
  
 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА 
 

                                                                                                                                Стална конференција градова и 
општина 

Македонска 22, Београд 
011/3223-446 

secretariat@skgo.org      

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 
2020. годину 

Област: Остваривање, заштита и унапређење људских и мањинских права 

 
РАЗВОЈ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ МЕРА ЗA СOЦИJAЛНУ ИНКЛУЗИJУ 

РOМA НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 
Шифра 2020-07-0807 

 
✓ Прва обука: 03-04. новембар 2020. 
✓ Друга обука: 17-18. новембар 2020. 
✓ Трећа обука: 26-27. новембар 2020. 

 

ДНЕВНИ РЕД – ПРВИ ДАН 

11.00 – 11.15 Уводнa сесија  

Бошко Ненадовић, сарадник за међународну сарадњу, СКГО  

Душан Јовановић, програмски саветник, Програм подршке ЕУ инклузији Рома, 
СКГО   

11.15 – 12.00 

▪ Међунарoдни и национални правни оквир и принципи који уређују обавезе 

и одговорности локалне самоуправе у домену пружања подршке 

националним мањинама, са посебним освртом на ромску заједницу  

▪ Принципи и механизами антидискриминације у пракси рада ЈЛС, са фокусом 

на локалне механизме и принципе међусекторске сарадње у области 

социјалне инклузије Рома 

Снежана Селаковић, акредитовани реализатор програма стручног 
усвршавања запослених у јавној управи  

12.00 – 12.10 Пауза  

12.10 – 12.45 

• Локални акциони план за инклузију Рома- сврха акта, методологија израде 
документа, укључени актери и модел документа 

Снежана Селаковић, акредитовани реализатор програма стручног 

усвршавања запослених у јавној управи 

12:45 - 13:00 Питања и одговори 

13.00 – 13.10 Пауза  

13.10 – 13.45 

▪ Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња: пресек стања у 5 

области - становање, здравље, запошљавање, образовање и социјална 

заштита 

▪ Припрема за стратешко планирање, ситуациона и SWOT анализа 

Ванеса Белкић, акредитовани реализатор програма стручног усвршавања 
запослених у јавној управи 

13.45 – 14.00 Питања и одговори 

14.00 Сумирање и завршетак првог дана 
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ДНЕВНИ РЕД – ДРУГИ ДАН 

11:00 – 11:10 

Рекапитулација претходног дана 

Ванеса Белкић, акредитовани реализатор програма стручног усвршавања 
запослених у јавној управи 

11.10 – 12.00 

▪ Приоритетизација проблема и дефинисање општег и посебних циљева за 
приоритетне области социјалног укључивања Рома на локалу 

 Ванеса Белкић, акредитовани реализатор програма стручног   усвршавања у 

јавној управи 

12.00 – 12.10 Пауза  

12.10 – 12.45 

▪ Дефинисање активности и мера са индикаторима                                          

 Снежана Селаковић, акредитовани реализатор програма стручног 

усвршавања запослених у јавној управи 

12.45 – 13.00 Питања и одговори 

13.00 – 13.10 Пауза 

13.10 – 13.45 

▪ План праћења ЛАП-а за инклузију Рома- подела одговорности, методе за 
праћење, извештавање 

Ванеса Белкић, акредитовани реализатор програма стручног усвршавања 
запослених у јавној управи 

13.45 – 14.00 Питања и одговори 

14.00 – 14.10 

• Завршна разматрања  

Душан Јовановић, програмски саветник, Програм подршке ЕУ инклузији Рома, 

СКГО   

14.10 – 14.30 
Тестирање учесника 

Евалуација обуке 

 

 

 

 

 


