
Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. 
За садржину ове публикације искључиво је одговорна Градска општина 
Црвени Крст и Невладина организација Енека и та садржина нипошто 
не изражава званичне ставове Европске уније.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА РАДИ 
РЕАЛНИХ ПРОЦЕНА ПОТРЕБА РОМА

(RESEARCH ON JOB SUPPLY MARKET 
FOR ESTIMATED NEEDS OF ROMA)

КЛУБ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА

Назив пројекта: „Клуб за запошљавање Рома“ 601/4

Овај пројекат се реализује у склопу грант шеме Програма 
„Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 

заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, 
а спроводи Стална конференција градова и општина





Програм је припремила компанија Центар за пословно иновациону подршку ЦПИП д.о.о из Нишa

САДРЖАЈ

Карактеристике и социјална позиција припадника ромске популације у Србији......................................................................3

Увод .................................................................................................................................................................................................3

Демографске карактеристике припадника ромске популације ..................................................................................................3

Стопа запослености и извори прихода Рома у Србији............................................................................................................... 4

Образовни ниво припадника ромске популације у Србији..........................................................................................................5

Стамбени услови ромских породица у Србији ............................................................................................................................6

Здравствено стање припадника ромске популације ...................................................................................................................6

Запошљавање Рома ......................................................................................................................................................................7

Ромкиње и Роми и њихова социјална партиципација .................................................................................................................8

Самозапошљавање .......................................................................................................................................................................8

Дискриминација Рома од стране послодаваца ...........................................................................................................................9

Локална методологија .................................................................................................................................................................11

Опис контекста истраживања - заједнице у којој је истраживање спроведено ......................................................................11

Запошљавање и избор испитаника ............................................................................................................................................12

Резултати ......................................................................................................................................................................................14

Извори прихода ............................................................................................................................................................................14

Врсте социјалне помоћи као категорије прихода ......................................................................................................................14

Планови испитаника ....................................................................................................................................................................16

Налази из интервјуа ....................................................................................................................................................................16

Анализа ромских НВО .................................................................................................................................................................18

YUROM центар.............................................................................................................................................................................18

Удружење ромских жена „Освит“ ................................................................................................................................................18

НВО "Ђурђевдан " .......................................................................................................................................................................19

Резултати ......................................................................................................................................................................................19

Даље образовање, преквалификација, програми додатног усавршавања Националне службе за запошљавање ...........20

Истраживање послодаваца ........................................................................................................................................................22

Прикупљање података за потребе пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ Градске општине Црвени Крст .......................23

Препоруке  за подручје запошљавања ......................................................................................................................................25

Препорука за образовање Рома .................................................................................................................................................26

Закључак ......................................................................................................................................................................................31

Референце ...................................................................................................................................................................................32





3

Карактеристике и социјална позиција припадника ромске 
популације у Србији

Увод

Србија је мултиетничка, мултирелигијска и вишејезична држава коју насељава велики 
број националности које се међусобно разликују по демографским, образовним, 
културним и економским карактеристикама, језику и религији, територијалној 
дистрибуцији, политичкој организацији и националној еманципацији. С обзиром на 
број и учешће у укупном становништву Србије, Роми су значајна национална мањина, 
а етно-демографске промене и социо-економске и културне карактеристике указују на 
специфичан демографски развој и социјални статус ове етничке групе. 
С обзиром на специфичан демографски развој и социјални статус Рома, истраживање 
урађено у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у склопу 
грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница 
за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција 
градова и општина има за циљ истраживање потреба тржишта рада у контексту 
запошљавања Рома. Наиме, с обзиром на то да је циљ пројекта „Клуб за запошљавање 
Рома“ повећање конкурентности Рома на тржишту рада, урађена је компаративна 
анализа квалификација и капацитета припадника ромске националности односно 
њихове компатибилности са захевима тржишта рада. Потом је урађена анализа 
тржишта рада са циљем утврђивања каузалности између квалификација Рома и 
потреба тржишта. Крајни исход истраживања су препоруке за повећање конкурентности 
Рома на тржишту рада са аспекта додатних едукација у циљу стицања дефицитарних 
квалификација.     
 
Демографске карактеристике припадника ромске популације
 
Резултати пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији у 
2011. години показују да су од 6.982 милиона људи у Србији 83,32% Срби, а већина 
доминантних етничких група су Мађари (3,53%), Роми (2,05%) и Бошњаци (2,02%). 
Иако је најпотпунији и најзначајнији извор података, званична статистика о Ромима у 
Србији не може објаснити значајне осцилације. Према попису из 1948. године 52,181 
Ромa живи у Србији. У 1953. години тај број је незнатно повећан на 58.800, али од 1961. 
године само 9.826 Рома живи у Србији. Десет година касније, било је 49.894 људи који 
су се изјаснили као Роми, док је у 1981. години тај број удвостручен на 110,959. 
              
Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова 
у Републици Србији из 2011. године1 : Статистички уред Републике Србије, у овој 
области нуди следећа објашњења и открива неки од озбиљних проблема са којима се 
суочавају Роми:  

1. Према методологији спровођења пописа од стране Републичког завода за статистику, 
основни критеријум који се користи за утврђивање етничке припадности је изјава 
испитаника, што значи да свако лице има уставно загарантовано право да изрази 
своје ставове о припадности одређеној етничкој групи. Овај принцип субјективности 
омогућава промену етничке припадности привремено (због политичких, социо-
психолошких или других разлога) или трајно (због асимилације и процеса интеграције), 
1 Републички завод за статистику(2011) попис становништва, домаћинстава и станова у  Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.)
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што се посебно може видети на примеру кретања ромске популације.    
2. С друге стране, постоје Роми који уопште нису регистровани, као што су: расељени 
Роми са Косова и Метохије, Роми који живе у илегалним насељима, Роми рођени у 
бившим југословенским републикама, Роми повратници из западноевропских земаља. 
Ти људи нису укључени у попис становништва, па невладине организације и држава 
претпостављају да је број Рома у Србији најмање двоструко већи од оног који је 
приказан у званичним статистичким документима. Процене броја Рома значајно се 
разликују од званичних података, али у зависности од извора се крећу у следећим 
распонима: између 250.000 и 500.000, између 400.000 и 450.000. Неке су процене 
много веће: између 600.000 и 700.000 Рома. Процена која се сматра најадекватнијом је 
процена да у Србији живи око 450.000 Рома, а тај број се такође користи у званичним 
документима2.                  
 
Још увек не постоји научно објашњење феномена „етничке мимикрије“ међу Ромима 
у Србији, али честе промене етничке припадности резултат су мање изражених 
процеса асимилације или сталне отворене или прикривене дискриминације. Због 
тога су статистички подаци о демографским и социо-економским аспектима живота 
Рома у Србији непоуздани и тешко их је доказати, што онемогућава прецизну анализу 
различитих ромских питања.   

