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I  УВОДНИ ДЕО 

Канцеларија за инклузију Рома, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, 

oснована је Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 

Војводине“, бр.8/06)  у циљу унапређења положаја Рома у области образовања, запошљавања, 

здравства, становања, људских и других права, као и стварања услова за укључивање Рома у 

све сфере друштвеног, јавног и политичког живота у Аутономној покрајини Војводини. 

Канцеларија за инклузију Рома има својство правног лица, са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом, Одлуком и Статутом Канцеларије. 

Канцеларија послује као установа, у складу са прописима о јавним службама. 

 Делатност Канцеларије одређена је чланом 6. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију 

Рома („Службени лист АП Војводине“, бр.8/06).  

Делатност Канцеларије за инклузију Рома обухвата: 

- бављење имплементацијом, надзирањем и применом Стратегије за интеграцију Рома 

и реализацијом акционих планова на територији Покрајине; 

- координацију различитих пројеката за интеграцију Рома у којима би  учествовали 

поједини ресорни Покрајински секретаријати; 

- остваривање координације са Националним саветом ромске  националне мањине, 

Саветом за интеграцију Рома у Покрајини и са одговарајућим организацијама и 

органима на међународном нивоу; 

- подстицање и унапређење женских и људских права Ромкиња и Рома на територији 

Покрајине; 

- праћење остваривања процеса интеграције Рома у Покрајини; 

- обављање стручних и административно-техничких послова везаних за реализацију 

одређених пројеката и праћење њихове имплементације; 

- припремање аналитичке документације за планирање и програмирање активности у 

вези са интеграцијом Рома у Покрајини; 

- остваривање сарадње и консултација са владиним и невладиним организацијама и 

органима у области интеграције Рома и унапређења њиховог пиоложаја; 

- реализацију пројеката који су засновани на циљевима дефинисаним у Стратегији за 

интеграцију Рома и акционим плановима; 

-   коордирање примене и остваривање домаћих и међународних програма за 

интеграцију и унапређење положаја Рома; 

- организовање семинара, саветовања, округлих столова о питањима везаним за 

активности интеграције Рома; 
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 - информационо-документациону делатност и вођење евиденција у погледу 

интеграције Рома на територији Покрајине; 

-   праћење и прикупљање информација у вези са мерама које се у Србији  и другим 

земљама предузимају у циљу унапређења стручног рада у  погледу интеграције Рома; 

            - оспособљавање и усавршавање стручњака у области интеграције 

- 5811 – издавање књига 

           - 5812 – издавање именика и адресара 

           - 5813 – издавање часописа и периодичних издања  

     - 5819 – остала издавачка делатност 

           - 6201 –  рачунарско програмирање 

           - 6203 – управљање рачунарском опремом 

           - 6311 – обрада података, хостинг и сл.  

           - 6399 – информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 

           - 7010- управљање економским субјектима  

     - 7021 – делатност комуникације и односа са јавношћу 

           - 7022 -  консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 

           - 7311 – делатност рекламних агенција 
 

           -7312 – медијско представљање 
 
            -8299 – остале услужне активности подршке пословању 

 
 Канцеларија може у складу са статутом обављати и друге делатности уз сагласност 

Покрајинске владе. 

 Основни извор прихода Канцеларије утврђен је на основу Покрајинске скупштинске 

одкуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. („Службени лист АП Војводине“ бр. 

54/15) на позицији осталих дотација и трансфера.  

 Канцеларија може образовати радна тела ради обављања појединих послова из своје 

надлежности у складу са прописима (радне групе, комисије и сл). За обављање појединих 

стручних послова из своје надлежности Канцеларија може ангажовати друга правна и физичка 

лица. 

          Органи управљања Канцеларије су: директор Канцеларије, Управни одбор и Надзорни 

одбор. 
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У току 2016. године дошло је до промене директора, управног и надзорног одбора 

Канцеларије.  

Решењем Покрајинске владе бр.022-39/16 од 27.07.2016. године,  дотадашњи директор Душко 

Јовановић, дипл. инжењер пољопривреде, разрешен је дужности директора Канцеларије те је 

Решењем Покрајинске владе бр. 022-40/16 од 27.07.2016. године,  Душан Радул, дипл. менаџер 

именован за вршиоца дужности директора.  

