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Одобрен је урбанистички пројекат вишепородичног 
социјалног становања са идејним решењем стамбеног 
објекта за Железничку улицу. На овај начин је створен 
основ за изградњу објекта намењеног решавању 
стамбених потреба 14 ромских породица.

Урбанизам и припрема планске документације

Лозница  

Одобрен је урбанистички пројекат за изградњу објеката 
социјалног становања, који ствара основ за изградњу 59 
стамбених јединица, чиме се решава део потреба града 
за пресељењем и смештајем најугроженијих ромских 
породица и једним делом других рањивих група без 
одговарајућег смештаја.

Вршац

Пре него што су потврђени од стране комисије за 
планове односно одељења за планирање и изградњу, 
урбанистички пројекти Лознице и Вршца налазили су се 
на јавном излагању, што потврђује опредељеност оба 
града да ширу заједницу укључе у процесе одлучивања 
и унапређења планова.

Лозница, Железничка улица, 
локација социјалног становања 

Вршац, насеље Балата,
урбанистички пројекат за изградњу 
објеката социјалног становања 

Партиципација грађана

Урбанистичким пројектима стварају се услови за 
даље решавање питања приступа пијаћој води и 
канализацији, уклањање дивљих депонија и других 
проблема који директно утичу на неповољну еколошку 
ситуацију микролокалитета. Такође, санацијом се за 
становнике који живе у непосредној близини насеља 
отвара и могућност добијања уређених зелених 
површина. Оваквим приступом у припреми пројеката 
заправо се уређује читав један урбани простор око 
блока стамбених јединица за које су припремљени 
урбанистички пројекти. 

Урбанизацијом ка решавању еколошких 
питања
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Припрема предлога пројеката

У протеклом периоду, тим пројекта је сарађивао са градовима и општинама на припреми предлога пројеката 
за јавни позив у оквиру пројекта „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”. 
Имајући у виду да позив повезује социјално становање и мере активне инклузије, као и захтев да се уз предлог 
пројекта достави и грађевинска дозвола за пројекте којима се стамбено питање решава кроз изградњу 
нових објеката, организовани су састанци са свим заинтересованим градовима и општинама и договорена 
је конкретна подршка у три области. Прва област обухватала је рад на завршетку техничке документације 
која је потребна за издавање грађевинске дозволе, укључујући и заједнички рад са локалним самоуправама 
на отклањању нејасноћа и препрека у процесу издавања дозвола. Други правац подршке подразумевао 
је менторски рад на разради предлога пројекта, посебно допунских мера које се односе на активну 
инклузију. И трећи смер рада био је усмерен на правну подршку у дефинисању адекватне форме решавања 
стамбеног питања, било да се ради о процесу исељења са планом пресељења или стамбеној подршци. 
Као резултат сарадње укупно 9 градова и општина је на време припремило документацију и конкурисало 
за финансирање пројеката.

Шабац, 
куће у низу

Шабац, 
локација социјалног становања 

Пројектни тим пружао је подршку градовима и општинама у припреми предлога 
пројеката за финансирање - 9 локалних самоуправа припремило документацију 
и конкурисало за средства
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Током децембра и јануара је припремљен већи број пројеката за дозволу на основу којих су издате 
грађевинске дозволе за 15 стамбених зграда и 118 породичних кућа. Конкретно, издате су 
грађевинске дозволе за 7 зграда у Бољевцу, 16 кућа у Оџацима, 8 кућа и 2 зграде у Вршцу, 2 зграде 
и 16 кућа у Краљеву, 1 зграду у Лозници, 22 куће у Шапцу, 3 зграде у Бору и 56 кућа у Новом Саду. 

Техничка документација за пројекте социјалног 
становања и комуналну инфраструктуру

Бољевац, насеље Илинско брдо, 
локација за изградњу социјалних 
станова 

Мобилни тимови за инклузију Ромкиња и Рома у 
градовима и општинама

У циљу унапређења положаја и укључивања 
Ромкиња и Рома у живот локалне заједнице, Нови 
Пазар, Босилеград, Апатин и Врњачка Бања 
формирали су мобилне тимове за инклузију Рома 
као тела градског односно општинског већа уз 
подршку Пројекта.

Ова стручна саветодавна тела раде на унапређењу 
међусекторске сарадње на локалном ниову, како 
би се обезбедила боља доступност услуга и лакше 
остваривање права Ромкиња и Рома.

Мобилни тимови за социјалну инклузију Рома, раде 
на припреми и спровођењу локалног акционог 
плана за социјално укључивање Ромкиња и Рома, 
задужени су за испитивање потреба и прикупљање 
података о ромској заједници, информисање 
ромске популације о правима пред надлежним 
институцијама, покретање иницијатива за 
социјално укључивање Ромкиња и Рома на основу 
идентификованих потреба ромске заједнице, као и 
за размену информација од значаја за унапређење 
положаја ромске популације. 

Бачка Паланка,
припрема ЛАП-а

Бољевац, насеље Илинско брдо,
модел стамбених зграда
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Материјал је направљен у оквиру пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“ који 
финансира Европска унија, а кофинансира Влада Републике Србије. За садржину овог материјала 
искључиво је одговоран пројекат „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“ и та садржина 
нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 

Започет је рад на припреми Локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
у Бачкој Паланци, Новом Пазару, Бољевцу, Апатину и Босилеграду.  Мобилни тимови су подржани 
у процесу прикупљања података који се обавља кроз директан рад са ромским заједницама, као 
и у аналузи потреба, дефинисању циљева и пројеката. Једино овако формулисани планови нуде 
адекватна и изводива решења, прилагођена потребама саме ромске заједнице.

У оквиру менторске подршке раду мобилних тимова већи број градова и општина је подржан у 
припреми оперативних планова: Беочин, Нови Сад, Суботица, Бољевац, Неготин и Параћин. 

Суботица, Чантавир,
будући културни центар - Дом националних заједница 

Поред тога што се за потребе Суботице припрема пројектно техничка документација за комуналну 
инфраструктуру и реконструкцију друштвеног (културног) центра у Чантавиру, у сарадњи са 
члановима Мобилног тима за инклузију Рома започет је рад на дефинисању приоритета и програма 
рада будућег културног центра – Дома националних заједница. 

План рада културног центра, који ће подједнако користи и Роми и Мађари, предвиђа програме и 
активности који треба да допринесу бољој повезаности две највеће групе националних мањина 
града – Мађара и Рома. 

Реализацијом локалних акционих планова за унапређење положаја Рома, кроз примену реалних, 
одрживих и систематских мера, локалне самоуправе постижу значајне резултате у стварању 
амбијента за побољшање услова живота ромске заједнице. Спровођењем активности из ЛАП-а 
ствара се и додатна вредност – остварује се ближа сарадња између институција на локалу, али 
се испуњавају и формални услови услед којих се, поседовањем оваквог стратешког документа, 
отварају врата европских фондова за социјалну заштиту, односно ствара се могућност учешћа у 
програмима и пројектима који су намењени најугроженијим категоријама становништва.


