
УДРУЖЕЊЕ РОМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА 
 

СТАТУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
 

Пуно име удружења (како је наведено у 
документу о регистрацији): 

УДРУЖЕЊЕ РОМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА
 

Скраћени назив (где је то примењиво):  УРБО – Удружење Рома Браничевског округа 

Правни статус удружења (приложити 
документацију о регистрацији удружења): 

Мало правно лице 

ПИБ: 103465838 

Матични број: 
17581058 

Званична адреса (седиште) Звишка 13,  Пожаревац 

Контакт особа (име, презиме и функција у 
удружењу): 

Мирослав Вељковић, председник организације 

Број телефона подносиоца пријаве: 012 / 213-783 

Број факса:  012/ 213-783 

Е-пошта: urbo.po@open.telekom.rs 

Жиро рачун 

 

Меридијан банка, филијала Пожаревац 

330-53000324-62 
 

 
 
 
 

2. КАПАЦИТЕТИ ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
 

Структура (власничка, 

управљачка, организациона) 

    Највиши орган Друштва Ром је Скупштина коју сачињава 21 члан. 

Скупштина се састаје једанпут годишње. Чланови Скупштине бирају 
чланове Управног одбора. Управни одбор је орган од 7 чланова у коме 

се одлуке доносе двотрећинском већином чланова. Чланови Управног 

одбора су волонтери, а председници и чланови одбора / комисија за 
културу, образовање, здраство, социјална питања, запошљавање и 

спорт су лица из струке и не бирају се из редова Управног одбора. 
Њихово ангажовање је хонорарно.  

    У зависности од пројекта који се реализује, придружени чланови ( 
наставници, професори, доктори, психолози, социјални радници, 

чланови других домаћих и страних невладиних организација ) се 

укључују у рад Друштва. 
    Књиговођа води књиге финансијског пословања, а контролише их 

овлашћена ревизорска кућа. 



Стратешка партнерства и 
пројектне сарадње 
 

1. Град Пожаревац 
2. Министарство за људска и мањинска права 

3. Министарство просвете 
4. Министарство економије и регионалног развоја 

5. Министарство омладине и спорта 
6. Национални Савет ромске националне мањине 

 

Пословни простор 
 

Друштво Ром своје активности обавља у новоотвореном пословном 
простору од 280м2. Објекат је добијен на коришћење од Града 

Пожаревца, а реконструкција извршена од стране Амбасаде Јапана у 
Београду. 

 

 
 

Техничка опремљеност 
 

Организација поседује сву техничку опрему за неометано обављање 

активности и реализацију пројеката овог типа (рачунаре, телефонску 
линију и телефон, штампаче, пројекторе и осталу пратећу опрему). 
 
 

 

 
 

- 1 путничко возило 
- 3 рачунара 

Приступ Интернету и начин 
коришћења 

АДСЛ приступ код оператера ТЕЛЕКОМ, Београд;флат рате 
Сви чланови било ког пројектног тима активно користе Интернет сваког 
дана; дневно у оквиру послова организације просечно се прими-
пошаље око 40 пословних мејлова. 

Приступ библиотекама, 
архивима, 
документацијама 

Све локалне архиве на подручју општине Пожаревац и на подручју 7 
суседних општина (библиотеке, интернет), интензивно и неометано 

користимо од почетка рада организације.  

Приступ медијима 
 

Друштво Ром има добру сарадња са свим локалним и регионалним 
медијима (САТ ТВ, ТВ ДУГА, Телевисзија ИН,  новинском издавачком 
кућом „Реч народа“, као и бројним радио станицама у локалу и 
региону. 

Технике промоције и 
оглашавања 

Друштво користи могућност промоције кроз више медија: ТВ и радио 
станице, новине, плакати, инфо флајери. 

 

 

3. ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Мисија, циљеви и циљне 
групе 
 
 

      Удружење Рома Браничевског округа је невладина непрофитна 

организација која у свом саставу има 16 огранака које су засебно 
функционисале од 1998.године, па све до 2004.године када су 

обједињене у Удружење. Укупан број Рома који живе у Браничевском 
округу је 25.000 и представљају око 11% укупне популације 

Браничевског округа. Од тог броја око 2.800 су избеглице и интерно 
расељена лица. Најугроженија су она лица која су смештена у 

Пожаревцу и Костолцу ( 116 домаћинстава у којима живе 710 особа). 

