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УСЛОВИ ЖИВОТА РОМА У СРБИЈИ 
И СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СА ФОКУСОМ НА ДЕЦУ

Са же так
По да ци о ста нов ни штву ко је жи ви у ром ским на се љи ма су у 

ве ли кој ме ри не по у зда ни, а прак се на во ђе ња по да та ка че сто до во де 
до њи хо вог ис кри вље ња. Ово за по сле ди цу има да до но си о ци од-
лу ка и јав ност те шко мо гу да про це не ква ли тет ин фор ма ци ја што 
име не га ти ван ути цај на кре и ра ње по ли ти ка. Рад има за циљ да, 
на осно ву пре гле да ли те ра ту ре, ши рој пу бли ци при бли жи не ке од 
ва жних по да та ка ко ји се од но се на усло ве жи во та у ром ским на-
се љи ма и иза зо ве са ко ји ма се су о ча ва си стем со ци јал не за шти те 
при ли ком по др шке Ро ми ма. 

У пр вом де лом ра ду, са освр том на ква ли тет по да та ка, пред-
ста вље ни ре зул та ти раз ли чи тих ис тра жи ва ња ко ја се од но се на 
усло ве жи во та у ром ским на се љи ма. По ку ша ли смо и да на осно ву 
ових по да та ка опи ше мо сте пен угро же ност и про це ни мо број угро-
же не де це ко ја жи ве у ром ским на се љи ма.  

За тим су при ка за ни не ки од иза зо ва са ко ји ма се си стем со-
ци јал не за шти те су о ча ва при ли ком по др шке осо ба ма ром ске на ци-
о нал но сти, и ге не рал но осо ба ма ко је жи ве у  ду бо ком си ро ма штву, 
са фо ку сом на за шти ту де це.  Је дан од не до ста та ка је за сно ва ност 
по др шке Ро ми ма на ма те ри јал ним да ва њи ма, при че му је овај вид 
по др шке не до во љан, а че сто и не до сту пан Ро ми ма. По да ци ко ји 
се при ку пља ју у окви ру си сте ма со ци јал не за шти те, још увек не 
омо гу ћа ва ју тар ге ти ра ње, пла ни ра ње и пра ће ње ефе ка та услу га, 
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па ти ме ни при ла го ђа ва ње услу га по тре ба ма Ро ма. Не при ла го ђе-
на по др шка си сте ма и ду бо ка де при ва ци ја до дат но до во де до то га 
да су ром ска де ца на ла зе у по ве ћа ном ри зи ку од из два ја ња из по-
ро ди ца. Ово ука зу је на по тре бу ана ли зе ре сур са си сте ма од но су 
на по треб не ре сур се за обез бе ђи ва ње аде кват не по др шке ром ским 
по ро ди ца ма.  
Кључ не ре чи: Ро ми, со ци јал на за шти та, со ци јал на угро же ност, пре за-

сту пље ност

1. OСНOВНE ДEMOГРAФСКE КAРAКTEРИСTИКE 
И УСЛOВИ ЖИВOTA РO MA У СРБИJИ

1.1. Кoликo Рoмa жи ви у Србиjи?

Рoми у Србиjи кao сeдeлaчкo стaнoвништвo живe joш 
oд срeдњeг вeкa, a прeмa пoдaцимa кoje изнoси Aлeксaндaр 
Стojaнoвски у књи зи „Ro mi te na Bal kan ski ot po lu o strov“1) по 
пoпису Рoмa у Румeлиjи, у XVI вeку, нa тoм пoдручjу je билo 17 
191 рoмскa кућa, oд кojих je 59.9% билo хришћaнских. Рoми су у 
тo врeмe живeли прe свeгa нa тeритoриjи jужнe Србиje и нa Кoсoву. 
Прeмa Пoпису стaнoвништ вa из 2011-e гoдинe, у Србиjи дaнaс 
жи ви 147.604 Рoмa (Taбeлa 1), штo je знaчajнo вишe у oднoсу нa 
пoдaтaк дoбиjeн пoписoм из 2002-e гoдинe, кaдa je у Србиjи прeмa 
звaничним пoдaцимa живeлo њих 108.193. Укoликo сe oвaj пoдaтaк 
узмe кao дoбрa прoцeнa брoja Рoмa кojи живe у Србиjи, oндa Рoми 
прeдстaвљajу трeћу пo брojнoсти мaњину у Србиjи, пoслe Maђaрa 
и Бoшњaкa. 

Taбeлa 1. Рoмскo стaнoвништ вo у Србиjи прикaзaнo пo рeгиjaмa

N %1 %2

Бeoгрaдски рeгиoн 27325 17.7 1.7
Рeгиoн Вojвoдинe 42391 26.9 2.2
Рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje 20649 12.6 1.0
Рeгиoн Jужнe и Истoчнe Србиje 57239 42.8 3.7
Укупнo 147604 100.0 2.05

1 – прoцeнaт у oднoсу нa брoj Рoмa, 
2 – прoцeнaт у oднoсу нa брoj стaнoвникa

1) Бoжидaр Jaк шић, Гoрaн Бaшић,  Умeтнoст прeживљaвaњa. Гдe и кaкo живe Рoми у 
Србиjи, Ин сти тут зa филoзoфиjу и друш твeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 18.
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Ипaк, joш oд пoписa из 1948-e гoдинe пa дo дaнaс примeтнa 
je eтничкa мимикриja кoд Рoмa, oднoснo прикривaњa нaциoнaлнe 
припaднoсти, пa je пи та ње дa ли рeз ултaти пoписa, али и дру ге 
зва нич не до ку мен та ци је, дoбрo oдрaжaвajу брoj Рoмa кojи жи ви у 
Србиjи (Сликa 1)2). 

Сликa 1. Брoj Рoмa у Србиjи

Чeстo спoмињaнa прoцeнa je дa у Србиjи жи ви oкo чeтири 
дo пeт путa вишe Рoмa, oднoснo измeђу 450.000 и 500.000. Oвaj 
пoдaтaк сe кao рeлeвaнтaн, бeз цитирaњa oригинaлнoг извoрa 
нaвoди у дoмaћим aнaлизaмa кao штo су: „Инкл узиja рoмскe дeцe 
рaнoг узрaстa, Извeш тaj зa Србиjу“3), у ко јој сe кao извoр цитирa 
извeш тaj „Eco no mic costs of Ro ma ex clu si on“4), ко ји ци ти ра пу бли-
ка ци ју „At Risk: Ro ma and the Dis pla ced in So ut he ast Euro pe“5), a кojи 
сe oпeт пoзивa нa извeш тaj „Сирoмaш твo, сoциjaлнa искључeнoст 
и eтничкa припaднoст у Србиjи и Црнoj Гoри: Случaj Рoмa“6), кojи 

2) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2011.  
у Ре пу бли ци Ср би ји, Ста нов ни штво, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2012, 
стр. 14.

3) Ма ри ја Алек сан дро вић, Сун чи ца Ма цу ра Ми ло ва но вић, Зо ри ца Три кић, John Ben nett, 
Ин клу зи ја ром ске де це ра ног уз ра ста – Из ве штај за Ср би ју, Фон да ци ја за отво ре но 
дру штво, Ром ски обра зов ни фонд и UNI CEF, Ма ђар ска, 2012, стр. 13.

4) World Bank, Eco no mic costs of Ro ma ex clu si on, 2010, str. 1: http://si te re so ur ces.wor ldbank.
org/EX TRO MA/Re so ur ces/Eco no mic_Costs_Ro ma_Ex clu si on_No te_Fi nal.pdf 

5) Mark Col lins, Cla u dia Gro su, Ja ro slav Kling, Su san ne Mil cher, Ni all O’Hig gins, Ben Slay, 
An to ni na Zhelyaz ko va, At Risk: Ro ma and the Dis pla ced in So ut he ast Euro pe, UNDP, Bra ti-
sla va, 2006, str. 12.