Стопа запослености и извори прихода Рома у Србији

Иако хронично висока незапосленост у Србији утиче на све сегменте друштва, ситуација 
Рома на тржишту рада је лошија од ситуације већинског становништва. Само 51% 
од 74,9% ромске популације, која чини радно способно становништво је запослено. 
Број незапослених жена међу Ромима је четири пута већи од броја незапослених 
мушкараца. Роми су веома млада етничка група и 54% ромске популације у Србији 
је између 15 и 49 година, које је доба када они могу највише да допринесу радом. 
Међутим, 70% Рома ове старосне доби још увек није имало посао3.

Запошљавање Рома углавном је неформално- делом краткотрајни ангажман или 
послови за које није потребно посебно знање. Стога су, према нашем истраживању/
анкети, извори прихода значајно различити у односу на већинско становништво: главни 
извор прихода ромске популације су неформално плаћени ангажмани од пријатеља и 
комшија (21%), стално запослење (12%) и продаја робе на тржишту (10%). 
Највећи број запослених Рома бави се трговином, пољопривредом и шумарством. 
Само 14% породица покушало је покренути властити посао, углавном у трговини.  
 
Анкета у оквиру Пописа становништва (2011) показала је да 6% анкетираних Рома 
зарађује за живот прикупљањем секундарног материјала. Појединци и читаве ромске 
породице баве се прикупљањем секундарних сировина4. Истраживање Демократског 
удружења Рома у Београду регистровало је 2.300 породица са око 10.000 чланова који 
се баве рециклажом5. Предности за рециклажу су очигледне и за животну средину и 
друштво, међутим, Роми тренутно спроводе ове активности на несигуран, неформалан 
и неорганизован начин, због чега они представљају најслабију карику у већ хаотичном 
2 Ибид.
3 Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.)
4 Ибид реф.2
5 Report on the regional conference “addressing discrimination and anti-gypsyism in the 
enlargement region”13-14 February 2018, Berlin, Germany, RegionalCooperationCouncil
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и неформалном тржишту секундарних сировина. Отпад се обично сакупља директно 
из канти за отпатке без икакве заштите, тако да су сакупљачи и њихове породице 
директно изложени различитим ризицима који могу утицати на њихово здравље. Деца 
су често ангажована за ове послове, а отпад се скупља по цео дан, тако да су деца 
лишена права на образовање. Отпад који се преузима за рециклажу превози се у 
рециклажне центре углавном примитивним превозним средствима, најчешће кочијама, 
што резултира ниским степеном продуктивности. Како Роми немају адекватне услове 
за одлагање секундарних сировина, ове сировине могу изгубити свој квалитет ако 
се одмах не продају. Овим се на крају смањује цена по којој се продају сировине, 
јер не постоји организовано тржиште куповине и продаје секундарних сировина, и 
дестабилизује економски положај породица. Роми укључени у прикупљање секундарних 
сировина немају никакво социјално или здравствено осигурање, што на крају показује 
чињеницом да 9% Рома обухваћених истраживањем прима пензије6.                     

Образовни ниво припадника ромске популације у Србији

Образовање Рома један је од важних предуслова и начина њихове еманципације 
и интеграције у друштву. Право на образовање доприноси не само развоју ромске 
заједнице, већ и друштва у целини, посебно цивилног друштва и демократије. Да би 
се свима омогућило квалитетно образовање и развио ефикасан образовни систем, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је започело 
свеобухватну реформу српског образовног система у 2016. години . Други талас 
реформи обухватио је реформу образовног система националних мањина, посебно 
ромских.       

Образовање Рома је најугроженији аспект живота Рома у Србији. Око 80% ромске 
популације је потпуно или функционално неписмено према Попису становништва 
(2011). Највећи број неписмених и необразованих Рома су жене. Попис становништва 
(2011)  даје податке о следећем образовном нивоу ромске популације у Србији: 61,9% 
није завршило основну школу, 29% је завршило само основну школу, 7,8% је завршило 
средњу школу, а само 0,3% је високо образовано. Образовна структура ромског 
становништва у Србији је вероватно лошија, имајући у виду чињеницу да је у попис 
укључен минималан број Рома који живе у илегалним насељима. Просечна дужина 
школовања за ромске мушкарце и жене је 5,5 година. За поређење, просечна дужина 
школовања људи у чијем окружењу живе испитаници Роми је у просеку 11 година7.              
 
Због  чињенице да стварни број Рома у Србији није познат, број деце и младих људи 
који би требало да буде образован се израчунава на основу процена помоћу старосне 
структуре укупног броја Рома основане од стране Попис становништва 2011 године 
- 450.000 Рома.  Дакле, предшколска старосна група (до 6 година) процењена је на 
70.000 Рома, старосна група од 7 до 14 година (старост основаца) од око 74.000 Рома, 
старосна група од 15 до 19 година (средње образовани) од око 41.000 Рома8.      
Тешко је проценити колико ромске деце никада није уписано у школу, а колико деце је 
напустило школу. Према Попису становништва ( 2011 ), једино што је поуздано јесте 
да је тај број огроман: 

6 Извештај о спровођењу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 
2016-2025,  интеграција рома 2020
7 Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.)
8 Ибид
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• деца која не похађају обавезни предшколски програм - 38%
• деца која не похађају основну школу - 26% 
• деца која су напустила основну школу - 74% се уписује у основну школу, а 73% 
уписаних ученика напусти основну школу
• деца која напуштају средњу школу - 38%          
 
Разлози напуштања школе су бројни и разноврсни, укључујући финансијску ситуацију 
породице, недовољну адаптацију образовних установа и висок ниво дискриминације 
ромске деце, као и недовољну помоћ деци да савладају обиман материјал. Искљученост 
из образовног система само је један од показатеља маргинализације Рома.   

Стамбени услови ромских породица у Србији

Попис становништва ( 2011 ) је утврдио да постоје 593 ромска насеља у Србији са 
више од 15 породица, односно са више од 100 становника. Укупно има 201.353 Рома 
и 46.238 Рома расељених са КиМ који  живе у овим насељима. Од 593 регистрована 
насеља, 258 се налази у урбаним срединама, а остатак у приградским или руралним 
областима. Највећа концентрација ромских насеља је у Београду, јер су на том 
подручју регистрована 102 ромска насеља . Велики број ромских насеља забележен 
је у северозападном делу Централне Србије, Војводини и у неким деловима Јужне 
Србије, док је најмање ромских насеља забележено у Санџаку и југозападном делу 
Србије9.               

Према доступним подацима, 28% ромских насеља у Србији изграђено је у складу 
са урбанистичким плановима, 34.6% је изграђено нелегално, док је 35.4% насеља 
изграђено нелегално око планираних насеља. Комунална инфраструктура у овим 
насељима је на врло ниском нивоу. Највећи број насеља чине нехигијенска илегална 
насеља (43,5%), делимично уређена комунална инфраструктура може се наћи у 44% 
ромских насеља, а потпуно регулисана само у 11% ромских насеља10.  

