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Цел

Целта на Работната група за локална самоуправа (SGWG) е да се промовира размената на
иницијативи/практики за вклученоста на Ромите во структурите и активностите на локалната
самоуправа, и да се понудат можности за взаемно учење и градење на капацитетите.
Претставниците на општините кои се одговорни за ромските прашања ќе земат учество по
одобрувањето од страна на Координативниот комитет на регионалниот проект. Покрај тоа,
заедниците на локалната самоуправа (каде тоа е релевантно) и ромски НВОи можат исто така да
учествуваат во Работната група за локална самоуправа.
Основни информации

На првата средба на SGWG, која се одржа на 12-13 септември 2012 во Загреб, единиците на
локалната самоуправа кои учествуваа ги предложија темите за последователните состаноци.
Темата за која најголемиот број на единици на локална самоуправа искажаа интерес е учеството
во носењето одлуки, така што ова прашање стана фокус на втората средба на единиците на
локалната самоуправа одржана од 28-30 мај 2013 во Сараево.
Објавување на регионален извештај

Проектот НПИР ја искористи можноста официјално да го објави Регионалниот извештај за борба
против дискриминацијата и учеството на Ромите во носењето одлуки на локално ниво, кој
вклучува повеќе од 30 примери на добри практики. Во извештајот, исто така се содржани и
следните препораки:
Борба против дискриминацијата на Ромите
1.
2.

3.

4.

Унапредување на учеството на Ромите во
носењето одлуки на локално ниво

Локалните политики и практики да
произлезат од политиките за заштита
од дискриминација на централната
власт.

1.

Подигнување на свеста за
дискриминацијата како проблем и за
начините за борба против
дискриминацијата.

2.

Поставување на приоритети за
активностите за информирање на
локално ниво од страна на централните
институции за заштита од
дискриминација преку воспоставување
на нови, локални институции.

3.

Преструктуирање на процедурите и

4.

Вклучување на учеството на Ромите во
иницијативи кои директно ги засегаат
Ромите.

Планирање на политики за справување
со потребите на локалната заедница,
притоа земајќи ги предвид
приоритетите кои се поставени на
повисоки нивоа.
Обезбедување на финансиски средства
за имплементација.

Промовирање на развој на група на

Најдобри практики за интеграција на Ромите
Подржано од земјите членки на ОБСЕ

Проектот е финансиран од ЕУ

Имплементиран од

5.

пристапот до правни лекови за
дискриминација така што предвид ќе се
земат честопати тешките и
комплексните правни ситуации на
Ромите.
Справување на повеќекратните форми
на дискриминација со која се соочуваат
ромските жени и девојчиња.

способни соговорници преку насочени
програми за обука и долгорочно
инвестирање во образованието.
5.

Обезбедување на одржливо и активно
присуство на ромските жени во
процесот на носење одлуки.

Регионалниот извештај е достапен на www.bpri-odihr.org и http://www.osce.org/odihr.
Учесници

На втората средба на Работната група за локална самоуправа присуствуваа 31 единица на
локалната самоуправа (градови, општини, комуни), 18 НВОи, 10 национални институции за
човекови права и министерства кои се одговорни за ромските политики ширум регионот на
Западен Балкан (целосната листа на учесниците е дадена во Анекс 1). Меѓу другото, Проектот
НПИР го поздрави учеството на 13 Роми кои се вработени во локалната самоуправа и 11 ромски
НВОи кои одиграа особено важна улога во иницирањето на нови проекти и обезбедувањето на
добра комуникација со ромските заедници. Повеќето од добрите практики кои ги имаат
иницирано овие чинители се содржани во регионалниот извештај, и во текот на средбата беше
направена презентација за секоја од одделните јуриздикции.
Примери на најдобри практики

Учество на Ромите во носењето одлуки на локално ниво
Здравко Јанушевиќ од Демократскиот центар Бјело Поле (Црна Гора) ја претстави работата на
организацијата во врска со развојот и имплементацијата на Локалниот акциски план. Локалниот
акциски план за интегрирање на Ромите бил усвоен од општинското собрание во декември 2012.
Имплементацијата најефективно напредува во областа на образованието, иако преостануваат
многу предизвици. На пример, во системот за предучилишно образование сѐ уште нема вклучени
ромски деца.
Зоран Павловиќ, кој е координатор за ромски прашања во градот Крагуевац (Србија) од 2005,
зборуваше за нивните искуства во мултисекторската соработка во областа на интегрирање на
Ромите. Тоа има суштинско значење за решавање на проблемите во областа на евидентирање на
Ромите во матичните книги, пристапот до системот за здравствена заштита, справувањето со
децата кои просат, спречувањето на трговијата со луѓе и други прашања.

