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• Споразум о стабилизацији и придруживању 
(ССП) -  држава кандидат прихвата обавезе 
усклађивања законодавства са правом ЕУ и 
његово спровођење и  примену кроз 
одговарајући број преговарачких поглавља 

• (Србија има 35  преговарачких поглавља) 
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• посебне стратегије  - дугорочни развојни 
документи  и акционипланови за њихово 
спровођење 

• процена финансијских ефеката за реализацију 
акционих планова, обавезно морају бити 
усаглашена са буџетским системом сваке земље 
и њеним политикама јавне потрошње – очување 
интегритета буџетског система 
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• Улога чувара јавног биланса  државе – 
Министарство финансија  

•  ПФЕ обрасци -  јединствен начин приказивања свих расхода према 

међународнима класификацијама (COFOG и GFS класификација), односно контном 
класификационом оквиру предвиђеном за буџетски систем 
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•  Закључење ССП  и израда дугорочних 

стратегија и њихових пратећих докумената - 
акционих планова 

 

• Акциони план  - Поглављe 23 - Правосуђе и 
основна права садржи потпоглавље Основна 
људска права у коме је наведена  обавеза 
доношења посебне стратегије и акционог плана 
за инклузију Рома.  
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 Усвојена је Стратегија за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 
од 2016.-2024. године, а на основу ове стратегије 
у току је усвајање Акционог плана 
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• Износи исказани по појединачним активностима из 
овог акционог плана и одговарајућим врстама 
расхода које по контном класификационом оквиру 
предвиђа прописани ПФЕ образац 

 

 

• Постигнута повезаност акционог плана и буџетских 
политика Министарства финансија за текућу и 
наредне године за које је акциони план припремљен  
- сигурност у финансирању акционог плана 
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• Због значаја и комплексности процеса инклузије 
Рома у ЕУ  и због сличности проблема у овом 
сегменту у региону Западног Балкана, има 

разлога да се заједничким напорима изграде 
и развијају регионалне јединствене 
смернице за реализацију даљег процеса 
инклузије Рома 
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• У периоду 2014.-2020. године државама 
чланицама ставља се  на располагање 343 
милијарде € из структурних и кохезионих 
фондова, а  

 

• Најмање 80 милијарди € је планирано за улагање 
у људски капитал, запошљавање и социјалну 
инклузију кроз Европски социјални фонд 
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 Највећа корист за процес инклузије 
Рома –регионална  оријентација и 
коришћење ЈЕДИНСТВЕНОГ 
мултипартнерског приступа (више 
учесника и са више нивоа)и 
мултифондовског приступа 


