пут, истина и живот, 
Београд 

И ја сам човек  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма, није 
достављена фотокопија конкурсне 

документације)  

30 
Удружење ,,НВО Color 

Media Events” 
Нови Сад  

Роми на селу  

Није предмет оцењивања због 
неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена изјава о сарадњи 
удружења – партнера на програму 

са реализатором програма  
31 Удружење грађана Побољшање приступа Није предмет оцењивања због 
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,,Романо Англунипе”, 
Обреж  

Ромима економском 
развоју и могућностима 

запошљавања 

неиспуњености формалних услова 
задатих у Јавном конкурсу 

(формални образац буџета  није 
оверен печатом од стране носиоца 

програма)  
 
 
 

Ова листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници 
Министарства за људска и мањинска права и друштвени и Порталу е-Управа. 

 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложен у 
документацију по утврђивању листе вредновања и рангирања пријављених 
програма, у року од три радна дана од дана објављивања листе. На Листу 
вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може се 
изјавити препорученом поштом или личном доставом на адресу: 

 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 
Палата Србија, источни улаз 
Булевар Михаjла Пупина 2 
11070 Нови Београд 
 
На коверти је обавезно потребно написати: ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката „Спровођење политика социјалног укључивања Рома и 
Ромкиња у Републици Србији за 2021. годину“ 

Одлуку о приговору комисија доноси у року од 15 дана од дана приjeмa приговора. 
Одлуку о избору пројеката надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење приговора. 