Хуснија Бешковиќ, заменик министер во Министерството за заедници и враќање од Косово, ги
истакна националните механизми за интегрирање на заедниците и нивното учество. Законот за
избори предвидува „резервирани места” за припадниците на малцинските заедници. Кабинетот
на премиерот е исто така ангажиран во оваа област. Посебни заложби се прават во областа на
образованието.
Посебно внимание беше посветено на младите Роми кои се ангажирани како три млади ромски
професионалци од проектот НПИР, Алдина Фафуловиќ од Босна и Херцеговина, Талита
Јашаревски од Хрватска и Бесарт Елшани од Косово, кои ги презентираа своите искуства во
кандидатурите за локалните избори и борбата против дискриминацијата во нивните локални
заедници. Просечната возраст на Ромите е речиси половина од просечната возраст на општата
популација на Западен Балкан, и затоа е важно тие да бидат ангажирани во идентификувањето на
нови решенија за интегрирање на Ромите.



Оваа ознака не е на штета на позицииите за статусот, и е во согласност со UNSCR 1244/99 и мислењето на
Меѓународниот суд на правдата за декларацијата за независност на Косово.
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Борба против дискриминација
Во име на Канцеларијата на правобранителот на Србија, Драгана Вујков даде опис на
теренското истражување кое тие го имаат спроведено за следење на влијанијата и свесноста за
Националната стратегија за унапредување на положбата на Ромите. Тимот од канцеларијата на
правобранителот, исто така ги посетува ромските населби и соработува со ромските здравствени
медијатори, педагошките асистенти, ромските координатори и други медијатори. Целта на овие
посети е да се подигне свеста за механизмите за борба против дискриминацијата, да се
регистрираат приговорите и да се упатуваат Ромите до соодветните служби.

Бидејќи опстојува проблемот со законски невидливите луѓе, канцеларијата на Правобранителот
предложила измени на Законот за вон-парнична постапка за да им се овозможи евидентирање на
луѓето со двајца сведоци (тоа било усвоено во 2012). Меморандум за разбирање бил потпишан
помеѓу Канцеларијата на правобранителот, Министерството за внатрешни работи и UNHCR и
била формирана работна група за следење на овој процес. Покрај тоа, правобранителот, исто така
ја следи и имплементацијата на новозименетиот Закон за постојан и привремен престој на
граѓаните, што овозможува да се регистрираат луѓето кои немаат регулиран престој и тоа да се
направи на адресата на Центарот за социјални работи.
Правобранителот има објавено извештај за законското иселување на Ромите од населбата
Белвиле во Белград. Притоа биле дадени десет препораки, но само мал процент од нив се
спроведени.

Ирма Бараку, која е Комесар за заштита од дискриминација од Албанија, зборуваше дека ги
имаат започнато „Отворените денови” во соработка со локалната самоуправа за да се подигне
свеста за механизмите за борба против дискриминацијата кај Ромите. Посебно внимание било
посветено на единиците на локалната самоуправа со бројно ромско население и оние кои се
наоѓаат во поизолираните области. Комесарот има потпишано Меморандум за разбирање со тие
единици на локалната самоуправа и идентификувано лица за контакт во општината кои ги
упатуваат приговорите до комесарот. Во споредба со 2012, бројот на приговори се зголемил за
шест пати. Во претстојниот период, комесарот ќе се фокусира на пристапот до образование за
ромските деца, особено за девојчињата.

Моника Чавловиќ од Канцеларијата на правобранителот на Хрватска го објасни процесот на
‘стратешки судски постапки’ што значи дека тие можат самите да поднесуваат приговори за
дискриминација во име на еден или дури на група на граѓани. До сега имаат спроведено пет
стратешки постапки – сите тие се однесуваат на предмети на дискриминација на основ на
етнички идентитет. Конкретни предизвици постојат ширум регионот во однос на обезбедувањето
докази за дискриминација, евидентирање на сведочењата, идентификување на сведоци и други
прашања. Тоа придонесува за малиот број на случаи на дискриминација кои ги пријавуваат
Ромите. Исто така, неопходно е да се обезбеди дека оние за кои е докажано дека ги
дискриминирале Ромите ги сносат последиците согласно на закон.