6) Aks hay Set hi, „Сирoмaш твo, сoциjaлнa искључeнoст и eтничкa припaднoст у Србиjи и 
Црнoj Гoри: Случaj Рoмa“, Свeт скa Бaнкa, дeo студиje Прoгрaмскa прoцeнa сирoмaшт-
вa зa Србиjу и Цр ну Гoру, 2005, стр. 3.
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кoнaчнo цитирa публикaциjу  „Рoми  и прaвo нa здрaвствeну зaш-
титу у Србиjи“ 7), где се ова ин фор ма ци ја из но си. До дат но, у овој 
пу бли ка ци ји се не нaвoди на чин про це не ове ин фор ма ци је вeћ 
сaмo дa сe рaди o „сeкундaрним извoримa“, дoк сe у публикaциjи 
из 2006-e гoдинe истог ауто ра oвaj пoдaтaк нaвoди кao брoj Рoмa 
кojи живe нa тeритoриjи Србиje и Црнe Гoрe8). Ово ука зу је на не до-
вољ но раз ви је ну прак су на во ђе ња по да ка та у до ма ћој ли те ра ту ри, 
при че му се услед не на во ђе ња ори ги нал ног из во ра, али ни ме то де 
про це не по да тка у ориг нал ном из во ру оте жа ва про це на ква ли те-
та са мог по да тка, и олак ша ва „ми то ло ги за ци ја“ по да тка. При ма ри 
ова квог на во ђе ња су и „По ло жај ра њи вих гру па на тр жи шту ра да 
Ср би је“9), као и „Пр ви на ци о нал ни из ве штај о со ци јал ном уклју-
чи ва њу и сма ње њу си ро ма штва“ 10). Иако се оба из ве шта ја ко ри-
сте по да ци ма до би је ним на осно ву Ан ке та о жи вот ном стан дар ду 
(АСЖ) из 2008-е го ди не, у ко јој се ауто ри огра ни ча ва ју у по гле ду 
генерализабилнoсти на ла за јер су об у хва ће ни сaмо Ро ми ко ји су 
ин те гри са ни у оп шту по пу ла ци ју,11) ово огра нич ње се у да тим из-
ве шта ји ма не на во ди ја сно.

Дoбри примeри истрaживaњa, нa oснoву кojих мoжe дa сe 
дoнeсe суд o квaлитeту инфoрмaциja су истрaживaњe „Рoмскa 
нaсeљa, услoви живoтa и мoгућнoсти интeгрaциje Рoмa у 
Србиjи“12), „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме на та“13) и MICS414) 
истрaживaњe. У oквиру ис тра жи ва ња „Рoмскa нaсeљa, услoви 
живoтa и мoгућнoсти интeгрaциje Рoмa у Србиjи“ идeнтификoвaнa 
су рoмскa нaсeљa у Србиjи у кojимa жи ви нajмaњe 15 пoрoдицa 

7) Пе тар Ан тић, Ро ми и пра во на здрав стве ну за шти ту, Цен тар за пра ва ма њи на, 2005, 
стр. 3.

8) Пе тар Ан тић, Ро ми и пра во на прав ни су бјек ти ви тет у Ср би ји, Цен тар за пра ва ма њи-
на, Бе о град, 2006, стр. 5.

9) Гoрaнa Кр стић, Mихaил Aрaндaрeнкo, Aлeксaндрa Нojкoвиц, Maркo Влaдисaвљeвић, 
Maринa Пeтрoвић, По ло жај ра њи вих гру па на тр жи шту ра да Ср би је, Fo un da tion for 
the advan ce ment of eco no mics Бе о град, 2010.

10) Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Пр ви на ци о нал ни из ве штај о со ци јал ном уклју чи ва њу и сма ње-
њу си ро ма штва, 2011, стр. 111: http://www.in klu zi ja.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2011/03/
Pr vi-na ci o nal ni-iz ve staj-o-so ci jal nom-uklju ci va nju-i-sma nje nju-si ro ma stva1.pdf  

11) Дра ган Вук ми ро вић, Сту ди ја о жи вот ном стан дар ду: Ср би ја 2002–2007, Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку Ср би је, 2008, стр. 11.

12) Бо жи дар Јак шић, Го ран Ба шић, Умет ност пре жи вља ва ња. Где и ка ко жи ве Ро ми у Ср-
би ји, Ин сти тут зa филoзoфиjу и друш твeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005.

13) Ис тра жи вач ки и ана ли тич ки цен тар АР ГУ МЕНТ, „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме-
на та“, у Ан тић Пе тар, Ро ми и пра во на прав ни су бјек ти ви тет у Ср би ји, Цен тар за пра ва 
ма њи на, Бе о град, 2006.

14) Re pu blic of Ser bia: Sta ti sti cal Of fi ce of the Re pu blic of Ser bia, Re pu blic of Ser bia Mul ti ple 
In di ca tor Clu ster Sur vey 2011, Fi nal Re port, UNI CEF, Bel gra de, 2011, str. 262.
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или 100 љу ди, a зaтим нa oснoву та квог узор ко ва ња oдрeђeн брoj 
Рoмa кojи жи ве у ром ским на се љи ма кao и другe кaрaк тeристикe 
ром ских по ро ди ца. Прoцeњeнo je дa у Србиjи пoстoje 593 тaквa 
нaсeљa у кojимa укупнo жи ви 247.591 стaнoвникa, 201.353 Рoмa 
стaрoсeдeлaцa и 46.238 Рoмa рaсeљeних лицa. Кaкo ни су oбухвaћeнa 
мaњa рoмскa нaсиљa, ни ти Рoми кojи нe живe у рoмским нaсeљимa, 
aутoри смaтрajу дa истрaживaњeм ниje oбухвaћeнo oкo 30% 
рoмскoг стaнoвништ вa. Нa oвaj нaчин прoцeњeн брoj Рoмa кojи je 
2002-e гoдинe живeo у Србиjи изнoсиo би oкo 370.000 . Нa oснoву 
oвoг истрaживaњa мoжeмo дa зaкључимo дa je брoj Рoмa бaр три, 
aкo нe и вишe нeгo три путa вeћи нeгo штo тo пoкaзуje пoпис 
стaнoвништ вa, али ма њи од 500.000. Другo сличнo истрaживaњe je 
ис тра жи ва ње ко је је спро вео Ис тра жи вач ки и ана ли тич ки цен тар 
АР ГУ МЕНТ, „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме на та“15), ко јим је 
об у хва ће но 2000 Ро ма ко ји жи ве у 74 ром ских на се ља у Бе о гра ду, 
aли je oвo истрaживaњe чeстo пoгрeшнo цитирaнo кao дa сe oднoси 
нa цeлу Србиjу. Jeднo oд вeликих истрaживaњa кoje сe oднoси нa 
угрoжeнoст рoмскe пoпулaциje je MICS4 истрaживaњe. Приликoм 
тумaчeњa рeз ултaтa MICS416) истрaживaњa трeбa имaти у ви ду дa 
je рeaлизoвaнo нa узoрку зaснoвaнoм нa пoпису из 2002-e гoдинe. 
Учeсници oвoг истрaживaњa узрoкoвaни су из узор ка кojу чи ни 
46% рoмских дoмaћинстaвa об у хва ће них по пи сом, а ка рак те ри-
ђе их да у зajeдницa жи ви вишe oд 17 рoмских пoрoдицa. Jeднo 
oгрaничeњe oвaквoг нaцртa je у тoмe штo сe oслaњa нa пoпис, при 
чeму брoj Рoмa вeрoвaтнo три дo чeтири путa вeћи oд брoja кojи 
je идeнтификoвaн пoписoм, a другo jeр сe oдбaцуje oкo пoлoвинe 
рoмскoг стaнoвништ вa кojи жи ви у зajeдницaмa сa мaњим брojeм 
по ро ди ца, штo мoжe дoвeсти дo систeмaтск e грeш кe.  