        Мисија Друштва је унапређење живота Рома уз очување сопствене 
културе и традиције. 

       Циљ Удружења је емнципација Рома и њихова интеграција у 
привредни, културни и друштвени живот и која је остварива уз помоћ 

социјалног програма и програма образовања. 

    Циљна група Удружења је Ромска популација (жене, деца, омладина, 



студенти,  ромска расељена лица са Косова), као и пружање помоћи 
неромској популацији из Браничевског округа. 

Делатност и активности 
 
 

 

 Решавање постојећих проблема са којима се срећу сви Роми  

(ДИСКРИМИНАЦИЈА, ПРЕДРАСУДЕ, СТЕРЕОТИПИ) 

 Побољшање радних и животних услова Рома  

 Размена информација о положају Рома и достигнућа Рома 

 Иницирање развоја, ревитализације и нормализације 

међуетничких односа као и подршка развоју грађанског друштва 
у Браничевском округу 

 Заштита животне средине 

 

Окружење (локална средина, 
конкуренција, коалиције, медијска 
сцена) 

Удружење има одличну сарадњу са републичком влашћу и све бољу 

техничку сарадњу са локалном самоуправом. Исто тако, сарадња постоји 
и са осталим РНВО на територији општине Пожаревац. 

 
Од априла 2012.године Удружење Рома је добило статус  

Регионалне канцеларије Националног Савета Рома за Источну 

Србији са задужењем да спроводи Акционе планове и 
Стратегије на 4 региона и 22 општине у Источној Србији.  

 
Члан наше организације именован је за председника комисије за израду 

акционих планова за унапређење положаја Рома на територији града 

Пожаревца. Исти је усвојен на Скупштини града у јуну 2011.године. 
 

 

Кратак Историјат и 
евалуација резултата и 
учинака деловања 

          Као своје највеће достигнуће у раду је отварање Ромског 

Едукативног Центра у Пожаревацу који има за циљ стварање 
организационе и логистичке базе у којој се заступају и задовољавају 

интереси и потребе Рома у општини Пожаревац и Браничевском округу и 
то кроз заједничку и континуирану акцију представника јавних служби 

локалне заједнице и ромских невладиних организација и удружења. 

Инсистирање на заједничком континуираном раду у решавању ромског 
питања на локалном нивоу представља пример праве интеграције и 

јачања ромске националне мањине. 
           

Извори финансирања 
 

Програмско финансирање ( Конкурси домаћих и страних невладиних 
огранизација, локалне самоуправе, републичких министарстава )- 

Од 2010.године наша организација је на буџету града Пожаревца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 
 

1. Насиље у породици ( у сарадњи са УНХЦР-ом ) 

2. Дискриминација над женама  ( УНХЦР ) 

3. Рекреативна настава за децу предшколског узраста ( Међународни и општински 

Црвени крст) 

4. Дистрибуција хуманитарне помоћи - (Општински и Међународни Црвени крст ) 

5. Припремно одељење за децу предшколског узраста за први разред (Центар за 

социјални рад, општински Црвени крст) 

6. Министарство просвете и спорта Републике Србије и Национални савет ромске 

националне мањине – едукација за реализацију пројекта « Проширење 

доступности предшколских образовних институција « 

7. Пројекат за спровођење захтева за повраћај непокретне имовине расељених 

лица са Косова -  ( Центар за хумане ресурсе, Косовска агенција за имовину, 

Високи комесеријат за избеглице УН, УНХЦР, УМНИК)   

8. Служба за људска и мањинска права – Центар за интеграцију повратниика.  

9. Пројекат : « Превенција кардиоваскуларних болести ромске популације у 

општини Пожаревац « ( Дом Здравља Пожаревац ) 

10. Дијабетолошки савез Србије – Пројекат који акцентира откривање особа за 

израженим факторима ризика за добијање шећерне болести – Дијабетес 2. 

11.  Пројекат: Развој осетљивости система примарне здраствене заштите за питање 

рода и маргинализованих група „ ( ЦИДА, Група 484, Здраствени центар 

Пожаревац ) 

12.   „Повратак расељених лица са Косова“ – Дански савет за избеглице 

13. „ Подршка процесу реадмисије кроз одрживу реинтеграцију повратника из  

  Западне Европе у Србију и Црну Гору – ( Група 484, Европске перспективе,   

  СДФ. ) 

14. „ Превенција карцинома дојке код Ромкиња у општини Пожаревац „ (   

   Министарство здравља и Дом Здравља Пожаревац ). 