Алмира Реџепи, фокална точка за Роми при Комисијата за заштита од дискриминација во
поранешна Југословенска Република Македонија, работи да се помогне зголемувањето на бројот
на случаи на дискриминација кои се пријавени од страна на Ромите. Во Законот за спречување и
заштита од дискриминација има идентификувано 19 основи за дискриминација, вклучително и
етничкиот идентитет. Во 2011, имало поднесено 62 претставки од кои 14% се засновале на
етничкиот идентитет (но, само мал број од страна на Роми). Неодамна се има случено инцидент во
трговскиот центар, каде на фирмата со која бил склучен договор за одржување на хигиена ѝ била
дадена наредба да ги отстрани сите Роми од делот во кој се продава и служи храна. Комисијата за
спречување и заштита од дискриминација поднела претставка во име на Ромите. Покрај тоа, две
претставки биле поднесени против граничните служби, но било утврдено дека тие се неосновани.
Товарот на докажување паѓа на потенцијалниот дискриминатор.
Сите PowerPoint презентации може да се најдат во делот „Документи“ на www.bpri-odihr.org.
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Теренски посети
Учесниците на средбата на работната група за локална самоуправа имаа можност да ги посетат
општина Јајце (предводени од Линдита Бежани, шеф на кабинетот на правобранителот на
Албанија) и Лукавац (предводени од Осман Балиќ, претседател на Лигата за Декадата на Ромите
во Србија).




Во Лукавац, учесниците се сретнаа со Мина Фрљановиќ, референт за ромски прашања во
општината (општински координатор за ромски прашања) која неодамна била ангажирана со
помош на проектот НПИР за да се подобрат односите помеѓу локалната самоуправа и
ромската заедница, како и со Изета Бајриќ, секретар на општинскиот совет. Тоа е релативно
мала општина со околу 1,400 Роми кои живеат во овој регион долго време. Околу една
третина од Ромите во Босна и Херцеговина живеат во кантонот Тузла каде што се наоѓа
Лукавац. Ромите живеат во 11 населби, односно 7 кои се населени само со ромско население.
Според проценките, од 600 деца во Лукавац, само 72 посетуваат основно или средно
училиште. Организацијата World Vision работи на зголемување на бројот на децата преку
организирање на работилници за родителите и работа на поединечни случаи. Нема Роми кои
се запишани на факултет, главно заради сиромаштијата (најблискиот универзитет се наоѓа
во Тузла заради што е потребно да се преселат). Во 2006, во Лукавац имало двајца Роми во
општинското собрание, но тоа повеќе не е случај.
Во Јајце, учесниците се сретнаа со Варнеса Зекиќ, ромски медијатор за социјална заштита –
Ромка која од неодамна е ангажирана со помош на проектот НПИР за да се подобри пристапот
на ромските семејства до социјалните услуги. Исто така, тие имаа можност да дискутираат за
воведувањето на оваа позиција со Енвер Сабиќ, помошник на градоначалникот, и со Индира
Мехиќ-Цејван, директор на Центарот за социјални работи. Во Јајце живеат 56 ромски
семејства со 123 деца. Општината спроведува реконструкција на куќите за да се подобрат
животните услови, и работи на подобрувањето на системите за канализација и
водоснабдување. Меѓу другото, околу 23 ромски куќи биле реновирани со помош на
општината, а 3 ромски семејства биле преместени во посоодветни единици за домување.
Моментално, општината работи со донатор на изградба на 24 септички јами за ромските
домаќинства, како дел од проектот кој има за цел да се подобри водоснабдувањето во
ромската населба. Добрата координација со централната влада била од клучна важност за
постигнувањето на резултати во оваа област. Ромскиот медијатор за социјална заштита, исто
така обезбедува помош за евидентирање во матичните книги, помага да се подобри
пристапот до услуги и организира обуки за семејно насилство. Меѓутоа, општината Јајце нема
вработено Ром во својата администрација. Учесниците, исто така дознаа дека Ромите не
можат да се кандидираат за претседателството или за Домот на народите во Босна и
Херцеговина бидејќи тие не се еден од трите уставни народи.

Протокол за добри практики за локалната самоуправа за интегрирање на Ромите

Врз основа на регионалниот извештај, проектот НПИР изработи Протокол за добри практики за
локалната самоуправа за интегрирање на Ромите, кој беше претставен на состанокот на
работната група за локална самоуправа. Во овој протокол се потенцираат неколку клучни
принципи кои треба да ја предводат соработката помеѓу локалната самоуправа и ромските
заедници:
1.
2.
3.
4.
5.