Решењем Покрајинске владе бр.022-676/16  од  26.10.2016. године,  дотадашњи  председник и 

чланови Управног одбора  разрешени су,  те су  Решењем Покрајинске владе бр. 022-677/16 од 

26.10.2016. године,  у Управни одбор Канцеларије именовани:  

За председницу: 

Љиљана Лекић, из Новог Сада 

За чланове 

Бранислав Јовановић, из Старих Бановаца 

Јелица Јовановић, Нових Карловаца 

Славко Мунћан, из Ковина 

Живана Живановић, из Бачког Градишта 

Ивана Мулић, из Новог Сада 

Љиљана Кнежевић, из Товаришева 

Решењем Покрајинске владе бр. 022- 678 од 26.10.2016. године,  дотадашњи  председник и 

чланови Надзорног одбора разрешени су , те су Решењем Покрајинске владе  бр. 022-679/16 од 

26.10.2016. године,  у Надздорни одбор именовани: 

За председника 

Стеван Јовановић, из Бешке 

 За чланове 

Александар Радуловић, из Сомбора 

Александра Милашиновић, из Новог Сада 
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                                    II  РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ  

Програмска активност:  ПРИМЕНА АФИРМАТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 Мера афирмативне акције спроводе се приликом  упис ученика ромске националности 
у средње, високе школе и на факултете, смештаја у ученичке и студентске домове, као и 
коришћења ученичких и студентских стипендија. 
 У оквиру ове програмске активности Канцеларија за инклузију Рома, као што је то 
радила у претходним годинама, учествовала је у процесу спровођења Мера афирмативне 
акције кроз информисање потенцијалних кандидата и њихових родитеља, као и пружање 
помоћи ученицима и студентима приликом конкурисања. 
 

1. Издате су потврде за ученике припаднике ромске националне заједнице, које се 
подносе при пријави на  Конкурс за смештај у  ученичке домове  које је расписало  
Министарство просвете, науке и технолошког развоја за школску 2016/2017. годину  
( издато је укупно 5 потврда) 

 
2. Издате су  потврде за студенте припаднике ромске националне заједнице, које се 

подносе при пријави на  Конкурс за смештај у  студентске домове  које је расписало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја за школску 2016/2017. године 
(издато је укупно 55 потврда) 

 
3. Издате су потврде за ученике припаднике ромске националне заједнице, које се 
      подносе при пријави на  Конкурс за доделу ученичких стипендија које је расписало 
      Министарство просвете, науке и технолошког развоја за школску  2016/2017. године  
     (издато је укупно 88 потврда) 
 

4. Издате су  потврде за студенте припаднике ромске националне заједнице, које се 
     подносе при пријави на  Конкурс за доделу студентских  стипендија које је расписало 
     Министарство просвете, науке и технолошког развоја за школску     2016/2017. Године 
     (издато је укупно 28 потврда) 

 
5. Издате су   молбе за ослобађање од трошкова плаћања школарине студентима 
     ромске  националне заједнице 

 
6. Издате су  потврде за ученика ромске националне заједнице за регулисање трошкова  
      месечне карте 

 
7. Издате су потврде ученицима ромске националности за промену смера у средњој  
     школи 

 
 
Програмска активност: РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 2014.-
2017. ГОДИНУ   
 
У складу са Стратешким циљевима дефинисаним Стратешким планом развоја Канцеларије за 
2014–2017. годину, а који је настао као резултат пројекта:„Изградња капацитета Канцеларије за 
инклузију Рома“ који  je финансирaла Фондација Институт за отворено друштво из Швајцарске, 
Канцеларија је току 2016. године спроводила следеће Стратешке мере дефинисане Акционим 
планом Канцеларије за 2016. годину: 
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3.1. У области образовања - Канцеларија је пружила финансијску подршку ученицима и 
студентима кроз  доделу једнокаратне финансијске помоћи за  социјално угрожене ученике и 
студенте. Једнократна новчана помоћ додељена је за куповину школског прибора и  за ученике 
основни школа износила је 3.500,00 динара, за ученике средњих школа 4.000,00 динара а за 
студенте 4.500,00 динара. Додељено је укупно 45  једнократних новчаних помоћи  за куповину 
школског прибора ученицима  ромске националне заједнице. 
Циљ ове активности је да се материјално помогну социјално најугроженији ученици и студенти 
ромске нациналности. 