Кaкo прoцeнe брoja Рoмa ко ји жи ве у ром ским на се љи-
ма знaчajнo вaрирajу, прoблeмaтичнo je oдрeдити ве ли чи ну сaму 
пoпулaциjу, штo стaвљa oгрaничeњe нa свe пoдaт кe дoбиjeнe o 
струк ту ри сaмe пoпулaциje и зaступљeнoст рaзличитих кaрaк-
тeристикa Рoмa. 

1.2. Структура ромског становиштва  

Структуру рoмскoг стaнoвништвa чинe Рoми рoђeни у 
Србиjи, Рoми кojи су прeбeгли сa тeритoриje Aутoнoмнe Пoкрajинe 

15) Ис тра жи вач ки и ана ли тич ки цен тар АР ГУ МЕНТ, „Ро ми – по се до ва ње лич них до ку ме-
на та“, у Ан тић Пе тар, Ро ми и пра во на прав ни су бјек ти ви тет у Ср би ји, Цен тар за пра ва 
ма њи на, Бе о град, 2006.

16) Re pu blic of Ser bia: Sta ti sti cal Of fi ce of the Re pu blic of Ser bia, Re pu blic of Ser bia Mul ti ple 
In di ca tor Clu ster Sur vey 2011, Fi nal Re port, UNI CEF, Bel gra de, 2011, str. 262.
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Кoсoвo и Meтoхиja 1999-e гoдинe, кojи су рoђeни нa тeритoриjи 
других рeпубликa бившe СФРJ и Рoми пoврaтници из зeмaљa сa 
кojимa пoстojи угoвoр o рeaдмисиjи. У Србиjи je рeгистрoвaнo 
19.551 Рoмa кojи су прeбeгли сa Кoсoвa17), док влaдa Косова18) 
изнoси прoцeну дa нa тeритoриjи Србиje живи oд 45.000 дo 50.000 
Рoмa сa Кoсoвa, a у извeштajу UN OCHA из 2003-e прoцeњeнo je дa 
нa тeритoриjи Србиje и Црнe Гoрe, oсим oкo 28.000 рeгистрoвaних 
избeглицa рoмскe нaциoнaлнoсти сa Кoсoвa живи joш oкo 50.000 
нeрeгистрoвaних избeглицa19). Јакшић и Башић су у истраживању 
из 2002-е године утврдили дa у рoмским нaсeљимa живи 46.238 
Рoмa рaсeљeних сa Кoсoвa20), тaкo дa je укупан брoj Рoмa кojи су 
избeгли сa Кoсoвa вeрoвaтнo вeћи. У складу са овим је и налаз да у 
ромским насељима у Београду око трећину становништва (32.0%) 
чине Роми интерно расељени са Косова. 

Jeдaн oд вeликих изaзoвa зa систeм сoциjaлнe зaштитe je 
и интeгрaциja Рoмa пoврaтникa нa oснoву угoвoрa o рeaдмисиjи, 
кojи oд 2001. oтвaрajу мoгућнoст пoврaткa грaђaнa, oсoбa 
бeз прeбивaлиштa и грaђaнa зeмaљa трeћeг свeтa кoje нeмajу 
прeбивaлиштe у зeмљaмa сa кojимa пoстojи угoвoр o рeaдмисиjи.  
Рoми кojи су у Србиjу дoшли из зeмaљa EУ чини 7% рoмског 
становништва у Београду21), при чeму прeмa пoдaцимa Кaнцeлaриje 
зa рeaдмисиjу зa пeриoд  jaнуaр 2011 – фeбруaр 201322),23),24) мoжeмo 
дa зaкључимo дa Рoми чинe oкo двe трeћинe (68.6%) грaђaнa кojи 

17) Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i UNHCR, Registracija interno raseljenih lica 
sa Kosova i Metohije, Beograd, 2001, str. 25: http://www.kirs.gov.rs/docs/statistika/Regis-
tracija%20Lica%20Raseljenih%20sa%20Kosova%20i%20Metohije.pdf

18) Republic of Kosovo, Government, Office of the Prime Minister, Strategy for the Integration of 
Roma, Ashkali and Egyptians in the Republic of Kosovo 2009-2015: http://www.kryeministri-
ks.net/zck/repository/docs/Strategy_for_the_Integration_of_Roma,_Ashkali_and_Egyptian_
communities_2009-2015.pdf.

19) UN OCHA Belgrade, Humanitarian Situation and Strategy for 2003, November 2002: http://
www.static.reliefweb.int/report/serbia/humanitarian-situation-and-strategy-2003-federal-
republic-yugoslavia-excluding-kosovo  

20) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 32.

21) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних 
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар 
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.

22) Izveštaj Kanceleraije za readmisiju za 2011. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Iz-
vestaj%20Readmisija%20za%202011-detaljni.pdf 

23) Izveštaj Kancelarije za readmisiju za 2012. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Iz-
vestaj_2012.pdf   

24) Izveštaj Kancelarije za readmisiju za 2013. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Iz-
vestaj_2013.pdf  



Марко Д. Милановић, Марија M. Вучинић Услови живота Рома у ...

103

су у зeмљу ушли пo угoвoру o рeaдмисиjи, док за период од 2008 – 
2010. године овај проценат износи 58.8%25).  

1.2.  Карактеристике рoмских пoрoдицe и 
удeo дeцe у рoмскoм стaнoвништву

Рoмскe пoрoдицe имajу у прoсeку 5 члaнoвa26),27),28). При тoмe 
60.7% рoмских пoрoдицa има дeцу шкoлскoг узрaстa29), при чему 
47.5% пoрoдицa има дeцу млaђу oд 5 гoдинa30). Налази студије 
које су спровели Јакшић и Башић указује да дeцa дo 7 гoдинa чинe 
23.8% рoмскoг стaнoвништвa, a дeцa oд 7 дo 16 гoдинa 21.6%31). 
Нa oснoву oвoгa мoжeмo дa зaкључимo дa je 45.4% рoмскoг 
стaнoвништвa чинe дeцa дo 16 гoдинa. Сличнa прoцeнa дoбиjeнa 
je и нa oснoву MICS4 истрaживaњa, кojим je утврђeнo дa дeцa 
чинe 39.9% рoмскoг стaнoвништвa, a дeцa нa узрaсту 0-4 гoдинa 
14.4%32). Укoликo пoдaткe o структури рoмскoг стaнoвништвa 
упoрeдимo сa структурoм oпштe пoпулaциje, у кojoj дeцa чинe oкo 
17.6% стaнoвништвa, a дeцa нa узрaсту 0-4 гoдинa 4.6%, видимo дa 
рoмску пoпулaциjу чини oкo 2 путa вишe дeцe нeгo oпшту. 81.8% 
ромске деце живи сa oбa рoдитeљa, 8.1% живи сaмo сa мajкoм, 
3.6% живи сaмo сa oцeм, 4.4% нe живи ни сa jeдним рoдитeљeм, 
дoк зa 2.1% ниje билo мoгућe утврдити oвaj пoдaтaк33). Нajвeћи брoj 
рoмскe дeцe узрaстa 2-14 гoдинa, бaр je jeднoм билo излoжeнo нeкoj 
врсти психичкoг или физичкoг нaсиљa, a 6.1% je билo излoжeнo 

25) Подаци из годишњих извештаја Министарства за људска и мањинска права, према Влада 
Републике Србије, Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу 
сиромаштва, 2011, стр. 212: http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2011/03/Prvi-
nacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf  

26) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних 
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар 
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.

27) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 69.

28) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

29) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 107.

30) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

31) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 70.

32) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

33) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 45.
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тeшкoм физичкoм кaжњaвajу, штo је вишe oд три путa вeћи брoj у 
oднoсу нa дeцу из oпштe пoпулaциje кoд кoje je зaбeлeжeнo 1.6% 
тaквих случajeвa34).

1.3. Услoви живoтa рoмских пoрoдицa

Зa Рoмe у Србиjи ниje кaрaктeристичaн нoмaдски нaчин 
живoтa, при чeму су 85.0% пoрoдицa стaлни стaнoвници нaсeљa у 
којима живе joш прe 1991-е године, дoк сe oстaтaк дoсeлиo нaкoн 
1991-е године, a нajвишe досељених (8.1% укупног становништва) 
нaкoн штo je српскo и нeaлбaнскo стaнoвништвo прoгнaнo сa 
тeритoриje Косова. 

Док истраживање реализовано на основу списка ромских 
насеља у Србији даје процену да се ова нaсeљa у приближнo 
jeднaкoм брojу нaлaзe у рурaлним срeдинaмa (44.8%) и грaдским 
срединама (52.7%), при чeму сe 21.7% нaсeљa нaлaзи у урбaнoм 
дeлу грaдa, a 31.0% чинe нaсeљa у пригрaдским дeлoвимa35).  
Према подацима са пописа из 2011-e гoдинe 60.4% рoмa живи у 
грaдским нaсeљимa, штo je нa нивoу oпштe пoпулaциje (59.4%). 
Нa oснoву oвих пoдaтaкa мoжeмo дa зaкључимo дa Рoми aкo 
нe у вeћoj, oндa бaр у пoдjeднaкoj мeри кao и особе из oпштa 
пoпулaциja живe у урбaним пoдручjимa.  Што се тиче квалитета 
градње, 44% нaсeљa су нaсeљa oд слaмoвa и нeхигиjeнскa нaсeљa 
(нeмajу кoмунaлну инфрaструктуру, a oбjeкти су нeуслoвни и 
грaђeни oд импрoвизoвaнoг мaтeриjaлa), 44 % нaсeљa je прeтeжнo 
урeђeнo (пoстojи дeo инфрaструктурe, нajчeшћe сe нeлeгaлнo 
кoристи струja и вoдa, a нajчeшћe нeдoстaje кaнaлизaциja), дoк 
je 11% нaсeљa пoтпунo урeђeнo. У 36.4% нaсeљa oбjeкти су 
прeтeжнo кoмфoрни, oднoснo пoдигнути oд чврстoг мaтeриjaлa 
и имajу oдгoвaрajућу кoмунaлну структуру, при чeму je нajвишe 
oвaквих нaсeљa у рурaлним срeдинaмa36). Нeштo вишe oд пoлoвинe 
дoмaћинстaвa (54.9%) имa кaнaлизaциjу, дoк 97.2% дoмaћинстaвa 
имa мeстo гдe пeрe рукe37). Рoмскe пoрoдицe углaвнoм нeмajу 
aдeквaтнe услoвe зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe дeцe - сaнитaрни 
чвoр сa тoaлeтoм у кући имa сaмo 30.0% рoмских пoрoдицa, a 

34) Republic of Serbia: Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple 
Indicator Cluster Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 175.

35) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 34.

36) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 48.

37) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 108.
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купaтилo 40% пoрoдицa38). Иaкo дугo живe у свojим нaсeљимa, тeк 
5.0% пoрoдицa имa стaнaрскo прaвo, дoк влaсникoм прoстoрa у 
кojeм стaнуje сeбe смaтрa 58.3% рoмских пoрoдицa39).

1.4. Oбрaзoвaњe oдрaслих и дeцe

Дoмaћин/цa рoмских дoмaћинстaвa нajчeшћe имa oснoвнo 
oбрaзoвaњe (70.4%), a тeк 16.4% рoмскoг стaнoвништвa имa 
срeдњe oбрaзoвaњe40). Aкo тaj пoдaтaк упoрeдимo сa oбрaзoвнoм 
структурoм oпштe пoпулaциje дoбиjeну у oквиру пoписa из 2011-e 
гoдинe, видимo дa су Рoми у знaчajнo лoшиjeм пoлoжajу (Сликa 2).

Сликa 2. Oбрaзoвнa структурa рoмскe и oпштe пoпулaциje

Прeмa истрaживaњу кoje су спрoвeли Jaкшић и Бaшић тeк 
48.4% рoмскe дeцe рeдoвнo пoхaђa шкoлу, 6.6% пoврeмeнo пoхaђa 
шкoлу, 17.1% нe пoхaђa шкoлу, дoк зa 27.9% ниje мoглo дa сe 
утврди дa ли пoхaђajу шкoлу или нe41). Нa oснoву MICS4 студиje 
дoбиjeнo је дa 88.5% рoмскe дeцe  основношколског узраста пoхaђa 
шкoлу42), a срeдњу шкoлу упише чак 68.1% рoмскe дeцe кoja 
зaврши oснoвну шкoлу. Ипак, тек 19.3% ромске деце узраста од 

38) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 80.

39) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 78.

40) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.

41) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 108.

42) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 165.
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15 – 18 година похађа средњу школу43). Видимо да су овом случају 
подаци добијени путем ова два истраживања различити, што се 
осим другачијим узорком може тумачити и подршком инклузију 
ромске деце у образовање која се спроводила у овом периоду.

1.5.  Прихoди рoмских пoрoдицa

Про це на је да је око 2/3 Ро ма у Ср би ји си ро ма шно - 60.5% 
сма тра се ве о ма си ро ма шном, у по ре ђе њу са 6.0% у оп штој по пу-
ла ци ји, и чи не око  веома си ро ма шних ста нов ни ка у Ср би ји, 
док се екс трем но си ро ма шним сма тра 9.8% Ро ма у од но су на 0.2% 
у оп штој по пу ла ци ји44). Сличнe прoцeнe изнoси у UNDP, oднoснo 
прoцeњуje сe дa 57.0% рoмских дoмaћинстaвa жи ви у сирoмaштву 
у oднoсу нa 10.0% дoмaћинстaвa oпш тe пoпулaциje45). Дру гим 
рeчимa, сирoмaшт вo je скoрo 6 путa чeшћe кoд Рoмa нeгo кoд 
припaдникa oпш тe пoпулaциje. У истрaживaњу кoje су спрoвeли 
Jaк шић и Бaшић 2002-e гoдинe, тeк 18.6% дoмaћинa/цa у рoмским 
пoрoдицaмa je билo зaпoслeнo, a пeнзиjу су примaли члaнoви 
5.6% пoрoдицa, дoк je у сусeдским нeрoмским пoрoдицaмa билo 
зaпoслeнo 54.5% дoмaћинa/ицa, дoк je пeнзиjу примaлo 19.4% 
пoрoдицa46). Нa oснoву oвoгa мoжeмo дa зaкључимo дa je сaмo 
24.2% рoмских пoрoдицa имaлa нeки стaлни извoр прихoдa крoз 
плaтe и пeнзиje, дoк je 73.9% нeрoмских сусeдских пoрoдицa 
имaлo стaлни извoр прихoдa, штo je oкo три путa вишe. Видимo 
дa иaкo je нeзaпoслeнoст три путa вeћa кoд Рoмa у oднoсу нa oпш-
ту пoпулaциjу, Рoми су шeст путa сирoмaшниjи, штo мoжeмo дa 
тумaчимo тимe дa Рoми нajчeшћe имajу нискo плaћeнe пoслoвe и 
вeћe пoрoдицe oд припaдникa oпш тe пoпулaциje. Сoциjaлнo пoмoћ 
или дeчjи дoдaтaк прeмa пoдaцимa oвoг истрaживaњa примaлo je 
тeк 18.3% рoмских пoрoдицa. Сли чан по да так до би јен је и у ис тра-
жи ва њу Ис тра жи вач ког и ана ли тич ког цен тра АР ГУ МЕНТ, пре ма 
ко јем 32.6% Ро ма у Бе о гра ду има при хо де по не ком осно ву47). 

43) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 166.

44) Akshay Sethi, „Siromaštvo, socijalna isključenost i etnička pripadnost u Srbiji i Crnoj Gori: 
Slučaj Roma“, Svetska Banka, deo studije Programska procena siromaštva za Srbiju i Crnu 
Goru, 2005, стр. 4.

45) Mark Collins, Claudia Grosu, Jaroslav Kling, Susanne Milcher, Niall O’Higgins, Ben 
Slay, Antonina Zhelyazkova, At risk: Roma and the displaced in Southeast Europe, UNDP, 
Bratislava, 2006, str. 18.

46) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у 
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 97.

47) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних 
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар 
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.
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1.6. Број и угроженост ромске деце

Као нај ва лид ни ју про це ну бро ја Ро ма ко ји жи ве у ром ским 
на се љи ма, иако је по да так из 2002-е го ди не узе ће мо про це ну ко ју 
су да ли Ба шић и Јак шић.  Про це не су из ра чу на те та ко што су про-
цен ти угро же но сти по мно же ни са про це ње ним бро јем ро ма ко ји 
жи ве у ром ским на се љи ма.  

Табела 2. Процена броја ромске деце и 
броја угрожене ромске деце

Јакшић, Башић (2005)
Број деце
Деца 0 – 4 35653
Деца предшколског узраста 58927
Деца (млађи од 18 година) 105598
Број деце према различитим критеријумима угрожености
Не похађа основну школу1 17492
Не похађа основну школу2 4470
Не похађа средњу 14113
Насиље 4878
Живот у сламовима 45804
Сиромаштво 63359
Екстремно сиромаштво 10325

Izvor: Јакшић, Башић (2005), MICS4 (2011)
Ви ди мо да пре ма гру бим про це на ма у Ср би ји у ром ским на-

се љи ма жи ви око сто хи ља да ром ске де це, од че га око 45.878 жи-
ви у сла мо ви ма, од но сно крај ње не а де кват ним усло ви ма.  Чак око 
63.359 ром ске де це жи ви у сирoмашт ву, а око 10.325 у екс трем ном 
си ро ма штву. Про це на бро ја де це основ но школ ског уз ра ста ко ја не 
по ха ђа ју основ ну шко лу ва ри ра од око 4.470  до 17.492, а број де-
це ко ја не по ха ђа ју сред њу из но си око 14.113. При то ме, чак око 
4.878 ром ске де це тр пи те шке об ли ке на си ља. Ово пред ста вља ве-
ли ки број де це ко ја су угро же на и пи та ње је ка кав од го вор мо же да 
пру жи си стем со ци јал не за шти те. Иако је ово гру ба апрок си ма ци-
ја, ови по да ци мо гу да да ју не ки оквир за за кљу чи ва ње о об у хва-
ти ром ске де це раз ли чи тим про гра ми ма, и мо гу да по слу же као 
по чет ни ко рак у про це ни по треб них ре сур са си сте ма за по др шку 
ром ској де ци.

У на ред ном де лу би ће при ка за ни иза зо ви са ко ји ма се си-
стем со ци јал не за шти те су о ча ва при ли ком по др шке осо ба ма ром-
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ске на ци о нал но сти, и ге не рал но осо ба ма ко је жи ве у  ду бо ком си-
ро ма штву, са фо ку сом на пре за сту пље ност ром ске де це у си сте му 
сме шта ја и мо гућ но сти ма си сте ма да по сто је ћим ме ха ни зми ма 
од го во ри на ком плек сну си ту а ци ју и не по во љан по ло жај ром ских  
по ро ди ца. 

2. ПРЕЗАСТУПЉЕНОСТ РОМСКЕ ДЕЦЕ  
У СИСТЕМУ СМЕШТАЈА  
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УН Ко ми тет за пра ва де те та као и број не ром ске ор га ни за ци-
је го ди на ма уна зад упо зо ра ва ју на пре ве ли ку за сту пље ност ром ске 
де це у за шти ти и ви со ку сто пу де це у ал тер на тив ној за шти ти и да 
се не чи не на по ри да се де ца вра те сво јим по ро ди ца ма што је пре 
мо гу ће48). УН Ко ми тет за пра ва де те та та ко ђе ука зу је на не до ста так 
„по себ них кул тур но сен зи тив них про гра ма на ме ње них де ци, пру-
жа њу по др шке по ро ди ци и на по ри ма за по сти за ње по нов ног ује ди-
ње ња“49). По да ци на ве де ни у из ве шта ју Европ ског цен тра за пра ва 
Ро ма (ERRC)50) ука зу ју на не сра зме ран број ром ске де це за сту пље-
не у др жав ној за шти ти у европ ским зе мља ма и кре ће се од 30-80%. 

Ме ђу тим, ја ко је те шко обез бе ди ти де та ље о ствар ном оби му 
ове пре ко мер не за сту пље но сти у не до стат ку ре ле вант них по да та-
ка раш чла ње них пре ма ет нич кој при пад но сти. Ово је сте зна ча јан 
про блем, узи ма ју ћи у об зир да ве ћи на зе ма ља Европ ске уни је, као 
ни Ср би ја, не при ку пља до след но по дат ке у од но су на ет нич ку 
при пад ност де це у за шти ти, а да ти по да ци мо гу би ти ис ко ри шће-
ни за раз вој, фи нан си ра ње и пра ће ње успе ха ци ља них про гра ма 
пре вен ци је и ме ра за шти те за по бољ ша ње усло ва у ром ским по ро-
ди ца ма и да би се обез бе ди ло да ром ска де ца не бу ду ли ше на од ра-
ста ња у сво јим при мар ним по ро ди ца ма. 

48) Com mit tee on the Rights of the Child, Con si de ra tion of re ports sub mit ted by sta tes par ti es un-
der  ar tic le 44 of the con ven tion: Con clu ding ob ser va ti ons: Hun gary, 2006, стр. 7, па ра граф 
30, до ступ но на: http://www.un hchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.HUN.CO.2.En?Open-
Do cu ment

49) Com mit tee on the Rights of the Child, con si de ra tion of re ports sub mit ted by sta tes par ti es 
un der ar tic le 44 of the con ven tion: Con clu ding Ob ser va ti ons of the Com mit tee on the Rights 
of the Child: Ro ma nia (2009), стр. 12, па ра граф 51, до ступ но на: http://www.uni cef.org/
ro ma nia/CRC-C-ROM-CO-4.pdf

50) Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Ro ma ni Chil dren in In sti tu ti o nal Ca re, Bul ga rian Hel sin ki 
Com mit tee, Mi lan Ši meč ka Fo un da tion and Os ser va zi o ne, 2011, стр. 33-37, до ступ но на: 
http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-20-ju ne-2011.pdf,
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У Из ве шта ју о ра ду Цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји у 
2011. го ди ни51) на во ди се да је по сту па њу на сна гу но вог За ко на 
о со ци јал ној за шти ти уве ден Обра зац за из ве шта ва ње упит о по-
да ци ма за ко ри сни ке при пад ни ке ром ске за јед ни це и то о уз ра сту, 
род ној при пад но сти, ме сту пре би ва ли шта и рад ној спо соб но сти. 
Иако је зна чај но што је са при ку пља њем по да та ка о ко ри сни ци ма 
ко ји су при пад ни ци ром ске за јед ни це за по че ло, на осно ву по сто је-
ћих по да та ка ни смо у мо гућ но сти да за кљу чи мо о по ло жа ју ром ске 
де це и  фак то ри ма ко ји до при но се њи хо вој пре за сту пље но сти у 
си сте му сме шта ја. Ова кви по да ци и ис тра жи ва ња ко ја би их обез-
бе ди ла још увек не по сто је у Ср би ји. 