Од анкетираних породица 64,7% сматра да имају добре услове за живот. Међутим, 
показатељи животног стандарда и економског статуса могу се сматрати употребом 
савремених кућних апарата, па је стога утврђено следеће: већина породица има 
телевизор - 86%, електрични шпорет и фрижидер - 66%, веш машину - 33%, аутомобил 
- 17,7%, а машину за судове само 1,4%.           
 
Здравствено стање припадника ромске популације

Основна карактеристика демографског развоја Рома је висока  стопа раста популације 
узрокована високом стопом наталитета и релативно ниском стопу смртности услед 
такве старосне структуре становништва у којој доминирају младе популације према 
попису становништва (2011). У поређењу са укупним (и већинским) становништвом 
у Србији, разлике између стопе наталитета и смрти стално се повећавају, посебно 
када је реч о наталитету, јер Роми имају једну од највећих стопа наталитета у Србији 
(Албанци имају највећу стопу наталитета), па тако и у Европи. Подаци из 2012 године 
показују да је стопа наталитета Рома (23,5 ‰) два пута већа од стопе наталитета 
српског становништва (10,3 ‰), док је стопа смртности готово два пута нижа (7,3 дела 

9 Ибид.
10 Извештај о спровођењу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 
2016-2025,  интеграција рома 2020
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на хиљаду за разлику од 13,6 ‰)11 . Иако је укупна стопа смртности нижа од националног 
просека (због доминирања младе популације у старосној структури), Роми обично 
имају натпросечне стопе смртности од одређених болести у свим старосним групама, 
док је стопа смртности одојчади добар показатељ здравља. 
Попис становништва 2011.  у Србији открио је да 17,4% испитаних Рома старости 
између 25 и 44 година пријавило је неку од хроничних болести. За поређење, просечна 
стопа оболелих од хроничне болести у Србији је 6,8%. Међутим, забрињавајући је 
податак да је половина укупног броја анкетираних Рома старих између 40 и 55 година 
пријавила да болује од неких хроничних болести, док је проценат пацијената у истој 
старосној групи на нивоу укупног становништва у Србији 25,9 %12.           
 
Међутим, подаци о здравственом стању ромске популације добијени у разним 
анкетама требају бити анализирани с опрезом, јер ови подаци одражавају само 
оно што испитаници мисле и кажу о свом здрављу, тако да их не треба мешати са 
стварним здравственим стањем. Имајући у виду да само мали број Рома иде на 
редовне здравствене прегледе, а само 57% од болесних Рома тражи медицинску 
помоћ, њихове здравствене изјаве не могу се користити у жељи да се добије реална 
слика здравствених проблема Рома, већ само као индикатори за процену здравственог 
стања. У случају повреде или болести, Роми се најчешће обраћају лекарима опште 
праксе (62%), док само 14% одлази на лечење код лекара специјалиста, а у већини 
случајева озбиљне болести се не лече ни након дијагнозе. Лечење није предузето 
у чак 55% случајева због недостатка средстава за куповину лекова, јер само 5% 
прихода просечне ромске породице троши се на здравствену заштиту. Због високе 
стопе незапослености јако мали број Рома иде код лекара и предузима потребне мере 
здравствене заштите13.      
 

Запошљавање Рома
Влада Републике Србије усвојила је Стратегију за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња за 2016. годину за период од 2016. до 2025. године (у даљем тексту: 
Стратегија) на основу члана 45. став 1. Закона о Влади. Стратегија је препознала да 
су области рада и запошљавања од посебног значаја за ромску популацију, имајући у 
виду да радом, с једне стране, повећава економску независност и личне и породичне 
стандарде, а с друге стране, запошљавањем, има посебан ефекат на социјализацију14.

11 Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.)
12 Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.)
13 Извештај о спровођењу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 
2016-2025,  интеграција Рома 2020
14 На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада доноси Стратегију за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. Године “Службени 
гласник РС”, број 26 од 10. марта 2016.
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Ромкиње и Роми и њихова социјална партиципација

Треба напоменути да подаци прикупљени у овом истраживању из филијала Националне 
службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ) показују да политика социјалне 
заштите, односно новчане социјалне помоћи, у одређеној мери одвраћа кориснике од 
прихватања послова, који се ретко нуде. Пре свега зато што финансијска социјална 
помоћ и пословање у сивој економији (као што је прикупљање секундарних сировина) 
прелази износ новца који би могли да зараде за већину послова које нуди НСЗ (јавни 
радови, уговори за привремене и повремене послове).     
 
Стратегија за социјалну укљученост Ромкиња и Рома у Републици Србији15 предвиђа 
формирање националне базе података о незапосленим припадницима ромске 
националне мањине у Републици Србији, а прикупљени подаци показују да све 
канцеларије НСЗ воде евиденцију о незапосленим члановима Ромских заједница.
 
Такође, Акциони план 16предвиђа развој система информисања и едукације припадника 
ромске заједнице о значају и условима регистрације незапослених лица, односно 
права и обавезе незапослених лица, уз подршку организација цивилног друштва које 
се залажу за напредовање Рома.  
 
Самозапошљавање

Треба истаћи чињеницу да, иако су добро осмишљене афирмативне мере 
самозапошљавања, предности ових мера нису сразмерне потребама и специфичним 
проблемима Рома. Услови који незапослени морају да испуне да би били подобни за 
ову врсту донације су недостижни за већину Рома. 
 
Највећи проблем је обезбеђивање гаранта приликом закључивања уговора са НСЗ. 
Поред тога, количина финансијских средстава која се додељују није довољна за 
покретање сопственог посла. Ова мера је погоднија за оне чланове ромске заједнице 
који су већ започели посао, а ова субвенција представља додатна средства за даљи 
развој. Најчешће активности за које се корисници ове афирмативне мере одлучују су 
услужне делатности (фризер, пекар, брза храна, аутомеханичар), као и трговина. 

Истраживање је такође имало за циљ да прикупи податке о примерима добре праксе 
када је у питању покретање сопственог посла субвенцијом НСЗ за припаднике ромске 
заједнице, али је било мало таквих примера.
У 2019. години, 43 припадника ромске националности добили су средства за покретање 
сопственог посла у следећим канцеларијама: субвенција Бујановац 1, Лесковац 1, Ниш 
11, Прокупље 4, субвенције. Ови подаци показују да је мали број Рома користио ову 
меру, имајући у виду укупан број незапослених Рома у евиденцијама НСЗ.

Треба напоменути и чињеницу да се највећи број Рома регистровао са разлогом што је 
услов за добијање новчане социјалне помоћи. Саговорници из НСЗ верују да су Роми 
и Ромкиње информисани о условима и важности уписа у евиденцију НСЗ, а такође 
постоје и информације у ромским насељима. 

15 Извештај о спровођењу стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 
2016-2025,  интеграција Рома 2020 
16 Ибид
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Дискриминација Рома од стране послодаваца  

Наше истраживање је показало да 51 одсто регионалних компанија, тј. Послодаваца, 
сматра да није добро да компанија запосли припадника ромске националности, 16 
процената не би их запослило, а 19 процената сматра да би било лоше за њихов 
посао.
 