 
Трошкови реализације активности: 198.785,73 динара 
 
3.2.  У области запошљавања – Канцеларија је суфинансирала програме који имају за циљ 
повећање запослености првенствено Ромкиња на нивоу одређених локалних самоуправа као и 
у државним институцијама. 
 
- Закључен је уговор о суфинансирање запошљавања са Школом за основно и средње 

образовање  „Милан Петровић“ у Новом Саду,- запослена је Ђурђинка Јовановић педијатријскa 

сестрa- техничар на одрђено време у трајању од 3 месеца 

- Закључен је уговор о суфинансрирању запошљавања са Општином Алибунар и Предшколском 
установом „Полетарац“ из Алибунара-запослена је Мерима Ника струковни васпитач на 
ромском језику на пословима педагошког асистента – запослена је на одређено време почев 
од 3.10.2016. године до 30.06.2017.  
 
- Закључен је  Уговор о суфинансирању запошљавања са Општином Жабаљ и Канцеларијом за 
инклузију Рома општине Жабаљ – запослена је  Ивана Спасић економски техничар на одређено 
време  у трајању до 3 месеца. 
 
Трошкови реализације активности: 254.425,50 динара 
 
3.3. У области инклузивних процеса локалних самоуправа - суфинансирање пројеката подршке 
инклузивним процесима локалних самоуправа који су у складу са дефинисаним циљевима и 
активностима у оквиру Стратешког плана Канцеларије.  
С обзиром  да је Град Кикинда један од градова  у коме живи највећи броја припадника ромске 
националне заједнице на територији АП Војводине а који нема Акциони план, како би се 
уредила ова област и побољшао положај припадника ове националне заједнице   
Закључен је уговор о суфинансирању израде локалног акционог плана са Градом Кикиндом. 
 
Трошкови реализације активности: 497.000,00 динара. 
 
3.4  У области становања – суфинансирање побољшања услова становања у постојећим 
објектима 
 
Закључен је уговор о суфинансирању побољшања услова становања  са општином Жабаљ и 
Канцеларијом за инклузију Рома општине Жабаљ. 
Суфинансирана је хитана адаптација објеката у коме станује породица Динке Ђуркић, која се 
налази у  Чуругу ул. Краља Петра I бр. 80, која броји 7 чланова од којих троје малолетне деце. 
 
Трошкови реализације активности:  430.000,00 динара 
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3.5 Смањење предрасуда и стериотипа о Ромима у јавности кроз организовање јавних догађаја.  
 
Канцеларија је у 8. априла 2016. године, свечано у згради Покрајинске владе обележила 
Светски дан Рома као и 10 година рада Канцеларије. За овај јубилеј Канцеларије издата је и 
брошура која садржи кратак институционални развој Канцеларије у претходних 10 година рада. 
 
На овом догађају су присуствовали представници покрајинских институција, установа и 
организација, Универзитета у Новом Саду,  домаћих и међународних организација, студенти и 
остали појединци.  
 
Трошкови штампање брошуре.  реализовано путем ЈНМВ - 47.280,00  динара,  
Трошкови кетеринга: 109.500,00 динара 
  
Програмска активност: СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И СТУДЕНТКИЊА РОМСКЕ 
НАЦИОНАЛНОСТИ  
 
  Kанцеларија за инклузију Рома је у сарадњи и уз помоћ Покрајинске владе 2009. године 
покренула студијски програм за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача “Михаило Палов“ у Вршцу. На овој Високој школи 
на студијском прграму за образовање васпитача на ромском језику до сада је уписано укупно 
54 студента а дипломирало је  14 студената. 
 У циљу унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП Војводини, Канцеларија 
стипендира све студенте ромске националности који су уписани на овај студијски програм. 
 У школској 2015/2016. години, као и у школској 2016/2017. године на свим годинама 
студија уписано је укупно 19 студената. 
 Стипендија се за сваку школску годину додељује у трајању од 10 месеци а висина 
стипендије изнои 6.000,00 динара месечно.  