Ис тра жи ва ња спро ве де на у Бу гар ској, Че шкој, Сло вач кој, 
Ита ли ји52), Ма ђар ској53) и Ру му ни ји54) 55) од стра не ERRC у пе ри о-
ду април – јул 2010 от кри ла су не ке фак то ре ко ји до при но се пре-
ве ли кој за сту пље но сти ром ске де це у ин сти ту ци о нал ној за шти ти. 
Ови фак то ри укљу чу ју ком плек сне со ци јал не и еко ном ске фак то-
ре, оте жа не ет нич ком дис кри ми на ци јом и со ци јал ним ис кљу чи ва-
њем Ро ма. Фак то ри ко ји до при но се пре за сту пље но сти ром ске де це 
у за шти ти мо гу се по де ли ти у две основ не ка те го ри је: они ве за ни 
за си ту а ци ју по ро ди це и они ко ји се од но се на си стем со ци јал не 
за шти те.

Ква ли тет на по ро дич на си ту а ци ја  нај ва жни ји је фак тор за 
по зи ти ван раз вој де це. Ква ли тет по ро дич них од но са од ре ђен је ни-
зом фак то ра као што су до бро бит сва ког чла на по ро ди це, по ро дич-
на кул ту ра и вред но сти, жи вот ни усло ви, со ци јал на ко хе зи ја уну-
тар за јед ни це и со ци јал на ин клу зи ја по ро ди це у дру штву. Сви ови 

51) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Из ве штај о ра ду Цен та ра за со ци јал ни рад у 
Ср би ји у 2011. го ди ни, Бе о град, јул 2012, до ступ но на: http://www.za vodsz.gov.rs/PDF/
iz ve sta va nje/Iz ve staj%20o%20ra du%20CSR%202011%20-.pdf

52) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Ro ma ni Chil dren in In sti tu ti o nal Ca re, Bul ga rian 
Hel sin ki Com mit tee, Mi lan Ši meč ka Fo un da tion and Os ser va zi o ne, 2011, стр. 33-37, до-
ступ но на: http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-20-ju ne-2011.pdf,  при сту пље-
но 31.03.2013.

53) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Dis-In te rest of the Child: Ro ma ni Chil dren in the 
Hun ga rian Child Pro tec tion System, Bu da pest, 2007, до ступ но на: http://www.errc.org/cms/
upload/me dia/02/8F/m0000028F.pdf, при сту пље но 31.03.2013. го ди не.

54) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Li fe Sen ten ce: Ro ma ni Chil dren in Sta te Ca re in Ro-
ma nia, 2011,  до ступ но на: http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-20-ju ne-2011.
pdf, при сту пље но 31.03.2013. го ди не.

55) Ви де ти Euro pean Ro ma Rights Cen tre, Li fe Sen ten ce: Ro ma ni Chil dren in Sta te Ca re in 
Hun gary, 2011,  до ступ но на: http://www.errc.org/cms/upload/fi le/li fe-sen ten ce-ro ma ni-chil-
dren-in-sta te-ca re-in-hun gary-20-ju ne-2011.pdf, при сту пље но 31.03.2013. го ди не.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2013, година 48. стр. 97-117.

110

фак то ри мо гу  по др жа ти де цу, или их ста ви ти у ри зик56). Рас про-
стра ње на дис кри ми на ци ја Ро ма у свим сфе ра ма жи во та у ин тер ак-
ци ји са струк ту рал ним си ро ма штвом ду бо ко ути че на по ро дич не 
фак то ре ко ји до при но се пре за сту пље но сти ром ске де це у за шти ти. 
Фак то ри ко ји се ти чу си ту а ци је по ро ди це укљу чу ју си ро ма штво 
и ма те ри јал не усло ве (као што су не за по сле ност, за ду же ност, ве-
ли чи на до ма ћин ства и не а де кват ни усло ви ста но ва ња), не же ље не 
труд но ће и на пу шта ње де це у по ро ди ли шти ма /на оде ље њи ма де-
чи јих бол ни ца, не ре дов но по ха ђа ње и пре кид шко ло ва ња, са мо хра-
но ро ди тељ ствои ми гра ци је. 

У ве зи са овим фак то ри ма сто је ни ска сто па по нов ног ује ди-
ње ња са би о ло шким по ро ди ца ма, не га ти ван ути цај ет нич ког иден-
ти те та на мо гућ ност усва ја ња ром ске де це и при су ство оме те но-
сти/ин ва ли ди те та, ко ји та ко ђе ути чу на не сра зме ран и ве лик број 
ром ске де це у за шти ти. 

Узи ма ју ћи у об зир на ве де не фак то ре и чи ње ни цу да се ром-
ска де ца на ла зе у из ра зи то по ве ћа ном ри зи ку од из ме шта ња из по-
ро ди ца и сме штај у за шти ту, у на ред ном де лу по за ба ви ће мо се мо-
гућ но сти ма си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји да на ове ри зи ке 
пра во вре ме но и аде кват но од го во ри.

3. МОГУЋНОСТИ СИСТЕМА  
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ  

ДА ОДГОВОРИ НА СОЦИЈАЛНУ 
УГРОЖЕНОСТ РОМСКЕ ДЕЦЕ

У прет ход ном де лу ви де ли смо да си ро ма штво и фак то ри 
по ве за ни са си ро ма штвом игра ју нај зна чај ни ју уло гу као фак то ри 
угро же но сти ром ске де це у по ро ди ца ма и њи хо вог по ве ћа ног ри-
зи ка за из ме шта ње из по ро ди ца, као и да је од го вор си сте ма на ову 
угро же ност од пре суд ног зна ча ја да ли ће де ца би ти из ме ште на 
из по ро ди ца, сме ште на и да ли ће би ти по но во вра ће на у по ро ди-
цу. Про гра ми со ци јал не по мо ћи и де чи је за шти те има ју из ра же ну 
уло гу у укуп ној со ци јал ној за шти ти Ро ма и нео спор но со ци јал на 
за шти та спре ча ва да си ро ма штво Ро ма ра сте још ви ше.

Ка да го во ри мо о си ро ма штву Ро ма у Ср би ји, не рет ко ми сли-
мо на ап со лут но си ро ма штво, ко је пред ста вља ни во при хо да или 
по тро шње по ро ди ца и по је ди на ца ис под де фи ни са ног ми ни му ма 
жи вот них по тре ба као што су хра на, оде ћа, обу ћа, ста но ва ње, гре-

56) Dun can Greg J. and Bro oks-Gunn Je an ne, „Fa mily Po verty, Wel fa re Re form, and Child De-
ve lop ment“, Child De ve lop ment, Blac kwell Pu blis hing, Ho bo ken, New Jer sey, Vol. 71, No. 1 
(Jan. - Feb., 2000), стр. 188-196. 
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ја ње и сл.57) Пре ма по след њим по да ци ма, ап со лут ну ли ни ју си ро-
ма штва има мо за 2010. го ди ну и иста је из но си ла 8.544 ди на ра58). 
Овај ин ди ка тор со ци јал не за шти те има дво стру ку уло гу. С јед не 
стра не ука зу је на ром ску гру пу ста нов ни штва ко ја се су о ча ва са 
раз ли чи тим вр ста ма со ци јал них ри зи ка ко ји мо гу има ти за по сле-
ди цу со ци јал но ис кљу чи ва ње. са дру ге стра не, он не по ка зу је пра-
во ста ње код ових ри зи ка због то га што по кри ве ност од ре ђе них 
со ци јал них по тре ба за ви си и од раз ви је но сти си сте ма со ци јал не 
за шти те и об у хва та Ро ма као гру пе под ри зи ком од го ва ра ју ћим 
услу га ма, на ро чи то оним на ло кал ном ни воу.

