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Кључни разлози за приоритет буџетирања  интеграције Рома 

 

• Први кључни разлог  - заштита мањинских 
права, укључујући и инклузију Рома, што је 
стратешко опредељење ЕУ у погледу 
проширења. 

 

• Други разлог је могућност остваривања 
бенефита из средстава ЕУ.  



2. Сесија: Кључни разлози за приоритет буџетирања  интеграције 
Рома  

 

 

2.1.Двосмерна мултипликација корисних 
ефеката на буџет (смањење расхода и 

повећање прихода буџета) 

 



Двосмерна мултипликација корисних ефеката на буџет  
(смањење расхода и повећање прихода буџета) 

 

Генерална је оцена у институцијама ЕУ: 

 За инклузију Рома, 

 често проблем није недостатак новца, већ 
најчешће приступ до новца и капацитет 

држава за његову апсорпцију 

 



Двосмерна мултипликација корисних ефеката на буџет  
(смањење расхода и повећање прихода буџета) 

• Огромна већина Рома - радно способно 
становништво које као елемент радне снаге није 
укључено у функционисање економије 

 

• За њихову егзистенцију издвајају средства из 
буџета и исплаћују месечно у виду бесповратних 
давања - накнада за социјалну заштиту 



Двосмерна мултипликација корисних ефеката на буџет  
(смањење расхода и повећање прихода буџета) 

  

  

Потенцијални добитак за економију земље по питању 
инклузије Рома далеко превазилази неопходно 
инвестирање средстава у тај сегмент 

 (Поједине ауторитативне анализе  показују да и да има значајну мултипликацију корисних ефеката 

и у области образовања, запошљавања, становања, здравства и свих других сегмената и то не 
само Рома, него укупне популације и подстицања раста економије земље) 



Пример из буџета РС за 2017.г. “Службени гласник РС”, број  99/2016) 

Ознака 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања             (РСД) 
                                                        -                                                                                     (  €  ) 
 

Раздео 28.0. Укупно Раздео  144.615.276.000 
1.175.733.951 

 

 Ек. Кл. 57 Финансијска помоћ ЕУ 1.763.901.000 
14.340.659 

Програм 0902 
 

Социјална заштита 48.346.499.000 
393.060.947 

Функција  070 Социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на  другом месту 

48.346.499.000    
393.060.947 

 

Прогр. 
активност 

0003 
 

Права корисника социјалне заштите 
 

26.679.936.000 
216.910.049 

Апропријација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 26.301.686.000 
205.704.764 

Процена  5% Накнаде за социјалну заштиту из буџета за Роме  
 

1.315.084.300        
10.691.742 



Пример из буџета РС за 2017.г. “Службени гласник РС”, број  99/2016) 

Ознака 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања             (РСД) 
                                                        -                                                                                      (  €  ) 
 

Раздео 28.0. Укупно Раздео  144.615.276.000 
1.175.733.951 

 Ек. Кл. 57 Финансијска помоћ ЕУ 1.763.901.000 
14.340.659 

Апропријација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 26.301.686.000 
205.704.764 

Процена  5% Накнаде за социјалну заштиту из буџета за Роме  
 

1.315.084.300        
10.691.742 

Од апр. 472 1% За  АП  - Инклузија Рома (запошљавање) 
 

263.016.860 
2.138.348 

10.691.742 €/2.138.348 €= 5 година 

Нови приходи 
буџета 

2.138.348 €* 40%= 855.339 €*5 година=4.276.696 € 
А ако се укључе и средства из  додатних ЕУ 
фондова  позитиван ефекат на буџет  је још већи 

4.276.696 
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2.2.Екстерне могућности финансирања 

 



2.2.Екстерне могућности финансирања 

• Инклузија Рома у ЕУ високо на дневном реду 

 

• Финансијски инструменти – структурни и 
претприступни фондови се стављају на 
располагање  

 

• ЕУ настоји да помогне да се реше системски 
узроци неједнакости за Роме 



2.2.Екстерне могућности финансирања 

• Значајна могућност да недостајућа средства на 
националном нивоу буду допуњена из средстава 
ЕУ. 

• Генерални приступ Стратегије ЕУ 2020  - 
поштовање основних принципа из области 
људских права, недискриминације, односно 
примену директива о једнакости 

• средства дају порески обвезници ЕУ и да је, са 
правом ригорозан режим у погледу поштовања 
правила и код одобравања и коришћења тих 
средстава  



2.2.Екстерне могућности финансирања 

 

 

• Потребна знања и едукације административног 
особља земаља кандидата о целом процесу 
финансирања инклузије Рома из екстерних 
извора 
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2.3.Процес приступања Европској унији 



Процес приступања Европској унији 

 

 Процес подразумева две фазе: 

  1. Фаза правног усклађивања регулаторног 
оквира са прописима ЕУ и 

 2. Фаза имплементације регулаторног оквира 



Процес приступања Европској унији 

   

 Европске институције изузетан значај дају 
процени трошкова активности предвиђених 
сваким акционим планом – финансијски аспект 
веома битан и о њему се највише води рачуна у 
току разматрања и усвајања акционих планова 
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2.4.Обавезе према ратификованим 
међународним стандардима за људска права 



2.4.Обавезе према ратификованим међународним 
стандардима за људска права 

 

 Земља кандидат за приступање ЕУ преузима 
одређене обавезе, у оквиру релевантних 
преговарачких поглавља 

 Република Србија:Поглавље 23 - Правосуђе и 
основна права, у потпоглављу основна права, 
преузете и обавезе у вези инклузије Рома 