У току месеца децембра свечано су у Покрајинској влади закључени уговори о 

стипендирању 19 ромских студената који су уписали студије у овој школској години на Високој 

школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу - смеру васпитач на ромском језику.    

  Значај овог програма се огледа кроз институционално очување културног идентитета 

припадника ромске националне заједнице, а самим тим се ствара ромска интелектуална елита 

која треба да се укључи у процес унапређења положаја Рома, пре свега кроз школско 

образовни систем и пружање подршке будућим нараштајима.             

Трошкови реализације активности износе: 1.122.000,00 динара 
 
Програмска активност: ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ  „Декада Рома у АП Војводини“ 
 
 У складу са Одлуком Управног одбора Канцеларије од 29.10.2010. године Канцеларија је 
почетком 2011. године почела са припремом на издавању месечне интерне публикације 
„Декада Рома у АП Војводини“. Први број ове публикације изашао је у фебруару 2011. године. 
Публикација садржи теме из области образовања, запошљавања, становања и здравства и 
прати актуелна дешавања у тим областима на нивоу општина, локалних самоуправа, НВО и 
Канцеларије, као и међународних организација.  
 С обзиром да су дотације из буџета смањене у односну на претходне године, а сходно 
Одлуци Управног одбора Канцеларије на седници одржаној 30.11.2015. године, у 2016. години, 
интерна публикација  излазила је периодично, тј.тромесечно.  
Издавање ове публикације допринеси бољој информисаности и координацији између субјеката 
који се баве проблематиком ромске популације и резултира  ефикаснијем решавању проблема. 
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Наведена публикација се издаје у тиражу од 1000 примерака од чега  900  примерка двојезично 
на ромском и српском језику, а 100 примерака тројезично на ромском, енглеском и српском 
језику.  
Публикација се доставља свим покрајинским секретаријатима и покрајинским  институцијама, 
министарствима и републичким органима, амбасадама, Библиотеци матице српске, Градској 
библиотеци у Новом Саду и огранку у Шангају, РТ Војводине, невладиним организацијама.  
 
Трошкови штампања публикације: реализовани путем ЈНМВ 649.000,00 динара 
Трошкови превођења на енглески и ромски језик: 216.000,00 динара 
 
Програмска активност: СЕМИНАРИ И ЕДУКАЦИЈЕ ЗА КООРДИНАТОРЕ/КЕ ЗА РОМСКА ПИТАЊА 
И НВО 
 
 У 13 општина на територији АП Војводине ангажовани су  Координатори за ромска 
питања. Њихов посао, између осталог своди се и на свакодневну комуникацију са 
припадницима  ромске националне заједнице и пружање помоћи у решавању проблема са 
којима се сусрећу, као и на помоћ у изради локалних акционих планова. У осталим општинама, 
у којима нису ангажовани координатори, помоћ Ромима пружају, првенствено, НВО.  
 Стога, како би одговорили захтевима који се налазе пред њима неопходно је у 
континуитету одржавати  семинаре на којима ће се стицати нова знања и вештине, које ће им 
омогућити ефикаснији и квалитетнији рад на пољу унапређења положаја и интеграције Рома у 
све сфере јавног, друштвеног и политичког живота.  
 У току 2016. године одржана су два Семинара за координаторе за ромска питања из 
општина на територији АП Војводине и представнике НВО.  
             
 Први Семинар одржан је на Златибору у периоду од 11.04.-13.04.2016. године. На 
семнару  је присутвовало 16 учесника а обрађивале су се следеће теме: Анализа актуелног 
стања на локалнм нивоу – Рад координатора за ромска питања и НВО, Активности сектора за 
унапређење положаја Рома, Упознавање са механизмом праћења парламентарнх, 
покрајинских и локалнх избора од стране домаћих и међународних организација. 
 