Експлицитно (но, не неопходно и ексклузивно) таргетирање на Ромите – овој принцип се
заснова на фактот дека потребите и загриженостите на Ромите како ранлива група мора да се
земаат предвид од самиот почеток на изработка на политиките.
Придонес кон интегрирање и вклучување во главните токови – иако политиките наменети за
Ромите се неопходни,во исто време од клучна важност е со таквите политики да се подобрува
пристапот до услуги кои се користат исто така и од страна на неромското население, наместо
да се основаат паралелни услуги.
Внимание на родовите прашања и учеството на ромските жени.
Координација и кохерентност со останатите политики на локално и централно ниво, притоа
земајќи ги предвид локалните потреби.
Справување со повеќекратните аспекти на дадено прашање со холистички пристап – земајќи
ја предвид комплексната природа на маргинализацијата на Ромите, неопходно е да се
разгледа поврзаноста помеѓу разни области на политики.
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6.

7.
8.
9.

Создавање на ефекти на повторливост – секаде каде тоа е можно, активностите треба да
бидат подготвени на начин на кој подобрувањата се постигнуваат и надвор од кругот на
директните корисници или и во други тематски области покрај оние кон кои се насочени
активностите. На пример, иницијативите кои се фокусирани на економското зајакнување на
возрасните лица има потенцијал да придонесе кон подобрување на пристапот на децата до
училиште.
Обезбедување на правична застапеност – владите треба да создадат услови за малцинските
заедници да учествуваат во јавните работи и јавната администрација како одраз на
различностите кај популацијата. За таа цел, потребно е да се изнајдат начини за
промовирање на вработувањето и задржувањето на лицата кои припаѓаат на малцинските
заедници во јавниот сектор.
Промовирање на развој на пул на способни соговорници – степенот до кој знаењата на
припадниците на ромските заедници може да се примени за развој и спроведување на
соодветна политика е интегрално поврзан со капацитетите на оние кои го обезбедуваат
знаењето.
Системски мониторинг и евалуација – ефективноста на политиките наменети за Ромите
треба да се мери во однос на соодветни индикатори кои се разгледуваат во однос на основни
податоци кои се поделени на етничка и родова основа, а кои биле собрани, обработени и
одржани во согласност со европските стандарди за заштита на личните податоци.

Согласно на овие принципи, протоколот предлага и разработува три клучни чекори кон
вклучување на Ромите во локалното планирање и носење одлуки: 1) подготовка на терен за
ромското граѓанско општество и локалната администрација да работат заедно, 2) развој на
локални политики за и со Ромите, 3) спроведување на практични политики.
Протоколот за добри практики е достапен на www.bpri-odihr.org.

Откако беше искажана одредена критичност за преселувањето на ромското население од
бесправните населби во Белград, Александра Крстиќ, помошник секретар за социјална заштита во
градот Белград, истакна дека градот веќе неколку години работи на подобрувањето на положбата
на Ромите, особено за оние кои живеат во нехигиенските населби. Таа се изјасни дека 1,189 луѓе
се преселени во мобилни станбени единици во кои има обезбедено електрична енергија и вода.
Покрај тоа, изградени се 650 социјални станови, од кои 200 се доделени на ромски семејства.
Градот, исто така им обезбедува поддршка во однос на мебел, облека и евидентирање за лични
документи. Во моментот, градот вработува 7 Роми во Секретаријатот за социјална заштита, а
одреден број на Роми исто така работат во јавните комунални претпријатија. Учесниците од
поранешна Југословенска Република Македонија истакнаа дека промените како што се законско
иселување или префрлање на ромските семејства заради ограничувањата во урбанистичкото
планирање од страна на градскиот совет, мора да се спроведуваат во блиска комуникација и
преговори со ромските семејства.
Неколку ромски активисти ја истакнаа важноста од „ништо за нас без нас“’ кога се развиваат
политиките и проектите. Tие, исто така ги охрабрија ромските заедници да преземат водство и да
станат поактивни во застапувањето за нивните права.
Претстојни активности на проектот НПИР и следни чекори

Проектот НПИР ќе го објави Регионалниот извештај за надградба и легализација на ромските
населби и пристап до социјални станови. Извештајот ќе биде претставен на регионалната округла
маса за домување, која ќе се одржи на есен во 2013.