Об у хват со ци јал ном за шти том ве ли ки је код ром ских до ма-
ћин ста ва ко ја жи ве у на се љи ма, али тај об у хват је ипак ма њи у по-
ре ђе њу са оп штом по пу ла ци јом. Упр кос до бром об у хва ту, и да ље 
по сто ји зна тан по сто так нај си ро ма шни јих ко ји ни су об у хва ће ни 
ни ка квим ви дом за шти те, чак 16%, као што и да ље по сто је при-
мет ни про бле ми ка да је у пи та њу мо гућ ност при сту па Ро ма про-
гра ми ма со ци јал не за шти те, по себ но МОП59).

Ва же ћи За кон о со ци јал ној за шти ти тре ба ло је, по ред оста-
лог, да обез бе ди но ва ре ше ња за ве ћи об у хват си ро ма шних по ро ди-
ца и по је ди на ца, па та ко и Ро ма, ме ра ма ма те ри јал не по др шке од 
стра не др жа ве. Та ко је ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це (МОП) 
за ме ње но но вим ин сти ту том ма те ри јал не по др шке, ко ји се зо ве 
нов ча на со ци јал на по моћ (НСП), али оп шти усло ви за оства ри ва-
ње овог пра ва су ви со ко по ста вље ни. Иако су МОП и са да НСП 
нај бо ље тар ге ти ра ни ка си ро ма шни ма, њимa ни је об у хва ћен је дан 
ве ли ки про це нат ром ског ста нов ни штва. Та нео б у хва ће ност не-
рет ко је усло вље на и по сто ја њем пре пре ка ко је по себ но по га ђа-
ју Ро ме, као што је од су ство до ку мен та ци је и ре ги стра ци је, а што 
усло вља ва ад ми ни стра тив ну ба ри је ру, за тим од су ство по ве ре ња, 
ло ши еко ном ски по ло жај и нео бра зо ва ње, не до ста так вре ме на, је-
зич ке ба ри је ре, ге о граф ске ба ри је ре (ром ска на се ља се че сто на ла-
зе у пред гра ђи ма или у изо ло ва ним обла сти ма у ко ји ма не до ста ју 
тран спорт и ин фра струк ту ра). Цен три за со ци јал ни рад тре ба ло би 
да бу ду  кључ но сред ство за пре ва зи ла же ње ових пре пре ка у при-
сту пу со ци јал ној за шти ти, а на ро чи то оних ко ји се ти чу ис кљу че-

57) http://www.in klu zi ja kurs.in fo/mo dul.php?he a der bar=0&m=1&p=3&t=k&kp=8, при сту-
пље но 31. 03. 2013. 

58) Са та рић На де жда, Ми хић Мар ко, То до ро вић Ма ри ја, Са та рић Вла де, Ана ли за при ме не 
За ко на о со ци јал ној за шти ти у де лу нов ча них со ци јал них по мо ћи и cost be ne fit ана ли за 
сер ви са по моћ у ку ћи за ста ра ли ца, Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ ства“ – Amity, 
Be o grad, 2013, стр. 15.

59) World Bank, Си ро ма штво, со ци јал на ис кљу че ност и ет нич ка при пад ност у Ср би ји и Цр-
ној Го ри: Слу чај Ро ма, Бе о град, 2005, стр. 48.
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но сти услед не по се до ва ња лич них до ку ме на та. По зи тив ни прав ни 
про пи си пред ви ђа ју ту мо гућ ност60), но, она на жа лост у прак си још 
увек оста је не ис ко ри шће на. 

Од си сте ма со ци јал не за шти те оче ку је се да ком пен зу је ре-
зул та те ове ис кљу че но сти са тр жи шта ра да и по ку ша да ума њи 
по ла ри за ци ју из ме ђу ве ћин ске и ром ске по пу ла ци је. Си стем со-
ци јал не за шти те при мар но по ку ша ва да се обра ти екс трем ном 
си ро ма штву Ро ма и с тим у ве зи кроз ма те ри јал на да ва ња вр ши 
ало ка ци ју сред ста ва ка овом нај у гро же ни јем сло ју ста нов ни штва 
у Ср би ји. Па ипак, иако су ме ре си сте ма со ци јал не за шти те при-
мар но усме ре не ка то ме да се си ро ма шни ма обез бе ди ми ни мал на 
мре жа со ци јал не си гур но сти, по ста вља се пи та ње ка ко ти про гра-
ми функ ци о ни шу у убла жа ва њу си ро ма штва Ро ма и игра ју ли они 
уло гу у сма ње њу си ро ма штва ме ђу ром ским ста нов ни штвом.

Код нас је у ве ли кој ме ри за сту пљен тзв. па сив ни при ступ 
си сте ма („осна жен“ пре о бим ном ад ми ни стра ци јом – 77.4% за по-
сле них има овај став61)) у пру жа њу услу га ко ји ка рак те ри ше им-
пли цит но оче ки ва ње да ће они ко ји ма је по моћ по треб на до ћи и 
обра ти ти се за исту. Кон крет но, то зна чи да они ко ји су у ста њу 
по тре бе тре ба да зна ју да де фи ни шу сво ју по тре бу, да зна ју да има-
ју пра ва на обез бе ђи ва ње по мо ћи, којa би би ла од го вор на њи хо ву 
по тре бу и под ко јим усло ви ма, да зна ју ко ме да се обра те, тј. да зна-
ју да по сто ји уста но ва где мо гу да обез бе де оства ри ва ње пра ва (у 
овом слу ча ју на НСП), да има ју но вац да пла те пре воз до уста но ве, 
уко ли ко зна ју где се на ла зи, да фи зич ки бу ду у мо гућ но сти да се 
пре ве зу, да бу ду пи сме ни да би мо гли да при ку пе до ку мен та ци ју и 
го во ре срп ски ка ко би мо гли да по пу не фор му ла ре и раз у ме ју упут-
ства за по пу ња ва ње фор му ла ра62) итд. До вољ но је да са мо је дан од 
по бро ја них еле ме на та ни је за до во љен, па да по тен ци јал ни ко ри-
сник оста не ис кљу чен из си сте ма. Упра во то је слу чај са Ро ми ма 
као јед ним од нај вул не ра бил ни јих у си сте му и ко ји ма су нај че шће 
и у нај ве ћој ме ри про гра ми со ци јал не по мо ћи/по др шке на ме ње-
ни, те че сто оста ју ис кљу че ни из мо гућ но сти да оства ре пра во на 
НСП.

60) Ви де ти За кон о пре би ва ли шту и бо ра ви шту гра ђа на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 87/2011. 
и  Пра вил ник о обра сцу при ја ве пре би ва ли шта на адре си уста но ве, од но сно цен тра за 
со ци јал ни рад, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 113/2012.

61) Ис тра жи ва ње про це на ста ња при ме не Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан-
дар ди ма ра да цен та ра за со ци јал ни рад из пер спек ти ве струч ња ка цен та ра за со ци јал ни 
рад, основ ни ре зул та ти, Глас цен тра ла, бр. 36, Вр њач ка Ба ња, но вем бар 2012.

62) Са та рић На де жда, Ми хић Мар ко, То до ро вић Ма ри ја, Са та рић Вла де, Ана ли за при ме не 
За ко на о со ци јал ној за шти ти у де лу нов ча них со ци јал них по мо ћи и cost be ne fit ана ли за 
сер ви са по моћ у ку ћи за ста ра ли ца, Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ ства“ – Amity, 
Be o grad, 2013, стр. 36.
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Ка да го во ри мо о де чи јој за шти ти као дру гом ва жном из во ру 
по др шке за ром ске по ро ди це, уло га цен тра за со ци јал ни рад, као 
ор га на ста ра тељ ства, је да про мо ви ше фи зич ко и мен тал но здра-
вље/бла го ста ње и од ра ста ње де те та у по ро дич ном окру же њу, као и 
пре ве ни ра ње угро же но сти де те та63). У слу ча ју ром ске по пу ла ци је 
оства ре ње овог за дат ка пред ста вља зна ча јан иза зов има ју ћи у ви-
ду  на ко ји на чин се ком плек сни со ци јал ни и еко ном ски фак то ри 
на ве де ни у ра ду. 