     15. „ Помоћ у кући „ – ( Министарство економије и регионалног развоја ). 

     16. „ Проширење доступности предшколских образовних институција ) – REF, Roma   

             Education Fund, Mađarska 

     17. „ Побољшање основног образовања Рома „ – ( УНИЦЕФ канцеларија у Београду и   

            Министарство за људска и мањинска права ). 

     18. „ Друштвено укључивање и приступ људским правима заједница Рома, Ашаклија   

            и Египћана на Западном Балкану „ (УНХЦР Београд, Праксис Београд) 

     19. „За лепшу и чистију општину Пожаревац“  

     20. „Реконструкција и адаптација објекта за потребе Ромског Едукативног Центра“ –  

           Амбасада Јапана у Београду. 

     21.  Организација продајне изложбе слика у установи културе “Вук Караџић“ у   

           Београду у циљу прикупљања средстава за завршетак поткровља у Ромском    

           Едукативном Центру у Пожревцу. 

     22.  Организовање рада и администрација за 33 помоћна пописивача на попису   

           становништва 2011.године за општину Пожаревац, градску општину Костолац,  

           општину Мало Црниће, Петровац на Млави и Велико Градиште. 

     23. „Спорт – здрав начин живота младих“ – Министарство омладине и спорта 

     24.„Отворена врата“ – Министарство економије и регионалног развоја 

     25. „Анализа стања ромске популације на тржишту рада у општини Пожаревац“ -    

           град Пожаревац 

26. “Роми и право на субјективитет у Србији“ – Министарство за људска и мањинска 

права. 

 
 



 

1. „Отворена врата“ – Канцеларија за људска и мањинска права РС, 2013.год 

Како би на најефикаснији начин изашли у сусрет потребама породица ромске деце 

и омладине повратника на основу споразума о Реадмисији, програм је обухватио 

две групе подршке: подршку за 25-оро ромске деце повратника кроз креативне 

радионице, радионице у области образовања и психосоцијалне радионице које ће 

служити за њихову интеграцију у локалну средину и обезбеђење личних 

докумената за децу са пројекта и за сва остала лица која се буду индентификовала у 

току реализације пројекта.  

 

2. „Богатство различитости – музика, плес, религија и митови Рома» -Град 

Пожаревац, 2013.година – у току. 

Основни циљ пројекта је презентација и очување ромске културне баштине и 

националног индентитета, стварање претпоставки за организацију рада ромских 

културно – уметничких друштава, укључивање што већег броја Рома у њихов рад, 

афирмација ромске културе и стваралаштва, стварање услова за њихово очување и 

развијање; укључивање Рома у активности медија и подизање капацитета Ромског 

едукативног центра у Пожаревцу; ширење примера добре праксе ван граница 

региона и Србије; приближавање неромског становништва Ромима и уклањање 

стереотипа, предрасуда и дискриминације према Ромима. 

 

3. „Моја шанса“ – Комесаријат за избеглице Републике Србије, 2013 -у току 

Основни циљ пројекта је помоћ усмерена  ромској омладини старости до 35 година 

– интерно расељеним лицима, избеглицима, лицама враћеним на основу споразума 

о Реадмисији, да се, према утврђеном програму, оспособе да самостано траже 

посао, било конкурисањем код послодаваца или самозапошљавањем. Пројекат ће се 

реализовати у два дела: теoријском наставом, која подразумева курс из основа 

економије и упознавање са актуелним прописима у Републици Србији, и 

практичним делом, где ће полазници ићи у организовану посету предузећима.  

 

4. „Роми и право на субјективитет„ – Канцеларија за људска и мањинска права, 

2011.год 

Активности на пројекту:  Информисано ромско становништво у оквиру локалне 

заједнице Општине Пожаревац о поступку издавања личних докумената, 

Обезбеђивање пријаве пребивалишта за лица без  и са легалним основом становања, 

Упис лица у матичну књигу рођених, Добијање држављанства. 

 

5. „Нови Свет“ – психосоцијалне радионице за децу и омладину враћених на основу 

споразума о Реадмисији - Град Пожаревац, 2012.године. 