Третата средба на работната група за локална самоуправа ќе се фокусира на мониторингот на
спроведувањето на локалните политики, вклучително и студии за јазови во праксата за политики,
социјални картички и други методологии.
Учесниците се добредојдени да ги испратат своите коментари на Протоколот за добри практики
во текот на следните две седмици. По истекот на овој период, ќе се смета дека протоколот е
усвоен од страна на работната група за локална самоуправа. Во текот на средбата беше дадена
една препорака дека е потребно да се развива повеќе литература за функционерите од локалната
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самоуправа кои се заинтересирани за интегрирањето на Ромите или генерално за управувањето
со меѓуетничките односи. Вработените на локално ниво постојано се менуваат, и притоа тие треба
да бидат информирани за методологиите и принципите во оваа под-област на добро управување.
Друга очигледна потреба која беше искажана се однесува на обезбедувањето на обуки за Ромите
кои работат во областа на добро управување како ромски координатори или советници.
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Aнекс 1: Листа на учесници
Aлбанија
Име
Диле Никола
Елисабета
Додбиба

Ферит Милањ

Ериселда Сефа
Теута Кореши
Илиа Ќероси
Даландуше Рокај
Беса Џани
Авни Латифај
Едисон Кипти
Мајко Мајко
Арбен Рушит
Ардиана Хала
Ирма Бараку

Линдита Бежани

Звање
Директор на дирекција за
соработка и развој
Специјалист

Член на општинскиот
совет/локален експерт
Шеф на кабинет
Заменик градоначалник
Експерт
Секретар
Оддел за детска заштита
Локален ромски експерт
Локален ромски експерт
Локален ромски експерт
Локален ромски експерт
Советник
Комесар

Шеф на кабинет,
правобранител

Босна и Херцеговина
Раководител на
Предраг
одделение/ Помошник
Радосавлјевиќ
правобранител
Национален правен
Селма Мујиќ
експерт (НПИР)
Национален правен
Јасмин Сулјиќ
експерт (НПИР)

Институција

Место

Општина Лежа

Лежа

pzhvillimi@lezha.org

Општина Лушње

Лушње

Ferit.milanj@gmail.com

Министерство за труд, социјални
работи и еднакви можности
Општина Лушње
Општина Лушње
Комуна Грабиан
Комуна Шушице
Општина Поградец
Комуна Шушице
Општина Лежа
Општина Ѓирокастро
Општина Поградец
Комесар за заштита од
дискриминација
Комесар за заштита од
дискриминација

Канцеларија на правобранителот

Тирана
Лушње
Лушње
Грабиан
Шушице
Поградец
Шушице
Лежа
Ѓирокастро
Поградец
Тирана
Тирана
Тирана

e.dodbiba@yahoo.com

eriselda83@yahoo.com
eriselda83@yahoo.com
komunagrabian@yahoo.com
komunashushice@yahoo.com
cpupogradec@yahoo.com
edison_kipti@hotmail.com
majkomajko51@yahoo.com
arben.rushit@gmail.com
ardiana.hala@kmd.al

Irma.Baraku@kmd.al

lbezhani@avokatipopullit.gov.al

Канцеларија на правобранителот

Бања Лука

praosavljevic@mhrr.gov.ba

Канцеларија на правобранителот

Брчко

jsuljic@ombudsmen.gov.ba

Канцеларија на правобранителот

Тузла

selmamujic@live.com

Един
Ибрахимфендиќ

Милан Јовановиќ
Ален Гаврановиќ
Адмир Пинџиќ
Мујо Фафулиќ
Аднан Шуберт
Божо Чориќ
Бегзада
Бегановиќ

Вернеса Зекиќ
Рајка Здјелар
Алдина
Фафуловиќ

Алдијана Дедиќ

Салиха Џудерија

Кендлар Палмер
Дерво Сејдиќ

Маја Баришиќ

Експерт помошник
правник

Раководител на одделение
Регионален координатор
за ромски прашања
(НПИР)
Регионален координатор
за ромски прашања
(НПИР)
Регионален координатор
за ромски прашања
(НПИР)
Регионален координатор
за ромски прашања
(НПИР)
Раководител на одделение
за социјални работи
Општински референт за
Роми (НПИР)
Ромски медијатор за
социјална заштита (НПИР)
Советник
Ромски активист & млад
ромски професионалец
(НПИР)
Ромски активист & млад
ромски професионалец
(НПИР)
Помошник министер

Заменик директор на
одделение за човечка
димензија
Ромски набљдувач
Офицер за социјална
инклузија