 Други Семинар одржан је у Новом Саду у периоду од  14.-16.10.2016. године. На 
семинару поред предавача Тамаре Мохачи, помоћнице покрајинског секретара, Јелене 
Јовановић, покрајинске посланице, Робера Бу директора Екуменске хуманитарне организације, 
присуствовало је 14 учесника а обрађивале су се следеће теме: представљање рада 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
Екуменске хуманитарне организације, представљање плана рада Канцеларије, планова 
координатора за ромска питања, проблеми са којима се сусрећу у раду, примена мера 
афирмативне акције и проблеми у раду са којима се сусреће педагошки у ОШ „Душан Радовић“ 
у Новом Саду.  
На семинару су донети и закључци , којима су одређене активности које Канцеларија треба да 
реализује у наредном периоду: 
1. Унапредити положај координатора за ромска питања у АП Војводини кроз: 
      - Организовање обука и тренинга за јавни наступ, систем државне управе, јавно заговарање, 
писање пројеката за све координаторе у АП Војводини; 
        - Предлагање Покрајинском секртаријату за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова да распиште конкурс за локалне самоуправе за увођење нових 
координатора по узору на претходне године 
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2. Унапредити системско и стратешко решавање проблема Рома на локалном нивоу кроз: 

- Предлагање Покрајинском секртаријату за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова да распише конкурс за локалне самоуправе за израду Локалног 
акционог плана за социјално укључивање  Рома и Ромкиња по узору на претходне 
године 

- Предлагање Покрајинском секртаријату за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова да распише конкурс за формирање Мобилног Тима за инклузију 
Рома у локалним самоуправама  (пример добре праксе у складу са моделом који је 
развијен у оквиру ОЕБС-овог пројекта „Овде смо заједно“ и према њиховом упутству, 
на које би могле конкурисати локалне самоуправе које имају систематизовано радно 
место координатора за ромска питања и усвојен локални акциони план за унапређење 
положаја Рома. 

 
3.  Организовати заједничке састанке са представницима (доносиоцима одлука) у локалним 
самоуправама и ромским координаторима (организацијама цивилног друштва) на којима би се 
створила могућност за јачање и побољшавање односа и будући рад.  
 
4.  Спроводити активности јавног заговарања писања предлога за практичну политику са 
циљем да се повећа проценат Рома у оквиру државне и локалне администрације у складу са 
законом.  
 
5. У оквиру надлежног Секретаријата предвидети грантове за реализацију ЛАП-ов-а.  
 
6. У оквиру надлежног Секретаријата предвидети средства за суфинансирање пројеката „Трајно 
стамбено решење за становнике неформалних ромских насеља“ ИПА 2013 (неке од општина на 
територији АП Војводине поднеле су предлоге пројеката на ЕУ конкурсу „Трајно стамбено 
решење за становнике неформалних ромских насеља“ ИПА 2013. Први круг одлучивања је у 
децембру а коначна одлука у јуну 2017. године. Један од услова је да општине суфинансирају 
Пројекат  у износу од 15% од укупних средстава. 
 
Трошкови реализације активности износе: 388.301,92 динара 
 
 АКТИВНОСТ ЗАПОЧЕТА У  2015. ГОДИНИ 
 
Пројекат јавног рада: „Корак по корак до потпуне друштвене интеграције“ 
Циљ овог прјекта јавног рада је правно описмењавање, као и пружање практичне помоћи, како 
би непосредни корисници применили стечена знања и вештине при доношењу одлука и 
решавању проблема из свакодневног живота. Овај Пројекат јавног рада резултирао је и 
израдом упутства за кориснике као до основних права у областима образовања, запошљавања, 
становања и здравства.  На Пројекту је било ангажовано једно лице, дипломирани правник, по 
основу Уговора о привремено повременим пословима. 
Ова активност је раализована у 2016. години. 
 
Трошкови реализације активности износе: 82.369,58 динара  
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   III   ВИДЉИВОСТ ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ 

Током 2016.године Канцеларија је наставила да ради на унапређењу положаја Рома у све четри 

приоритетне обалсти: образовање, запошљавање, здравство и становање кроз комуникацију са 

органима државне управе, јединицама локалне самоуправе, организацијама цивилног 

друштва и медијима. 