На укупан успех примене активних мера политике запошљавања Рома свакако 
утичу предрасуде и дискриминација истих. Иако су створене посебне мере у области 
запошљавања ради мотивисања послодаваца да запошљавају Роме (НСЗ субвенције), 
етничка дистанца према Ромима не опада и као национална заједница они су највише 
изложени дискриминацији. 

Према представницима филијала НСЗ, послодавци врло често одбијају да запошљавају 
Роме и Ромкиње, при чему су послодавци свесни да је дискриминација на основу 
етничке припадности забрањена на вишем нивоу, а разлози нису Роми већ други 
разлози (неквалификовани радници, други кандидати показали су боље знање).   

Анализирали смо значај стварања јасних показатеља за препознавање дискриминације 
у областима приступа тржишту рада, запошљавања и права из радног односа, али 
канцеларије указују на то да немају механизам деловања ако утврде да послодавци 
не желе да запосле Роме.

Један случај имао је специфичан пример послодавца у пријави, који је изјавио да жели 
запослити чланове Рома, а из иностране филијале је обавештен да је таква пријава 
дискриминаторна и да је мора повући.   

Укупан број ромских мушкараца и жена у евиденцијама НСЗ  
Подаци о броју незапослених Рома могу се добити званично из НСЗ, притом подаци 
су сортирани и према полу. Анализе података указују на чињеницу  да да је вероватно 
већи број припадника ромске заједнице регистрован у НСЗ, али не и да се нису 
изјаснили о својој националној припадности. 

Табела1.

Укупан број и учешће Ромa у незапосленима на евиденцији Националне службе за запошљавање у месецу јануару 2020. године17

17 Национална служба за запошљавање, Статистички билтен, http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/statis-
ti_ki_bilteni_nsz.cid667
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Табела 2.
Структрура незапослених Рома у Нишавском округу према степену стручне спреме регистриваних 

у Националној служби за запошљавање у месецу јануару 2020.године18

Табела 3.
Структрура незапослених Рома у Г.О. Црвени Крст према степену стручне спреме регистриваних 

у Националној служби за запошљавање у месецу јануару 2020.године

Од 356 припадника ромске популације, на територији Градске општине Црвени Крст, 
на евиденцији НСЗ је чак 288, односно 80,9% је категорисано као лица без занимања 
и стручне спреме. Значајно је напоменути да само 24 жене имају неко занимање.

18 Национална служба за запошљавање, Статистички билтен, http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/statis-
ti_ki_bilteni_nsz.cid667

Извор: www.nsz.gov.rs

Извор: www.nsz.gov.rs
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Локална методологија
 
Опис контекста истраживања - заједнице у којој је истраживање 
спроведено
 
Наше истраживање је спроведено у Нишу, где су учествовали углавном становници 
два највећа урбана ромска насеља- Београд мала и Црвена звезда. Међутим, 
неколико испитаника су из других делова града, који нису насељени углавном Ромима, 
укључујући и рурална подручја на периферији града. Зато смо описали шири контекст 
истраживања, града Ниша.        

Ниш је град са највећом заједницом Рома у Јужној Србији - Роми чине 2,7% (6.996 
од 260.237 становника) Ниша и 3,06% становништва Нишавског региона (11.499 
од 376.319). Поређења ради, на националном нивоу, Роми чине 2,55 % укупног 
становништва Србије (147.604 од укупно 7.186.862)19. 

Београд мала се сматра највећим ромским насељем у Нишу и Јужној Србији. Налази 
се у централном делу града (10 минута хода од центра), између општине Црвени Крст 
на северу и реке на југу.  Део је Градске општине Црвени Крст, смештен уз један од 
најважнијих улаза у град и дуж аутопута Е 75 који повезује Ниш са главним градом 
Србије- Београдом. Главна аутобуска станица налази се у овом насељу, које је 
делимично стамбено и делимично комерцијално (у њему се налазе зелене и бувље 
пијаце, као и многе друге продавнице и ресторани). Тачан број Рома који живе у овом 
насељу није познат:     

• Према незваничним изворима, у овом насељу живи око 4.500 Рома. 
• Резултати последњег пописа говоре да 2.464 Рома живи у Градској општини 
Црвени Крст, у насељу Београд мала. Према овом извору 1.262 су мушкарци и 1.202 
жене, а просечна старост становника у овом насељу је 29 година20.                

Још једно велико ромско насеље зове се Црвена звезда. Ово насеље налази се у 
Градској општини Палилула, у којој живи 73.801 становника, од којих су 2.745 Роми, 
показују подаци из Пописа становништва из 2011. године. Али, у ове податке се с 
правом може сумњати, наводи се у саопштењу наведеном на званичној веб локацији 
ове општине.          

Истраживање21 спроведено у оквиру пописа становништва 2011. године не пружа 
потпуно тачне информације, јер наводи да у општини Црвени Крст има 3.435 припадника 
највеће етничке мањине, Рома, али претпоставља се да их има око 7.50022.      
Такође, неке ромске породице и даље живе у другим насељима (нпр. Стара Циган 
мала) или су интегрисане у друге делове града. Према резултатима пописа, 500 до 
600 Рома живи у остале три градске општине (Медиjана, Нишка Бања и Пантелеј).          
 

19 Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.) 
20 Регионална методологија за мапирање становања Рома, Regional CooperationCouncil Roma Integra-
tion 2020 ActionTeam,
21Ибид
22 Републички завод за статистику (2011) попис становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Србији из 2011, www.stat.gov.rs, (15.06.2020.)
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Запошљавање и избор испитаника 

Током истраживања, односно групе пројектних активности усмерених на процену 
потреба циљне групе, спроведене су 3 врсте активности. Унутар сваке од њих 
примењене су одређене стратегије регрутовања и избора учесника.       
Активности везане за канцеларијско истраживања укључивале су прикупљање 
секундарних података из релевантних научних радова и извештаја о Ромима у Србији, 
реализоване пројекте и програме који су објављени или доступни путем интернета. 
Контактирали смо поменуте особе на основу личног познанства (чланови тима су 
већ сарађивали са њима), а затим су уследили други контакти на основу препорука. 
Скоро сви представници локалних институција и невладиних организација показали 
су спремност да нам помогну. 

Ради сигурности учесника у фокус групама, применили смо неколико стратегија 
заснованих на директном приступу: 
• Контактирање представника 4 локалне НГО са циљем побољшања друштвено- 
економског статуса Рома и препорука другим потенцијалним учесницима у фокус 
групама и интервјуима 
• Контактирање Националне службе за запошљавање у Нишу. 