Канцеларија на правобранителот

Сараево

eibrahimefendic@mhrr.gov.ba

Министерство за човекови права и
бегалци

Сараево

alen.gavranovic@mhrr.gov.ba

Министерство за човекови права и
бегалци
Министерство за човекови права и
бегалци
Министерство за човекови права и
бегалци
Министерство за човекови права и
бегалци
Град Мостар

Општина Бијелјина
Општина Јајце

Општина Приједор
Општина Витез

Сараево

milan.jovanovic@mhrr.gov.ba

Тузла

admirpindzic@hotmail.com

Какањ

mujo.fafulic@mhrr.gov.ba

Бања Лука

adnan.subert@mhrr.gov.ba

Бијелјина

begzada.otaharin@hotmail.com

Мостар
Јајце

Приједор
Витез

bozo.coric@mostar.ba

vernesa.ramic@gmail.com

rajka.zdjelar@Приједорgrad.org
aldinafafulovic@hotmail.com

Општина Високо

Високо

aldijana.dedic@yahoo.com

Мисија на ОБСЕ во БиХ

Сараево

kendall.palmer@osce.org

Министерство за човекови права и
бегалци
Мисија на ОБСЕ во БиХ
Мисија на ОБСЕ во БиХ

Сараево
Сараево
Сараево

saliha.djuderija@mhrr.gov.ba
dervo.sejdic@osce.org
maja.barisic@osce.org
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Самир Арнаут
Николина Томас
Енди Мекгафи

Гордана Макиќ
Елмаја Бавчиќ

Џенан
Капетановиќ
Едита
Селимбеговиќ
Енвер Сабиќ
Индира Мехиќ
Чевјан

Мина Фрлјановиќ
Изета Бајриќ
Џевдат Мујкиќ
Назиф Мујиќ
Хрватска
Маја Шукељ

Моника Чавловиќ
Зринка
Хафизовиќ
Талита

Ромска фокална точка
Ромска фокална точка
Раководител за
комуникации и портпарол
Оддел за демократска
стабилизација
Проектен асистент

Програмски соработник
Програмски соработник

Заменик градоначалник
Директор

Општински референт за
Роми (НПИР)
Секретар
Градоначалник
Ромски активист,
добитник на наградата
Сребрена мечка за филмот
„Епизода од животот на
собирачот на железо”
Советник

Советник
Раководител на одделение
за правата на
националните малцинства
Млад ромски

Мисија на ОБСЕ во БиХ
Мисија на ОБСЕ во БиХ

Тузла
Травник

samir.arnaut@osce.org
nikolina.tomas@osce.org

Делегација на ЕУ во БиХ

Сараево

gordana.makic@eeas.europa.eu

Делегација на ЕУ во БиХ
Совет на Европа, Заеднички проект
на ЕУ/Совет на Европа „Регионална
поддршка за инклузивно
образование во Југоисточна Европа”
UNDP Социјална инклузија и служби
за демократско управување
IOM

Општина Јајце

Центар за социјални работи
Општина Лукавац
Општински совет
Општина Лукавац
Населба Полјице

Канцеларија за човекови права и
правата на националните
малцинства
Канцеларија на правобранителот
Град Сисак

Канцеларија за човекови права и

Сараево

andy.mcguffie@eeas.europa.eu

Сараево

elmaja.bavcic@coe.int

Сараево

dzenan.kapetanovic@undp.org

Јајце

opc.jajce@tel.net.ba

Сараево
Јајце

Лукавац
Лукавац
Лукавац

eselimbegovic@iom.int
czsrjajce@yahoo.com

mina.frljanovic@hotmail.com

sluzba-ov@Лукавац.ba
kabinet-nacelnika@Лукавац.ba

Лукавац

n/a

Загреб

maja.sukelj@uljppnm.vlada.hr

Сисак

zrinka.hafizovic@sisak.hr

Загреб
Загреб

monika.cavlovic@ombudsman.hr
talita.jasarevski@hotmail.com
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Јашаревски
Орхан Мемеди
Kосово
Башким Курти
Зоран Китиќ

Наим Исмајли
Хусмија Бешковиќ
Слаѓана Лазиќ

Зенун Зеќа
Ибрахим Арслан
Агим Гаши

Адријан Зеќири
Еди Ибрахими
Бесарт Елшани

Црна Гора

Брахо Андоровиќ

Босилјка Радоњиќ
Туфик Бојаџиќ
Ник Гашај
Џафер Брахими

професионалец
Млад ромски
професионалец
Координатор
Референт, Министерство
за заедници и враќање
Претседател
Заменик министер
Раководител во
Министерството за
заедници и враќање
Заменик градоначалник
Заменик правобранител
Заменик раководител на
Министерство за заедници
и враќање
Извршен директор
Head of MOCR
Млад ромски
професионалец (НПИР)
Потпретседател за
социјални работи
Раководител на одделение
за социјални работи
Заменик градоначалник
Советник
Претседател