Вести о програмима и активностима Канцеларије за инклузију Рома се објављују на званичној 

презентацији www.inkluzijaromavojvodina.rs и свакодневно извештавање настављено је као 

редовна активност путем свих расположивих средстава за комуникацију: 

- Званичне интернет презентације 

- Мејлинг листе органа 

- Интерне публикације Декада Рома у АП Војводини 

- РТВ- ромска редакција 

Интернет презентација 

Како би Канцеларија за инклузију Рома остварила свој делокруг рада користи своју интернет 

презентацију www.inkluzijaromavojvodina.rs  у циљу активног начина комуникације са свим 

заинтересованимс странама. 2016.године Канцеларија је добила нову интернет страницу са 

циљем даљег унапређења комуникације. Нови сајт донео је унапређење у планирању 

садржаја, прегледнију структуру за представљање рада и активности Канцеларије за инклузију 

Рома. 

Информатор 

Информатор о раду Канцеларије за инклузију Рома припремљен је на основу члана 39. Закона 

о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 

(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2010 ). Први информатор је објављен 28.01.2015.године.Информатори 

за 2014.,2015., и 2016.годину се налазе на интернет презентацији www.inkluzijaromavojvodina.rs  

Публикација Декада Рома у АП Војводини 

Од 2011.године Канцеларија обајвљује интерну публиакцију  “Декада Рома у АП Војводини” и 

до данас је објављено 60 бројева. Циљ издавања часописа је пре свега информисање 

институција локалног и покрајинског нивоа, невладине организације и међународне 

институције о активностима Канцеларије које се спроводе на територији АП Војводине.Часопис 

излази на три језика,српском,ромском и енглеском у тиражу од 1000 примерака. 

     

 

 

http://www.inkluzijaromavojvodina.rs/
http://www.inkluzijaromavojvodina.rs/
http://www.inkluzijaromavojvodina.rs/


Извештај о пословању за 2016. 
 

Канцеларија за инклузију Рома 12 
 

 

IV   ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Директор и запослени у Канцеларији у току 2016. године учествовали су конференцијама, 

састанцима, семинарима, промоцијама, трибинама, округлим столиовима и са циљем стручног 

информисања и едукације, као и представљања програмских активности Канцеларије 

- Нови Сад, 29.01.2016. године учешће на округом столу “Локална мрежа подршке  

усмерена на превенцију дечијих бракова” у организацији фондације Ана и Владе 

Дивац, Скупштина АП Војводине, Ивона Гвозденовић 

 

- Нови Сад, 24.02.2016. године учешће на састанку са представницима Ђаконије 

Витемберг из Штутгарта у организацији Екуменске хуманитарне организације,Робер Бу 

 

- Нови Сад, 07.03.2016. године, учешће на трибини у Националној служби за 

запошљавање на тему “Промоција мера НСЗ”, Душан Марјановић 

 

- Београд 24.03.2016. године, Образовни информатор-семинар  „Примена новог система  

плата запослених у јавном сектору“ 

 

- Нови Сад, 08.04.2016.године,обележавање Светског дана Рома и обележавање десет 

година рада Канцеларије за инклузију Рома, додела признања и захвалница  

 

- Златибор, 11-13.04.2016 године, учешће на семинару  у организацији Канцеларије за 

инклузију Рома 

 

- 25.05.2016. године, учешће на округом столу “Анализа локалних политика и пракси 

према повратницима по основу споразума о реадмисији” 

 

- Копенхаген и Малме, 26.-29.05.2016. године – посета ромским невладиним 

организацијама у Копенхагену (Данска) и посета Малмеу (Шведска) Ромском  

информационом центру, Мујо Халиловић 

 

- Беч, 28-31.05.2016. године посета ромским привредницима у Бечу 

 

- Нови Сад, 02.06.2016. године, учешће у дискусији са представницима Евангелистичке 

лутеранске цркве (ЕЛЦА) ”Изградња капацитета росмких заједница”, у организацији 

Екуменске хуманитарне организације 

 

- Београд, 08-09.06.2016. учешће на округлом столу “Запосленост значајног броја Рома и 

Ромкиња у сивој економији”, у организацији Центра за социјалну политику, Марјан 

Бандука 

 

- Нови Сад, 25.08.2016. године, седница Покрајинског савета за интеграцију Рома 

  



Извештај о пословању за 2016. 
 

