
 

 

Националне  мањине 

 

 
 

Одељење за привреду и друштвене делатности стара се о остваривању, заштити и 

унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних 

мањина. Одељење ради нацрте одлука  које се разматрају на седници Скупштине градске општине 

и извештаје, информације и локалне акционе планове који се односе на ромску националну 

мањину, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине. 

Након последњег пописа из 2011.године утврђено је да је ромска национална мањина најбројнија 

национална мањина на територији ГО Барајево (252 особе су се на попису званично изјасниле 

припадницима ромске националне мањине). По незваничној евиденцији заступника националних 

мањина  у Барајеву живи око 950 Рома, што представља око 3,5% од укупног броја становника. 

 

Од укупно 15 села која припадају општини Барајево, 11 села  је насељено Ромима и то: 

Манић, Мељак, Лисовић, Насеље Гај, Рожанци, Барајево, Бождаревац, Средњи Крај, В. Борак, 

Гунцати и Бељина.  

У Барајеву нема чистих ромских насеља, ни нехигијенских насеља. Сва села су мешовитог 

типа, у њима живе и Роми и већинско становништво. 

Последњих година реализовано је неколико пројеката који су имали за циљ унапређење 

положаја Рома Барајева.  

o Усвојени су Локални акциони планови за унапређење положаја Рома Барајева из области: 

становања, образовања,запошљавања и здравствене заштите ( од 2005.год.) 

o Израђени су и усвојени локални акциони планови за унапређење положаја жена ромске 

националности из области: становања, образовања, запошљавања, здравствене и социјалне 

заштите,  при чему је ГО Барајево била прва општина у Србији која је усвојила акциони 

план који се бави заштитом права жена. 

o Реализован је пројекат  ”Уређење ромских насеља”, при чему је улица дуга 2 км 

насељена Ромима у Лисовићу добила асфалт и улично осветљење. Пројекат финансирао 

ОЕБС , суфинансирала општина Барајево - 1.900 еура. 

 

o Реализован пројекат  „Изградња игралишта и спортских терена у три ромска насеља у 

Барајеву“ , 2007.год. финансиран од стране ОСЦЕ уз суфинансирање општине Барајево.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



o Реализован пројекат “Бибија” 2009.године. Финансирао УНДП 550.000,00 рсд, 

суфинансирала општина Барајево 400.000,00 рсд. Пројекат је омогућио изградњу 

објекта на месту на ком се Роми традиционално окупљају и прослављају ромски 

празник ”Бибију”. Овај пројекат испуњава мере из ЛАП-ова и то  ”Унапређење услова 

живота у ромским насељима и унапређење услова за јачање и неговање културног 

идентитета код Рома” 

 

 
 

Овако је  изгледао  ромски храм „Бибија“                          Овако изгледа сада                                                   

o   У децембру 2005, 2006, 2007 и 2008. године поводом Дана људских права одржана 

је Манифестација „Дани Рома Барајева“ у трајању од седам дана. Финансирано из 

буџета општине Барајево. 

o   08. априла 2006,2007. и 2008. године обележен је и Међународни дан Рома. 

Финансирано из буџета општине Барајево. 

o   У децембру 2008. и 2009.године организован Новогодишњи програм и додела 

новогодишњих пакетића за ромску и другу децу из социјално угрожених 

категорија (деца без родитељског старања, деца ометена у развоју, деца 

самохраних родитеља и избегла и интерно расељена деца), при чему је подељено 

500 новогодишњих пакетића. Програм је финансиран из буџета општине Барајево, 

док су пакетићи представљали донацију НВО„Хлеб живота“. 

o Одржано четири округла стола и преко 60 радионица у барајевским ромским 

насељима на тему „Права жена, положај Ромкиња, здравствена заштита, значај 

образовања, хранитељство и насиље у породици“ у сарадњи са РЖЦ „Бибија“. 

o    У току сваке календарске године ГО Барајево финансира пројекте НВ организација, 

при чему право на средства имају и ромске НВО. 

 

У Лондону је 8.априла 1971.год одржан први светски конгрес Рома. Од тада се 08.април 

обележава као СВЕТСКИ ДАН РОМА.  

https://www.romskinacionalnisavet.org.rs/ 
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