правата на националните

Канцеларија за човекови права и
правата на националните

Загреб

orhan.memedi@yahoo.com

Општина Ѓаковица

Ѓаковица

bashkim_kurti@yahoo.com

Асоцијација на општините на Косово
Министерство за заедници и враќање

Приштина
Косовско поле

Naimismajli@yahoo.com
husnij.beskovic@rks-gov.net

Општина Косовско Поле
Општина Косовско поле
Општина Клина
Правобранител
Општина Клина

ECMI
Општина Грачаница
Општина Призрен

Косовско Поле
Косовско поле
Клина
Приштина
Клина

Приштина
Грачаница
Призрен

zorankitic@yahoo.com

afrimkrasniqi63@hotmail.com

zenun.zeqa@rks-gov.net
iarslan@ombudspersonkosovo.org
agim.gashi@rks-gov.net

zeqiri@ecmikosovo.org
edi.ibraimi@hotmail.com
besart.elshani@osce.org

Општина Беране

Беране

potpredsjednikdd@berane.co.me

Општина Бијело Полје
Канцеларија на правобранителот
Асоцијација на Еѓипќани

Бијело Полје
Подгорица
Тиват

kabinetopstinebp@t-com.me
nik.gasaj@gmail.com
monirego@t-com.me

Град Тиват

Тиват

drustvene.djelatnosti@opstinativat.me
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Мехмет Бериша
Исмет Селимовиќ
Смаил Пепиќ
Здравко
Јанушевиќ
Светлана
Лаушевиќ

Србија

Зорана Павловиќ
Милан Спасиќ

Весна Николиќ

Саша Влаховиќ

Славица Вабрик
Радмила
Зечировиќ
Косана Бекер

Сузана Пауновиќ

Данијела Јанковиќ
Ана Сачиповиќ
Марина
Симеуновиќ

Ненад
Владисавлјев

Семиха Качар

Елмаз Омеровиќ

Директор
Директор
Директор

Млади Роми
E Rroma
НВО “Дјеца”

Херцег Нови
Бијело Полје
Беране

berisam@t-com.me
nvoeroma@yahoo.com
d-e-smajo@t-com.me

Виш програмски асистент

Мисија на ОБСЕ во Црна Гора

Подгорица

svetlana.lausevic@osce.org

Директор

Координатор за ромски
прашања
Полициски службеник
Координатор за ромски
прашања
Шеф на кабинет на
градоначалник
Registrar
Ромски координатор
Комесар

Директор
Советник

Директор
Истражувач за јазови во
практикувањето на
политиките
Млади ромски
професионалци
Координатор
Директор
Координатор за ромски
прашања

Демократски центар Бијело Полје

Бијело Полје

demokratabp@gmail.com

Град Крушевац

Крушевац

zorana83@gmail.com

Град Панчево

Панчево

vesnapancevo@yahoo.com

Град Крушевац
Град Панчево
Град Панчево

Град Нови Сад

Канцеларија на комесарот за заштита
на еднаквоста
Канцеларија за човекови и
малцински права
Канцеларија за човекови и
малцински права
НВО Освит
Ромска иницијатива Љубовија

Крушевац
Панчево
Панчево

Нови Сад
Белград
Белград
Белград
Ниш

Љубовија

jarrydia@gmail.com

sasa.vlahovic@pancevo.rs

slavicavabrik@yahoo.com
izprora@eunet.rs

kosana.beker@ravnopravnost.gov.rs

suzana.paunovic@ljudskaprava.gov.rs

danijela.jankovic@ljudskaprava.gov.rs
anaosvit@gmail.com

marina.vrganj@gmail.com

Унија на Роми студенти

Нови Сад

nenad.vladisavljev@urs.co.rs

Општина Нови Пазар

Нови Пазар

novipazar@kirs.gov.rs

Санџачки одбор за човекови права

Нови Пазар

sanodbor@eunet.rs
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Февзија Муриќ
Асмира Чивиќ

