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Прњавор, март 2016. године 



 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

На подручју општине Прњавор живи велики број припадника различитих 

националних мањина, укључујући и Роме. Стратегијом развоја општине Прњавор за 

период 2012-2020. година планирана је реализација низа активности усмјерених у 

правцу побољшања положаја наведене категорије становништва.  

Општина Прњавор већ дужи низ година има буџетску позицију „Помоћ 

удружењима националних мањина“, Одсјек за друштвене дјелатности, дијаспору и 

националне мањине у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности, те одборника из реда националних мањина у Скупштини општине 

Прњавор. Све националне мањине имају своја удружења са којима Општина Прњавор 

има добру сарадњу.  

На подручју општине Прњавор живе 32 ромске породице, које имају укупно 150 

чланова домаћинства. 

 

 

2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА  

 

 

Општина Прњавор активно учествује у стамбеном збрињавању Рома. Током 

2009. године, у сарадњи са Лутеранским свјетским савезом и Шведском међународном 

развојном агенцијом SIDA, реализован је пројекат стамбеног збрињавања Рома на 

подручју општине Прњавор, у оквиру којег је стамбено збринуто 6 ромских породица. 

Представник „Caritasa“ Републике Швајцарске 2012. године обишао је ромске 

породице, те уз подршку Општине покренуо други пројекат стамбеног збрињавања 

Рома. „Caritasa“ Републике Швицарске 2012. и 2014. године аплицирао је на јавни 

позив Министарства за људска права и избјеглице БиХ на пројекат „Стамбено 

збрињавање Рома на подручју општине Прњавор“.  

Пројект је одобрен и тиме је Општина Прњавор започела рјешавању стамбеног 

питања Рома. У овом Пројекту „Caritasa“ и Министарство за људска права и избјеглице 

учествују са 254.100,00 KМ. Именована је Комисија, расписан Јавни позив на који се 

пријавило 16 породица,  од чега је 10 породица стекло право на изградњу, адаптацију 

или реконструкцију стамбених објеката. Почетком 2014. године изабран је извођач 

радова и започета изградња  и реконструкција објеката. 

Све фазе Пројекта биле су праћене од стране Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ. Мониторинг је обављан једном мјесечно до примопредаје објеката. 

Након извршене примопредаје између „Caritasa“, Општине Прњавор и корисника, 

општину Прњавор је посјетила делегација „Caritasa“ из Луцерна који су обишли терен и 

заинтересовали се за даљу сарадњу између општине Прњавор и Каритаса. Кроз овај 

пројекат успјешно је стамбено збринуто 9 ромских породица. 

 

 

 

 



3. ЗАВРШНА ФАЗА 

 

 

 Захваљујући успјешној реализацији првог пројекта, Општина Прњавор је 

03.06.2014. године упутила „Caritasu“  писмо намјере за учешће у пројекту „Стамбено 

збрињавањае Рома за 2014/2015. годину“. У писму намјере општина Прњавор је 

изразила спремност да обезбиједи двије парцелe за израдњу објеката, грађевинску 

документацију и  потребне дозволе, прикључке на електро и водоводну мрежу, 

трошкове техничког пријема. 

 

Укупан износ средстава за овај Пројекат износи 205.000,00 КМ, а финансиран је 

од стране Владе Лихтенштајна, Министарства за људска права и избјеглице БиХ и 

општине Прњавор. У оквиру наведеног пројекта стамбено ће бити збринуто још 6 

ромских породица. Два стамбена објекта за које општина Прњавор даје земљиште ће 

бити у власништву општине Прњавор, која ће их дати на кориштење ромским 

породицама.  

 

Након завршеног потписивања трипартитног уговора између Caritasa, Начелника 

општине Прњавор и извођача радова 15.04.2016. године извршиће увођење извођача и 

Надзора у посао. Изградња и адаптација наведених 6 објеката требала би да буде 

завршена у року од 60 дана. За мониторинг приликом реализације пројекта задужено је 

Министарство за људска права и избјеглице и канцеларија OSCE-a из Добоја. На овај 

начин до краја 2016. године требало би да свих 15 породица обухваћених пројектом 

буде стамбено збринуто.  

 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Иако је положај припадника ромске националне мањине у Прњавору нешто 

бољи у поређењу са другим општинама у Републици Српској и Босни и Херцеговини, 

он још увијек није на задовољавајућем нивоу. Сиромаштво, незапосленост, низак 

степен образовања, социјална искљученост која се очитује у томе што су појединци и 

читаве породице гурнути на маргине друштва, спријеченост да својим пуним 

капацитетом учествују у економским, друштвеним и културним токовима, 

неинформисаност а понекад и незаинтересованост за активну партиципацију у оквиру 

локалне заједнице и шире, су највећи проблеми с којима се ова заједница суочава. 

Европска конвенција о људским правима и слободама прописује да је држава 

чланица дужна да осигура свакој особи уживање свих права утврђених законом без 

дискриминације по било којем основу као што је пол, раса, боја коже, језик, 

вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, 

веза са неком националном мањином, имовинско стање, рођење или други статус. 

Босна и Херцеговина придружила се земљама Југоисточне и Централне Европе, 

окупљеним у  “Декади укључења Рома 2005- 2015”, у жељи да унаприједи положеј 

ромске популације. 

Општина Прњавор је примјер успјешне сарадње са међународним 

организацијама. У наредном периоду очекује се наставак сарадње за коју су 

заинтересовани досадашњи донатори, Влада Лихтенштајна, „Caritas“ и Министарство 

за људска права и избјеглице БиХ. 

 

 