Канцеларија за инклузију Рома 13 
 

- Нови Сад,14-16.10.2016. године,  Семинар за координаторе и представнике НВО у 

организацији Канцеларије за инклузију Рома 

 -    Нови Сад 27.10.2016. године,  састанак са представницима Ромског образовног фонда 
      (РЕФ)  

 
- Нови Сад,  20.10.2016. године, Институт за пословна истраживања – семинар „Обрачун  

зарада, надкнада и других примањ и новине у прописима“ 

        -  Нови Сад,  1.11.2016. године, округли сто са представницима невладин организације 

            СОДИ коју је представила Сара Колига 

         -  Нови Сад, 29.11.2016. године, седница Покрајинског савета за интеграцију Рома 

         - Нови Сад, 7.12.2016. године, Привредни саветник- бесплатан семинар- „Састављање 

           годишњег финансијског извештаја за 2016. годину и остале актуеле теме“ 

       -   Нови Сад 14.12.2016. године, ИПЦ  бесплатна обука  за полагање испита за службеника за 

            јавне набвке 

       - Нови Сад 23.12.2016. године Институт за пословна истраживања семинар“ Финансијско 

          управљање и контрола“ 
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V  ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ 

Канцеларија за инклузију Рома пословне књиге води у складу са Правилником о Контном 

оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштава, задруге и предузетнике 

(„Сл. гласник РС“ , бр. 118/13 и 95/2014). 

Средства за реализацију програма у складу са делатностима утврђеним Статутом обезбеђена су 

из буџета АП Војводине. 

Основни извор прихода утврђен је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 

војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине“. бр. 54/15). 

ПРИХОДИ 

Укупни приходи Канцеларије у 2016. години износе 17.192.796,78 динара 

- средства су намењена за редован рад и програмске активности у износу од 

17.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета АП Војводине. 

- неутрошена средства из ранијих година по Пројектима - 110.427,20 динара 

- приходи по основу пројекта јавног рада - 82.369,58 динара 

РАСХОДИ 

Расходи Канцеларије из пословања у 2016. години износе  14.868.173,35 динара.  

Канцеларија је у 2016. години имала набавку основних средстава –намештај у износу од 

41.808,00  динара. 

Бруто зараде запослених исплаћене су по одредбама Закона о платама у државним оргaнима и 

јавним службама.  У Канцеларији у  току 2016. године,  дошло је до смањења броја запсолених  

услед преузимања запосленог на пословима возача, дана 16.05.2016. године, од стране Управе 

за заједничке послове покрајинских органа, тако да  Канцеларија  има  укупно 6 запослених 

(директор, координатор правних, кадровских и административни послова, пројектни 

координатор, финансијско рачуноводствени аналитичар, административни референт и 

административни помоћник).  

Такође, једно лице  ангажовано је по основу Уговора о привремено повременим пословима за 

обављање послова везаних за анкетирање корисника периодичне интерне публикације 

„Декада Рома у АП Војводини“ , у трајању од 85 раднх дана. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ О ПЛАНИРАНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ 
ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.  

Приходе Канцеларије за 2016.годину чине:     
        

Економска 
класификација 

Приходи План за буџетску годину 

6400 Приходи од дотација 17.000.000,00 

6790 
Остали непоменути приходи – пројекти из 
претходних година 

110.427,20 

2288 
Приходи по основу пројекта за јавни рад – 
Национална служба за запошљавање 

82.369,58 

УКУПНО: 17.192.796,78 

Дозначена средства за:      

I квартал 2.890.000,00 (17%) III квартал 4.000.000,00 (24%)   

II квартал 5.270.000,00 (31%) IV квартал 4.840.000,00 (28%)   

        