Да бисмо осигурали учешће довољног броја испитаника у интервјуима, користили смо 
две основне стратегије: 1) лични контакти и 2) препоруке особа контактираних за учешће 
у фокус групама (представници НВО-а и институција локалне управе, истраживачи...). 
У разговорима смо имали непроцењиву помоћ локалних фацилитатора који су нам 
помогли да ступимо у контакт и састанемо се са испитаницима. Укупан број испитаника 
је 20, како се предлаже. Сви су се изјаснили као Роми, што је био неопходан предуслов 
за учешће у интервјуу. Свих двадесет испитаника има држављанство Србије. Неки 
подаци о репрезентативности групе испитаника представљени су у следећим 
графиконима. 

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш априла 2020.

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш априла 2020.
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Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш априла 2020.

Интервјуи су такође прошли добро. Испитаници су били високо мотивисани и 
кооперативни, посебно људи лошег економског статуса и активисти. 

Сви су испитаници адекватно одговорили на сва питања, ниједно питање за њих није 
табу. Међутим, већина испитаника нерадо је одговарала или уопште није одговарала 
на питања о симболима успеха и богатства. Обзиром на специфичност културолошког 
образца ромске популације, већина испитаника није желела да одговара на питања у 
вези поседовања некретнина, драгоцености, штедних рачуна у банкама и сл. Разлог за 
то може се потражити у друштвено прихватљивом одговору.  
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Резултати

Извори прихода

Ова категорија односи се на неколико тема:  
• Како испитаници и њихове породице остварују приход који им је потребан за живот;         
• Чланови породице који зарађују/ пружају приход;         
• Износ прихода оствареног на нивоу појединца/ породице;         
• Главни извори прихода- њихова учесталост, стабилност, сигурност (током наредне 
године или пет година), главни фактори који утичу на стабилност дохотка, проблеми 
везани за изворе прихода, тенденција повећања/ смањења прихода у будућности;         
• Износ новца који иде у „индивидуални“ и „породични“ буџет;         

Категоризација прихода на основу њихове регуларности (редовни и додатни) и извора 
(чланови породице који зарађују) уз навођење износа и учесталости ситуација у којима 
се остварују.
         
Врсте социјалне помоћи као категорије прихода           
 
Први део овог одељка односи се на опис начина на који испитаници и њихове породице 
набављају новац који им је потребан за живот, тачније на главне изворе прихода- њихову 
учесталост, стабилност, сигурност; категоризација прихода на основу регуларности и 
извора прихода са спецификацијом учесталости/ ситуација у којима се остварују; и 
врсте социјалне помоћи као категорије прихода.  Постоје две основне врсте прихода, 
према њиховој учесталости, правилности и стабилности- редовни и додатни приходи. 

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш априла 2020.
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Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш априла 2020.

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш априла 2020.

Закључак је да се ниво прихода по члану домаћинства креће од 20 ЕУР до 300 ЕУР 
месечно.  Што се тиче стабилности прихода и његове стабилности у будућности, 
приметили смо да се сиромашне породице ослањају на приход од социјалне помоћи, 
који је мали, али редован и зато је за ове породице веома важан (око 40-70 ЕУР по 
особи, различита примања у групи помоћи породицама (са децом) или виши износи за 
такозвану породичну пензију.

Већина чланова породице од којих испитаници долазе раде сезонски или су 
неформално/ нерегистровани у приватном сектору. Због тога су њихови приходи 
неизвесни (долазе из наведених сезонских/ додатних послова).  Само 4 особе - 
најстарији чланови породица из којих испитаници долазе- имају примања која се могу 
сматрати стабилним и сигурним. Двоје од ових људи је запослено у јавном сектору, 
а двоје у приватном сектору, у великим предузећима- они чак очекују раст плата у 
будућности. 
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Специфична ситуација је у случају да 5 људи (3 жене и 2 мушкарца) имају стабилне, али 
несигурне приходе- временски ограничене, јер су запослени на основу краткорочних 
уговора који трају од 6 месеци до 3 године. Особе у овој ситуацији дужни су да 
обнављају уговоре сваке године или два пута годишње (нпр. педагошки асистенти 
у основним школама, здравствени посредници које плаћа Министарство здравља, 
службеник банке на усмени рок..).  
 
У великом броју испитиваних случајева, сви остварени приходи су “спојени” на једно 
место-породични буџет, који се користи за потребе свих чланова породице. Најстарији 
мушкарац у породици, или оба родитеља, све што зараде оставе на једном месту, 
одакле се новац троши углавном за задовољење потреба деце.       
   
Навике млађих људи који зарађују разликују се када је у питању допринос породичном 
буџету. У једном случају, млада жена троши све што је добила на основу стипендије 
искључиво за себе, али 5 других младих људи доприноси породичном буџету у 
износима између 50-100% од њихове зараде. Један млади испитаник, који живи сам и 
зарађује, повремено шаље новац родитељима који живе у другом граду. 
   
Планови испитаника

Овај део извештаја односи се на начин на који испитаник види себе у будућности и шта 
мисли у коме правцу ће се ситуација променити. Наводимо и налазе да ли испитаници 
жале због неке одлуке о приходу или расходу или желе да у вези с тим направе било 
какве промене.      
Млади и образовани испитаници се надају, ако се њихово образовање повећа да ће 
им се повећавати и шансе да пронађу посао и зараде новац за самостални живот или 
помоћ породици. И родитељи се томе надају.   
 
Млађи образовани испитаници, као и старији незапослени, очекују пораст трошкова 
живота у будућности. У случају да не пронађу посао са платом која се повећава, сви 
ови испитаници спомињу одлазак у иностранство као опцију (код родбине која је већ 
тамо или се удају за локалне грађане у сврху добијања држављанства). Али, сви 
помињу да би радије остали у Србији, због свог матерњег језика, породице, пријатеља 
и зато што је сматрају домовином.     
 
Налази из интервјуа  

Заједнички закључак самих испитаника је да је њихов главни проблем у финансијском 
управљању, недостатак финансијских средстава, тачније недостатак прихода и 
стабилни извори прихода.
Национална служба за запошљавање треба да обрати више пажње на образовање 
одраслих Рома. Многи од њих су очајни и траже било какав посао, па би их требало 
информисати о могућностима запошљавања, чак и ако су то сезонски послови. 
Један од могућих облика организације за обављање сезонских послова може бити 
кооперативност. Програми за квалификацију или преквалификацију потребни су 
посебно за старије Роме, који су углавном недовољно образовани.             
Ако је добро организован и спроведен у оквиру задруге, посао прикупљања секундарних 
сировина може бити зарада неким Ромима. Успостављање Центра за рециклажу, по 
узору на ЕУ, може створити нова радна места за Роме. За ово запослење нема потребе 
за формалним или неформалним образовањем.     
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Друга област образовања и информисања односи се на питања и поступке који се 
односе на социјалну заштиту и начине остваривања права на социјалну заштиту 
сиромашних грађана. Многи од најсиромашнијих одустају од социјалне помоћи због 
компликоване администрације и недостатка новца за издавање разних докумената. 
Поступци су нарочито сложени за двоструке дискриминације интерно расељених 
Рома. Општа препорука је поједноставити и олакшати ове поступке особама које су 
задужене за њихово спровођење, као и издавања потребних документа, по могућности 
без наплате накнада, за особе са најугроженијим социјално-економским статусом.          
Информације о стипендијама и афирмативним мерама за ученике и студенте требало 
би да буду видљивије, како би младима омогућили пријем у средњу школу и на 
факултет, што ће им омогућити да се у будућности образују и повећају могућности 
запошљавања без утицаја на породични буџет.  