Општи циљ пројекта је обезбеђивање што бољих услова за укључивање деце у 

социјални живот локалне заједнице. Комплетан програм спроводио се кроз 3 групе 

активности / 60 радионица које су акцентирале следеће најважније групе развоја: 

физички развој и развој моторике, социјално емотивни развој, когнитивни развој. Б 

 

 

 

6. “Учим,нећу да се мучим“ - Комесаријат за избеглице, 2012.године 



Основне активности су биле рад са ромском децом у њиховим домовима и 

домовима њихових комшија-вршњака. Након завршетка преподневне наставе, у 

поподневним часовима,  деца ће се састајати по кућама, заједно радити домаће 

задатке,  помагати у савладавању градива. Допунску наставу спроводиће студенти 

волонтери које је Удружење Рома предходних година уписало на више школе и 

факултете афирмативном акцијом Министарства просвете. 

 

7. «Подизање техничких капацитета Ромског Едукативног Центра Пожаревац» - 

Аустралијска амбасада, 2012.године 

Донација је обухватила куповину персоналних рачунара за рачунарски кабинет, лап 

топове за теренски рад мобилних тимова, тв пријемник за децу из вртића који 

функционише у оквиру Ромског Едукативног Центра и електронски клавир за 

музичку школу за талентовану ромску децу из Ромског центра.  

 

8. «Евидентирање лица враћених на територију града Пожаревца на основу 

споразума о реадмисији» - Комесаријат за избеглице и Град Пожаревац, 2012.год. 

Рад на терену 20 волонтера и формирање евиденције појединаца и породица које су 

се вратиле из Западне Европе на територији града Пожаревца и градске општине 

Костолац.  

 

9. «Унапређење  односа између полиције и ромске заједнице» - Град Пожаревац и 

Полицијска управа Пожаревац / 2012.год. 

Реализовано низ састанака и трибина са ПУ Пожаревац у циљу унапређења односа 

полиције и ромске заједнице у Пожаревцу и Костолцу. У оквиру волонтерског 

ангажмана и у циљу остваривања дугорочних решења превенције криминалитета и 

насиља, УРБО се ангажује на проналажењу економског решења – отварање 

производног погона и запошљавање. До сада без коначног решења 

 

10. «Борба против трговине људима» - Полицијска управа Пожаревац, Центар за 

социјални рад, Црвени крст и Канцеларија за младе Пожаревац. – 2011/2012. 

Одржано 4 тренинг семинара на тему против трговине људима за преко 60 чланова 

наше организације.  

 

11. «Ритам и ред» - Град Пожаревац, -2011.године 

Основна идеја пројекта је да се кроз креативне активне радионице заинтересујемо 

младе Роме за шире и потпуније упознавање са квалитетном (аутохтоном) 

традиционалном музиком Рома. Уз активан педагошки рад са свим 

заинтересованим лицима, кроз обострану комуникацију, на релацији предавач-

слушалац, желимо да циљна група постане свесна неспорног богатства и вредности 

која у себи носи (природни музички таленат, темперамент и велика срчаност при 

интерпретацији музичких композиција) , а да се истовремено описмени и ту област 

унесе евентуално и у школске клупе као изборни предмет.  

 

12. «Спорт, здрав начин живота» - Министарство омладине и спорта, 2011.год. 

На пројекту спроведено: Едукативна предавања и спортске радионице ( спроведено 

20 предавања , 200 учесника/ца), Формирана ромска омладинска мрежа – (65 особа 

који су учествовали на оснивању, до краја децембра 2012.регистровано је још 50 

чланова). Организовани спортски догађаји између ромских удружења из 



Пожаревца, Костолца, Малог Црнића, Великог Градишта и Јагодине. (140 

учесника).  

 

13. «Семинари за почетнике у бизнису» -Регионална развојна агенција Браничево-

Подунавље, 2011.године. 

У сарадњи са Регионалном развојном агенцијом, спроведено 3 семинара за 

почетнике/це у бизнису за 35 чланова/ца наше организације.  

14. «Развој задругарства у функцији самозапошљавања Ромкиња и Рома у Граду 

Пожаревцу» -ОЕБС, СИДА, Канцеларија за људска и мањинска права, 

2014.године. 

У сарадњи са пољопривредном стручном службом у Пожаревцу у току је 

реализација пројекта чија је сврха унапређење ЛАП за побољшање положаја Рома 

града Пожаревца. Огранизује се обука (теоријска и практична) за пољопривредну 

производњу у пластеницима за 20 Рома и Ромкиња. 