Ана Познановиќ
Александра
Крстиќ
Тања Стојковиќ
Осман Балиќ
Драгана Вујков

Зоран Павловиќ
Петар Антиќ

Заменик градоначалник
Член на работна група за
ЛАП
Помошник секретар за
социјални работи
Заменик секретар за
социјални работи
Проектен координатор
Претседател
Советник, Одделение за
национални малцинства
Ромски координатор
Евалуатор на среден рок

Општина Нови Пазар

Нови Пазар

mfevzija@gmail.com

Град Белград

Белград

ana.poznanovic@beograd.gov.rs

Град Белград

EHO
Лига за Декадата на Ромите
Канцеларија на правобранителот на
Република Србија
Град Крагуевац
НПИР

Поранешна Југословенска Република Македонија
Ерол Адемов
Марија
Секуловска

Самија Ајдини
Илјаз Халими

Душко Миновски
Ипек Усеинова
Ферди Исмаили
Ахмет Јашаровски
Јасмина
Голубовска

Референт за малцински
заедници
Шеф на кабинет на
градоначалник
Референт за малцински
заедници
Раководител на сектор за
активности во јавниот
сектор
Претседател

Помлад соработник,
Одделение за
недискриминираност и
соодветна и правична
застапеност
Претседател
Претседател
Политички аналитичар и
проектен координатор

Нови Пазар
Белград

Нови Сад
Ниш
Белград

Крагуевац
Белград

asmiranp@hotmail.com

aleksandra.krstic@beograd.gov.rs
tanjas@ehons.org
erolademov@yahoo.com

msekuloskapp@gmail.com
sami.trizla@yahoo.com

Општина Штип

Штип

erolademov@yahoo.com

Општина Прилеп

Прилеп

sami.trizla@yahoo.com

Општина Прилеп
Општина Тетово

Комисија за заштита и спречување на
дискриминација

Прилеп
Тетово
Скопје

msekuloskapp@gmail.com
info@tetova.gov.mk;
iljaz.halimi@tetova.gov.mk
dminovski@mtsp.gov.mk

Канцеларија на правобранителот

Скопје

IUseinova@ombudsman.mk

НВО Сонце
НВО Дром

Тетово
Куманово

f.ismaili@sonce.org.mk
ahmet@drom.org.mk

Македонски Хелсиншки Комитет

Скопје

helkom@mhc.org.mk
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Весна БабиќПетровски

Лејла Кардовиќ
Мухамед Точи

Ебен Фридман

Алмира Реџепи
Гордана
Несторовска

Директор

Советник за меѓународна
соработка
Претседател
Автор на регионалниот
извештај
Ромска фокална точка
Консултант

Учесници надвор од Западен Балкан

Маркос Андраде
Алан Филипс

ROMED Проектен менаџер
Евалуатор на среден рок

Тим на проектот НПИР
Јудит Киерс

Милена Исаковиќ
Јасмина Витескич
Ведран Мустафиќ
Александар
Лазовски
Шукријана
Штатовици

Проектен менаџер

Регионален координатор
Национален проектен
офицер
Регионален
административен
асистент
Национален проектен
офицер
Регионален
административен

Агенција за реализација на правата
на заедниците
Агенција за реализација на правата
на заедниците
НВО Месечина
НПИР

Комисија за заштита од
дискриминација

Ромска асоцијација „Авена"
Совет на Европа, Тим за поддршка на
специјалниот претставник на
генералниот секретар за ромски
прашања
Најдобри практики за интегрирање
на Ромите
Најдобри практики за интегрирање
на Ромите
Најдобри практики за интегрирање
на Ромите
Најдобри практики за интегрирање
на Ромите
Најдобри практики за интегрирање
на Ромите

Најдобри практики за интегрирање
на Ромите
Најдобри практики за интегрирање
на Ромите

Скопје

mramorje664@aopz.gov.mk

Гостивар

tocimuhamed@t-home.mk

Скопје
Скопје
Скопје

Кочани

lejlakardovic@aopz.gov.mk
friedmaneben@yahoo.de

almiraredzepi@gmail.com
gmicova@hotmail.com

Стразбур

marcos.andrade@coe.int

Варшава

Judith.kiers@osce.org

Сараево

Jasmina.viteskic@osce.org

Белград

Сараево
Скопје
Скопје

Milena.isakovic@osce.org

Vedran.mustafic@osce.org

Aleksandar.lazovski@osce.org
Shukrijana.statovci@osce.org
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Александар
Димишковски

асистент

Консултант за односи со
јавност

Најдобри практики за интегрирање
на Ромите

Скопје

bpri@odihr.pl
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