Додатне информације: Због ниског квалитета живота, многи испитаници пате од 
здравствених проблема, између осталог, дијабетес и срчани проблеми су најчешће 
болести. Потребно је обезбедити едукацију о ризицима и превенцији болести.   
Што се тиче потрошње, општи закључак је да већина испитаних Рома не троши 
рационално - спорадично праве планове или листе приоритета приликом куповине и 
не практикују одласке у продавнице, велике продавнице и хипермаркете, те стога не 
користе повољне цене и снижења цена.     
 
На основу урађене анкете и разговора са припадницима Ромске мањине на територији 
Града Ниша може се доћи до следећих закључака:

Актуелно стање

1. Припадници Ромске националне мањине рано напуштају институције формалног 
образовања.
2. Извори прихода припадника Ромске националне мањине нису видљиви 
институцијама система, те самим тим не улазе у званичну статистику.
3. Постоји јасна подела у начину размишљања и изворима прихода, припадника 
Ромске националне мањине који живе у Ромских насељима и оних који живе у другим 
деловима Града Ниша.
4. Роми су детаљно упознати са програмима и правима социјалне заштите.
5. Не постоји јасна слика нити добра информисаност припадника Ромске 
националне мањинe о могућностима самозапошљавања, осим у случајевима сиве 
зоне пословања.

Тражена занимања

1. Припадници Ромске националне мањине истакли су жељу да им се пружи 
подршка у систематском и организованом прикупљању секундарних сировина
2. Утврђено је да код мушке популације постоји жеља да се баве следећим 
пословима:
- извођење завршних грађевинских радова 
- руковаоца грађевинским машинама, виљушкариста
- послови обезбеђења, 
- педикир- маникир, 
- шминкера, 
- фризера, 
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- собарице, геронто домаћице, неговатељице
- Занатски послови: ковач, заваривач…

Координирана сарадња свих државних органа, образовних институција, невладиних 
организација може допринети бољем образовању, бољем информисању и напретку, 
побољшању начина и услова живота Рома. И даље је велики проценат недовољно 
образованих Рома, неупућених и неприхваћених, са лошим начином живота у лошим 
условима. 
Све претходно има за циљ обезбеђивање сталних извора прихода који су препознати 
од стране институција система који улазе у званичну статистику. 

Анализа ромских НВО
Наш тим је обавио интервју са најрелевантнијим НВО из Ниша и Југоисточне Србије.  

YUROM центар

“YUROM Центар” је осмишљен да сачува простор бивше Југославије када је у питању 
ромска заједница и да се бави питањима социјалне укључености и еманципације Рома.  
Двадесет година YUROM Центар није одступио од тих основних оригиналних обавеза. 
YUROM Центар бави се јавним залагањем, а не решавањем личних проблема, јер 
постоји Центар за социјални рад и друге институције за то.
 
Циљеви “YUROM Центра” су следећи:
• Јавна расправа у светлу ромских питања (дискриминација, запошљавање, становање, 
побољшање образовања и здравља Рома).
• Промоција успешних модела интеграције у локалним заједницама.
• Активности ИНДОК-а (прикупљање, обрада и селективно ширење научних 
истраживања и статистичких података који се односе на Роме); “РОМИНФО” - база 
података.
• Смањење сиромаштва кроз нове моделе образовања, самозапошљавања и 
запошљавања (породично предузеће), локални економски развој на нивоу ромских 
насеља.
• Мониторинг у области смештаја, образовања, запошљавања, очувања и побољшања 
здравља Рома.
• Иницирање политичке писмености и активизма Рома.
 
Удружење ромских жена „Освит“

Удружење ромских жена „ОСВИТ“ је правно лице, са законским обавезама и 
одговорностима утврђеним Уставом, законом и статутом, оверено и уписано у регистар 
удружења, друштвених и политичких организација, који води Министарство за људска 
и мањинска права.
 
Mисија организације
 • Организује семинаре и обуке, ради на укључивању ромских жена и деце у образовни 
систем
• Посредује у запошљавању
• О здравственом образовању и активностима везаним за женска, дечја људска права 
и особе са инвалидитетом
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• Побољшање информација
• Активности везане за развој и очување ромске културе и традиције.
• У програмима за помоћ расељеним лицима
• Организовање кампања
 
НВО “Ђурђевдан “

НВО “Ђурђевдан “ послује у општини Бела Паланка од 2001.године, са циљем да се 
помогне ромском и неромском становништву у општини у образовним, здравственим 
и социјалним аспектима живота. Тренутно је у реализацији пројекта ангажовано 19 
људи различитих образовних профила и узраста, али сви са јединственим циљем - да 
помогну онима којима је помоћ заиста потребна.
 

Резултати
 
Опсежни интервјуи са невладиним организацијама били су информативни, као и 
креирање мишљења о стратегијама запошљавања ромске популације.
 
Предлози за могуће запошљавање Рома:

За Роме који не поседују формално образовање истиче се потреба да се врше обуке 
за обављање следећих послова:
• завршни грађевински радови: (молер- фарбар, кнауф мајстор, лимар..)
• руковалац грађевинским машинама, виљушкариста
• обезбеђење, домар
• педикир- маникир, шминкер, фризер, масер
• собарице, геронто домаћице, неговатељице
• програмер, веб дизајнер

Закључак свих спроведених интервјуа је да је прилика за запошљавање Рома у старим 
занатима и занимањима која су заснована на неформалном образовању. У том смислу 
највише наглашена занимања су заваривачи, савремени ковачи, мајстори завршних 
грађевинских радова: молер- фарбар, кнауф мајстор, лимар, руковалац грађевинским 
машинама, виљушкариста, обезбеђење, педикир- маникир, шминкер, фризер, масер, 
собарице, геронто домаћице, неговатељице  итд. 