Економска 
класифика

ција 
Расходи План Извршење 

5120 трошкови канцеларијског материјала 120.000,00 119.357,59 

5121 трошкови стручне литературе 140.000.00 135.239,00 

5122 Трошкови алата и инвентара 50.000,00 50.000,00 

5123 трошкови воде 10.000,00 8.239,54 

5130 трошкови електричне енергије 100.000,00 69.996,49 

5131 трошкови грејања 
             

200.000,00 
168.225,46 

52 трошкови бруто зарада и накнада 6.907.000,00 6.422.322,44 

 Трошкови бруто зарада I наклнада са умањењем 6.423.510,00 5.946.735,47 

 Умањење зарада у Ј.С. 483.490,00 475.586,97 

5240 Трошкови накнада по угов. о привр.повр. послу 120.000,00 100.557,14 

5260 Трошкови накнада члановима У.О. И Н.О. 120.000,00 100.402,73 

5290 Дневнице за службена путовања у земљи 200.000,00 199.901,27 

5291 Дневнице за сл.пут у иностранство 50.000,00 26.112,54 

5292 Трошкови смештаја на сл.пут у земљи 10.000,00 0,00             

5293 Трошкови смештаја на сл.путу у иностранство 250.000,00 201.623,00 

5294 Трошкови превоза на сл.пут у иностранство 220.000,00 126.474,00 

5295 Трошкови превоза на рад и са рада 400.000,00 399.355,69 

5296 Трошкови осталих накнада запосленима 100.000,00 64.162,00 

5297 Остали лични расходи и накнаде запосленима 100.000,00 89.777,14 

5298 Трoшкови превоза на сл. путу у земљи 30.000,00 30.000,00 

5310 Трошкови ПТТ услуга 10.000,00 2.519,96 

5311 Трошкови мобилне телефоније  250.000,00 183.133,02 

5312 Трошкови интернета (УСБ интернет) 50.000,00 37.990,23 

5320 Трошкови одржавања опреме 75.000,00 75.000,00 
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5330 
Трошкови закупа пословног простора са режијским 
трошковима 

1.800.000,00 1.467.706,91 

5390 Трошкови штампања месечне интерне публикације 800.000,00 649.000,00 

5500 Трошкови књиговодствених услуга  370.000,00 303.362,00 

5501 
Трошкови учешћа на стручним скуповима и 
семинарима  

70.000,00 39.999,20 

5502 Трошкови услуга превођења  260.000,00 216.000,00 

5503 Трошкови услуга безбедности на раду  72.000,00 47.000,00 

5504 
Трошкови израде интернет презентације 
Канцеларије  

80.000,00 65.800,00 

5510 Трошкови репрезентације  60.000,00 58.030,00 

5520 Трошкови премије осигурања 150.000,00 137.778,00 

5530 Трошкови платног промета  80.427,20 23.329,20 

5590 
Остали нематеријални трошкови-учешће у 
пројектима подршке инклузивним процесима у 
запошљавању  

300.000,00 254.425,50 

5591 
Учешће у пројектима домаћих и међунаеродних 
институција и организација  

130.000,00 0,00 

5592 Финансијска помоћ ученицима и студентима 200.000,00 198.785,73 

5593 Студентске стипендије 1.248.000,00 1.122.000,00 

5594 Подршка инклузивним процесима лок.самоуправе 607.000,00 497.000,00 

5595 
Учешће у програму унапређења услова становања 
Рома 

430.000,00 430.000,00 

5596 
Израда брошуре за обележавање 10 год. рада 
Канцеларије 

110.000,00 47.280,00 

5597 
Остали нематеријални трошкови – израда пропаг. 
материјала 

 
125.000,00 

114.757,68 

5598 Одржавање семинара, тренинга и едукативног рада 430.000,00 388.301,92 

5599 
Услуге кетеринга поводом обележ 10 година рада 
Канцеларије 

150.000,00 109.500,00 

55990 Остали нематеријални трошкови 21.000,00 16.019,97 

5690 Остали финансијски расходи  60.000,00 29.900,00 

230 Набавка канцеларијског намештаја  45.000,00 41.808,00 

2288 
Трошкови реализације пројекта јавног рада "Корак 
по корак до потпуне друштвене интеграције"  

82.369,58 82.369,58 

УКУПНО:  17.110.427,20 14.868.173,35 

 

 

 

            

        Душан Радул в.д. директора 

 