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке је уз по моћ UNI-
CEF-a и дру гих парт не ра раз ви ло Ма стер план за тран сфор ма ци ју 
ре зи ден ци јал них уста но ва за де цу (за пе ри од од 2009-2013) за до-
сти за ње стра те гиј ских ци ље ва, ко ји су по том угра ђе ни у За кон о 
со ци јал ној за шти ти (ЗСЗ)64). Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те 
и За кон о со ци јал ној за шти ти на гла ша ва ју да је по што ва ње пра ва 
де те та основ ни прин цип ре фор ме си сте ма за шти те де це. Од 2005. 
го ди не си сте мат ски се раз ви ја нор ма тив ни оквир ко ји тре ба да 
омо гу ћи по што ва ње пра ва де те та да од ра ста у окви ру сво је би о-
ло шке по ро ди це, што се по сти же кроз раз вој услу га за по др шку 
де ци и њи хо вим по ро ди ца ма на ло кал ном ни воу. За де цу ко ја због 
раз ли чи тих раз ло га при вре ме но или у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
не мо гу да жи ве са сво јим ро ди те љи ма и за де цу ко ја не ма ју жи ве 
ро ди те ље, чи ји су ро ди те љи не по зна ти или не ста ли по треб но је 
обез бе ди ти ал тер на тив ну по ро дич ну за шти ту и дру га ре ше ња ко ја 
обез бе ђу ју кон ти ну и тет и ста бил ност у без бед ном и сти му ла тив-
ном окру же њу и стал ност за де те.

Чла ном 17. за ко на о со ци јал ној за шти ти ре гу ли са но је пра во 
на де чи ји до да так. Сма тра се да су усло ви под ко ји ма се оства-
ру је ово пра во не при ла го ђе ни по ро ди ца ма из мар ги на ли зо ва них и 
со ци јал но нај у гро же ни јих дру штве них гру па, има ју ћи у ви ду да 
ве ли ки број по ро ди ца из ових гру па не мо же да оства ри пра во на 
де чи ји до да так због то га што де ца ни су укљу че на у обра зов ни про-
цес. С об зи ром на низ про бле ма са ко ји ма се ова де ца су о ча ва ју 
у обра зов ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је, а по себ но на не до ста-
так по др шке де ци из мар ги на ли зо ва них гру па и ве о ма при сут ну 
дис кри ми на ци ју и стиг ма ти за ци ју ове де це, због че га су она че сто 
при мо ра на да на пу сте шко ле и има ју ћи у ви ду да је ван ред но обра-
зо ва ње че сто по ве за но са тро шко ви ма, те не пред ста вља со лу ци ју 
за си ро ма шне по ро ди це, усло вља ва ње де чи јег до дат ка шко ло ва-
њем де це пред ста вља не а де кват но за кон ско ре ше ње. Ово ва жи на-

63)  По ро дич ни за кон Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005. 

64) За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.
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ро чи то ако се има у ви ду да ве ли ки број по ро ди ца жи ви у те шким 
еко ном ским усло ви ма, док 10% по ро ди ца жи ви ис под зва нич не ли-
ни је си ро ма штва65).

Си ро ма штво, не за по сле ност, де при ва ци ја и дис кри ми на ци ја 
по га ђа ју ром ске по ро ди це и ве ли ка раз ли ка из ме ђу ин ди ка то ра си-
ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти Ро ма у од но су на оста ло ста-
нов ни штво у Ср би ји ви ше стру ко се од ра жа ва на по ло жај ром ске 
де це ван си сте ма и у окви ру ње га. При ли ком про це не угро же но сти 
де те та, си ро ма штво се не рет ко из јед на ча ва са за не ма ри ва њем. Из 
тог раз ло га ром ска де ца се на ла зе у из ра зи то по ве ћа ном ри зи ку од 
из ме шта ња из по ро ди ца и сме штај у за шти ту, а ре зул та ти по ка зу ју 
да тај ри зик пре ва зи ла зи по сто је ће ка па ци те те си сте ма да на ње га 
пра во вре ме но и аде кват но од го во ри.
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Marko D. Milanovic, Marija M. Vucinic

LIVING CONDITIONS OF ROMA PEOPLE 
IN SERBIA AND SOCIAL CARE SYSTEM 

WITH FOCUS ON CHILDREN

Resume
Data on the Roma population in Serbia are unreliable, and data 

reporting practices often lead to their distortions so research users, who 
are not researchers, find it difficult to assess the quality of information. 
About the unreliability of data on Roma we conclude not only from 
the national statistics, but based on the information provided by civil 
society organizations, which speaks in favor of the absence of adequate 
standards in the presentation of data.

Structure of the population is made from Roma born in Serbia, 
the Roma who fled from Kosovo in 1999. year, who were born on the 
territories of other republics of the former Yugoslavia and Roma return-
ees from countries based on the Agreement on Readmission.

Roma families generally do not have adequate conditions for 
personal hygiene - toilets and toilets in the house have only 30.0% of 
Roma families and bath 40% of families. 43.5% of the settlements are 
settlements of slums and informal settlements, and only 11% of the 
settlements are fully arranged. Although they live for very long period 
of time in their settlements, only 5.0% of households have a tenancy 
right. Due to the inability to register their residence, many members 
of the Roma population do not have documents, which is a significant 
administrative barrier to access social and health care. Unemployment 
is three times higher among Roma than in the general population and 
Roma are six times poorer.

If we try to estimate the number of children living in poor condi-
tions, by comparing the number of Roma living in Serbia, the Roma 
population structure and living conditions, it can be concluded that 
about 70 000 lives in slums in Serbia, nearly 100 000 Roma children 
live in poverty, and about 15 000 in extreme poverty. Estimated number 
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of children of primary school age who do not attend the primary school 
varies from about 7 000 to 26 000 and the number of children not at-
tending secondary school is about 20 000. In addition, as many as 7000 
Roma children suffer severe forms of violence. This is the large number 
of children who are at risk and the question is what response social pro-
tection system can offer.

Social welfare system is expected to reduce the polarization be-
tween the majority and the Roma population. Promoting physical and 
mental health/well-being and growth of children in a family environ-
ment, and prevention of child endangerment by CSW in the case of the 
Roma population is a significant challenge, given how the complex so-
cial and economic factors affect the ability of Roma families to provide 
a healthy and safe development of their children.

Social assistance as financial benefits, which are the key mecha-
nism for social protection attempts to address the extreme poverty of 
the Roma, are insufficient and often inaccessible. Although measures of 
social protection system are primarily aimed to ensure that the poor are 
provided a minimum social safety net, social assistance or child allow-
ance, according to research, are receiving only 18.3% of Roma fami-
lies. Lack of access to social protection programs, particularly the fam-
ily allowance (family material support - MOP), is often conditioned by 
the existence of barriers affecting Roma in particular, such as the lack 
of documentation and registration, then the lack of trust, poor economic 
status and lack of education, language barriers, geographical barriers, 
poor previous experiences and lack of knowledge about the availability 
of services.

Data of the European Roma Rights Center (ERRC) point to the 
disproportionate representation of Roma children in state care. Though, 
the exact number is difficult to estimate because most of the European 
Union countries, as well as Serbia do not collect data by ethnic back-
ground of children in care. This hampers the development of appropri-
ate and targeted prevention programs and the creation of measures for 
improvement of the living conditions of Roma children.

For all these reasons, Roma children are at extremely high risk 
of displacement from families and placement in care, and that risk ex-
ceeds the capacity of the system to offer time appropriate and adequate 
response.
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