Имајући у виду да податке о следећем образовном нивоу ромске популације у Србији: 
61,9% није завршило основну школу, 29% је завршило само основну школу, 7,8% је 
завршило средњу школу, а само 0,3% је високо образовано недвосмислено се може 
закључити следеће: 

1. Образовање које треба да повећа конкурентност Рома на тржишту рада мора 
бити неформалног карактера заснованог на обукама за стицање вештина.
2. Потенцијални резервоар запошљавања Рома налази се у обављању послова 
који су дефицитарни на тржишту.
3. У циљу трајног решења проблема обављања послова непрепознатих од 
стране институција система, треба тежити запошљавању на радним местима која су 
институционално препозната и где постоји капацитет за континуирани рад. 
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 Упоређујући образовања и вештина Рома са потражњом на тржишту рада доводи до 
препоруке за обуку за поједина занимања:
- обука за извођење завршних грађевинских радова:
• за молера- фарбара, 
• за кнауф мајстор,
• за лимара, 
- обука за руковаоца грађевинским машинама, 
- обука за виљушкаристе
- обука за послове обезбеђења, 
- обука за послове домара
- обука за педикир- маникир, 
- обука за шминкера, 
- обука за фризера, 
- обука за масера
- обука за собарице, геронто домаћице, неговатељице
Такође истиче се потреба образовањем Рома за обављање следећих послова:
• обука за кувара 
• обука за веб дизајнера

Даље образовање, преквалификација, програми 
додатног усавршавања Националне службе за 
запошљавање 
 
Према прикупљеним подацима може се закључити да је спровођење мотивацијских 
семинара за незапослене Роме, укључивање незапослених Рома у програм додатног 
образовања и оспособљавања, креирање посебних програма обуке за Роме, 
укључивање незапослених Рома у активно тражење посла, клубови за тражење 
послова и сајмови запошљавања нису дали очекиване резултате.   
С обзиром на то да је већина припадника ромске заједнице регистроване код НСЗ у 
категорији неквалификованих или ниско квалификованих радника, ови програми могу 
бити веома важни за постизање мера социјалне инклузије и повећање могућности 
за запошљавање Рома и Ромкиња, ако постоје бољи механизми за институционално 
препознавање већег броја припадника ромске заједнице. 
Роме и Ромкиње углавном информише Национална служба за запошљавање о 
могућностима додатног образовања, упућује их на додатно образовање и обезбеђује 
надокнаду путних трошкова. 

Број Рома укључених у едукацију23 

23 Национална служба за запошљавање, Статистички билтен 2020, http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/
statisti_ki_bilteni_nsz.cid667
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Саговорници истичу да међу Ромима постоји мала мотивација за укључивање у 
функционалне програме образовања одраслих и то је мера коју је потребно даље 
развијати. 
 
Што се тиче програма додатне обуке, преквалификације, односно организовања 
различитих врста обука за припаднике ромске заједнице, ова мера у великој мери 
зависи од тога шта се планира за текућу годину у свакој локалној самоуправи. Наравно, 
обуке које се организују зависе од потреба тржишта или послодаваца на одређеној 
територији локалне самоуправе. 
Такође, организоване су мотивацијске обуке за тражење посла, али они истичу да 
је укључивање Рома у ове програме тешко, иако их саветници позивају појединачно 
телефоном и објашњавају важност инклузије. 
Постоји низ активних мера политике запошљавања за тешко запошљиве категорије, 
укључујући припаднике ромске заједнице, али резултати још увек нису на завидном 
нивоу и у том погледу је потребно размотрити да ли су те мере погодне за већину 
Рома. 
 
Анализа тржишта рада недвосмислено указује на дефицитарна занимања и послове. 
Имајући у виду чињеницу да одређени број дефицитарних занимања подразумева 
формално образовање, фокусирана су занимања и послови који не захтевају формално 
образовање већ обуку да би се стекла квалификација за рад. Такође, филтрирање 
дефицитарних послова је изведено по основу контунуираности, наиме, сви послови 
који су сезонског карактера или могу да се обављају у сивој зони пословања нису 
анализирани.  

Потребе тржишта рада за дефицитарним занимањима, указује да су највеће шансе за 
запошљавање припадника Ромске националности код професија: 
- заваривачи, 
- бравари, 
- магационери, 
- возачи, 
- радници обезбеђења, 
- молери, 
- фасадери, 
- армирачи, 
- руковаоци виљушкарима
- за кнауф мајстора,
- за лимара, 
- руковаоца грађевинским машинама, 
- послови обезбеђења, 
- послови домара
- послови педикир- маникир, 
- послови шминкера, 
- послови фризера, 
- послови масера
- послови собарице, геронто домаћице, неговатељице
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Истраживање послодаваца
Интензивно истраживање структуре послодаваца у Нишу и југоисточној Србији 
обављено је интервјуисањем значајног броја представника МСП-а. Интервју са 
представницима малих и средњих предузећа из Ниша и Југоисточне Србија је 
фокусиран на следећим проблемима у вези са запошљавањем Рома:
• Послодавци нису довољно информисани о подршци за запошљавање Рома на 
свим нивоима.
• Субвенција послодавцима за отварање нових радних места у паушалном износу, 
неповратна средства треба повећати јер Роми обично буду упућени на едукацију.
• Увођење пореске олакшице за запошљавање ромске популације било би 
привлачно за послодавце. Могуће смањење пореза, као и разне друге стимулативне и 
регулаторне мере, биле би од велике користи за интензивно запошљавање Рома.

МСП која могу бити потенцијални послодавци Ромима су укључени у:
• производња папирних додатака (производња тоалетног папира, салвета, 
марамица и осталих производа од папира)      
• куповина и продаја секундарних сировина      
• откуп, прерада, класификација и продаја сирових кожа      
• услуге чишћења и редовног одржавања      
• обављање услуга руковања теретом виљушком      
• производња обуће       
• извођење завршних грађевинских радова:
• руковање грађевинским машинама, 
• руковање виљушкарима
• послове обезбеђења, 
• послове домара
• послове  кувара,
• послове педикир- маникир, 
• обука за шминкера, 
• послове фризера, 
• послове масера,
• послове собарица, геронто домаћица, неговатељица,
• послове веб дизајнера

 
Помоћ у виду субвенција за машине и опрему МСП који запошљавају Роме омогућила 
би даљи раст и развој компаније, а самим тим и отварање нових радних места као и 
запошљавање Рома.
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Прикупљање података за потребе пројекта „Клуб за запошљавање 
Рома“ Градске општине Црвени Крст

Градска општина Црвени Крст је у оквиру својих пројектних активности на пројекту „Клуб 
за запошљавање Рома“ прикупила податке и формирала базу података пријављених 
Рома за стручне и бизнис обуке од марта до јула 2020. године. Пријаве је попунио 
укупно 51 припадник ромске популације са територије Града Ниша, од којих је 30 било 
мушког пола, а 21 женског пола.Сви су се изјаснили као Роми. Ниво образовања и 
стечено звање у формалном систему образовања дати су у следећим дијаграмима

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020
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Оформљена база пријавних формулара је показала да свих 51 испитаника жели да 
се стручно усавршава одговарали на питања везана за запосленост и евидентирани 
радни стаж, а резултати су дати у графиконима.

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020

На основу графикона евидентно је да се запошљавање припадника ромске мањине одвија 
у сивој зони економије јер велика већина испитаника нема евидентран радни стаж. 
Даља обрада података је са циљем анализе заинтересованости припадника ромске 
популације за самозапошљавање. 

Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020

Увидом у базу података јасно је да, без обзира на чињеницу да се привредне активности 
Рома одвијају у сивој зони пословања, ван граница званичног привредног система, не 
постоји изражена жеља за формализацијом сопственог статуса кроз самозапошљавање. 
Ово се може објаснити чињеницом да постоји латентан страх од институција привредног 
система. 
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Подаци су добијени у анкети и обрађени у ЦПИП Д.О.О Ниш маја 2020

Aнализом жељених обука и едукација утврђено је да је највеће интересовање Рома за 
обуке послове маникира и педикира и неговатељица код женске популације, односно 
руковаоца радних машина, фарбара- молера и обезбеђење  код мушке популације, као и 
обука за куваре код оба пола. 

Анализирајући структуру незапослених Рома издваја се чињеница да је 45% незапослених 
у категорији радно способних корисника новчане социјалне помоћи. Ова чињеница указује 
на потребу да се од радно способних корисника новчане социјалне помоћи кроз обуку 
и неформално образовање креирају запослени који раде у оквиру привредног система 
Републике Србије.  
 

Препоруке за подручје запошљавања
Координирана сарадња свих државних органа, образовних институција, невладиних 
организација може допринети већем нивоу образовања, бољем информисању и напретку, 
побољшању начина и услова живота Рома.      

Припадници ромске националне мањине који се одлуче за предузетништво требало би 
да добију подршку државних институција и невладиних организација да предузетничке 
радње не би затворили одмах по истеку 12 месеци, колико траје обавеза према држави. 
Менторство треба наставити након краја прве године и на тај начин их подстаћи да наставе 
са радом.      

Од велике користи у пословању било би могуће смањење пореза и доприноса на рад, али 
и разне друге мере подстицаја и регулације. Највећи изазов је како пронаћи финансирање, 
јер често не испуњавају све услове.      
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Препорука за образовање Рома

Компаративна анализа образовне структуре и вештина Ромске популације са потребама 
на тржишту рада довела је до препоруке које имају за циљ побољшање шанси за 
запошљавање Ромске популације.
 
Препоруке за обуку за занимања која могу побољшати могућности запошљавања Рома 
за оба пола:
 
• немачки и енглески језик и компјутерски курсеви (веб дизајн..), 
• обука за старе занате: 1. Хеклање , 2. Златни вез, 3. Керамичари, 4. Лицидари 
(израду бомбона, лизалица), 5. Производи од сапуна, 6. Рамови за слике и слике од 
сламе. Препоруке за обуку за занимања које могу побољшати могућности запошљавања 
ромских мушкараца су занати.
• обука за извођење завршних грађевински радови:
- за молера- фарбар, 
- за кнауф мајстор,
- за лимара
- за заваривача, 
• обука за руковаоца грађевинским машинама, 
• обука за виљушкаристу
• обука за послове обезбеђења, 
• обука за послове домара,
• обука за педикир- маникир, 
• обука за шминкера, 
• обука за фризера, 
• обука за масера
• обука за собарице
• обука за геронто домаћице, 
• обука за неговатељице
• обука за кувар,

 
С обзиром на то да су Роми једна од осетљивих категорија на тржишту рада, Национална 
служба за запошљавање им посвећује посебну пажњу и приоритетно их укључује у 
програме и мере активне политике запошљавања. 

Узимајући у обзир податке којима располаже Национална служба за запошљавање, 
можемо рећи да најлакше и најбрже до посла долазе, односно, имају највеће шансе за 
запошљавање особе следећих профила (под условом да имају одговарајуће радно 
искуство): заваривачи, бравари, магационери, возачи, лица чија су занимања из области 
неге старих лица и деце, кувари, радници у обезбеђењу, грађевински радници: молери, 
фасадери, керамичари, армирачи, руковаоци грађевинским машинама.
Послови који највише пружају могућности за самостално обављање делатности (уз помоћ 
субвенција НСЗ) су: фризер, маникир, педикир, кројачи и шивачи.

За неке послове постоји велико интересовање послодаваца, али на бироу нема довољно 
стручних и пријављених лица. То је случај са ВК грађевинским радницима, возачима 
теретњака и месарима.
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Закључак

С обзиром на специфичан демографски развој и социјални статус Рома, истраживање 
урађено у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ има за циљ истраживање потреба 
тржишта рада у контексту запошљавања Рома. Циљ пројекта „Клуб за запошљавање 
Рома“ је повећање конкурентности Рома на тржишту рада и у складу са овим циљем 
урађена је компаративна анализа квантификативних и квалификативних параметара 
стручне спреме припадника ромске националности односно њихове компатибилности са 
захтевима тржишта рада. Потом је урађена анализа тржишта рада са циљем утврђивања 
каузалности између квалификација Рома и потреба тржишта. Такође, путем анкете, 
анализиран је социо-културолошки положај Рома на територији Градске општине Црвени 
Крст, као и њихове аспирације ка одређеним пословима и занимањима. Крајни исход 
истраживања су препоруке за повећање конкурентности Рома на тржишту рада са 
аспекта додатних едукација у циљу стицања дефицитарних квалификација. 

Све претходне анализе доводе до закључака да обуку за занимања која могу побољшати 
могућности  запошљавања Рома су обуке за извођење завршних грађевинских радова 
(за молера- фарбара, за кнауф мајстора,за лимара), обуке за руковаоца грађевинским 
машинама,обуке за виљушкаристе, обуке за послове обезбеђења, обуке за послове 
домара, обуке за педикир- маникир,обука за шминкера, обуке за фризера,обуке за 
масера, обуке за собарице, геронто домаћице, неговатељиц, обуке за куваре, обуке за 
пословног серетара, обуке за цариника/шпедитера и обука за веб дизајнера. Притом, 
обуке које такође могу побољшати могућности запошљавања ромских мушкараца су 
занатска занимањима (занат модерног ковача, заваривач, часовничар итд.). Потом, 
занимање које могу побољшати могућности запошљавања ромских жена су неговатељ 
и геронто-домаћица.

Због раширене незапослености међу ромским становништвом у поређењу са укупним 
становништвом у Србији, ово истраживање пружа одговоре на неке од узрока и помаже 
бољем разумевању специфичности  тржишта рада и незапослених Рома. Ово истраживање 
идентификује: потребе локалних послодаваца у погледу врсте квалификоване радне 
снаге; секторе високог потенцијала раста који могу пружити могућности предузетницима 
и новим предузећима, трендове запошљавања, неформална и формална правила о 
тржишту рада, ефекте расних, културних и родних норми и утицај владиних политика 
на трендове запослености.

Крајни исход истраживања су препоруке за: курсеве стручног усавршавања како би се 
незапосленим Ромима омогућиле вештине тражене на тржишту рада, пословне обуке за 
незапослене Роме који теже самосталном пословању, јачање стејкхолдера у решавању 
ограничења на тржишту рада и разумевање врста вештина која се тражи на тржишту 
рада и механизама за проналажење посла код незапослених Рома.

Свеобухватни закључак спроведеног истраживања указује на чињеницу да повећање 
конкурентности ромског становништва на тржишту рада може да се оствари кроз обуке 
и едукације у области старих заната или оних послова-заната код којих није потребно 
формално образовање. 
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