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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
 
Локална самоуправа чини напоре и предузима низ мера усмерених на унапређењу квалитета 

живота својих грађана у области здравства, образовања, спорта, културе, социјалне заштите, 

побољшању инфраструктуре, привлачењу нових инвеститора, како домаћих тако и страних, с 

циљем отварања нових радних места и запошљавања, те подизања животног стандарда својих 

грађана. 

 

У општини Беочин је у протеклом периоду, регистровано 2300 избеглих, интерно расељених и 

повратника по уговору о реадмисији. До данас је овај број, било одласком у трећу земљу или 

добровољном репатријацијом (повратком у земљу претходног пребивалишта ), као и, највећим 

делом, трајном интеграцијом на подручју Општине тај број сведен на цифру од свега неколико 

стотина људи.  Званични проценат присилних миграната са активним избегличким / 

расељеничким / повратничким статусом у Беочину данас је 4%, али се процењује да их је око 

10% или 1,600 особа које су дошле у Беочин и остале овде. 

 

Имајући у виду нагомилане егзистенцијалне проблеме ове популације, те чињеницу да до сада 

ниједна локална стратегија није препознала избегла, интерно расељена лица и повратнике као 

циљну групу којом би се бавила, локална самоуправа у Беочину овог пута изражава апсолутну 

спремност да активније и ефикасније приступи решавању проблема ове популације, кроз 

дефинисање Локалног акционог плана за решавање проблема избеглих, интерно расељених 

лица и повратника према уговорима о реадмисији. 

 

Локалним акционим планом, у складу са својим надлежностима и постојећим буџетским 

средствима Општина Беочин жели да допринесе повећаној интеграцији избеглих, интерно 

расељених лица и повратника у локалну заједницу, те смањењу сиромаштва, односно 

побољшању њиховог социјално-економског положаја кроз реализацију активности  који су 

представљени у Локалном акционом плану.  

 

Заједничким ангажовањем свих релевантних актера у локалној заједници, уз помоћ формираног 

Савет за управљање миграцијама, стварају се могућности за активно и координирано праћење 

проблема ове популације и њихово решавање кроз остваривање постављених циљева. Општи 

циљ, постављен Локалним акционим планом, а коме Општина Беочин у свом деловању увек 
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тежи, су једнаке шансе и могућности и једнака права свих грађана који живе на територији 

општине Беочин. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

 
мр Богдан Цвејић 

 



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО 
УГОВОРИМА О РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД 2013. – 2015. ГОДИНЕ 

 

 

4 

 

ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 
ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  

И ПОВРАТНИКА ПО УГОВОРИМА О РЕАДМИСИЈИ? 
 

У овом документу под Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглих, интерно 

расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији (у даљем тексту ЛАП), 

подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот избеглих и 

интерно расељених лица намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току 

предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина 

ангажовања капацитета свих социјалних актера у локалној заједници и планирању и 

реализацији ЛАП-а.  

У оквиру овог документа, под избеглим лицима подразумевају се све особе које су се доселиле 

са простора бивше Југославије јер су биле изложене присилном напуштању својих домова и 

расељавању због рата на простору бивше Југословије. Под интерно расељеним лицима 

подразумевају се све особе које су се доселиле са Косову и Метохији јер су била изложена 

присилном напуштању својих домова због рата и НАТО бомбардовања. Под избеглим и 

интерно расељеним лицима подразумевају се и она лица која су у међувремену стекла статус 

држављана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале 

у току избегличког статуса. Под повратницима по уговорима о реадмисији подразумевају се 

држављани Србије који су  упркос непостојању законских услова за улазак и боравак на 

територији друге државе са којом  Република Србија има споразуме о реадмисији и за које је 

држава која је затекла мигранта у нерегуларној ситуацији поднела захтев за реадмисију тог 

лица у државу порекла.  

Креирање и спровођење ЛАП-а за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица 

овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености 

осетљивих друштвених група. Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и 

правцима деловања дефинисаним у следећим националним стратегијама:  

- Стратегија за управљање миграцијама; 

- Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за 

период од 2011. до 2014. године; 
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- Стратегија за реинтеграцију повратника по споразумима о реадмисији; 

- Стратегија за смањење сиромаштва; 

- Стратегија за унапређење положаја Рома. 

ЛАП се доноси за период од три ( 3 ) године, са детаљном разрадом активности у том периоду 

за решавање проблема избеглих, интерно расељених лица и повратника према уговорима о 

реадмисији на територији општине Беочин.   

Процес израде ЛАП-а заснива се приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:  

- Локални -  спроведен у локалној заједници и уважава локалне специфичности; 

- Партиципативан - укључује и кључне актере и циљну групу у планирање подршке;  

- Утемељен на расположивим ресурсима и реалним потребама циљне групе;  

- Подстиче мултидисциплинарни, међусекторски и партнерски приступ у развоју и 

пружању услуга; 

- Поставља специфичне, мерљиве , реалне и оствариве циљеве; 

- Обезбеђује одрживост пружања услуга. 

За потребе процеса израде ЛАП  коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 

потенцијaлним корисницима, закључци састанка са локалним актерима, статистички подаци, 

различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, 

општинског  повереника за избеглице, Центра за социјални рад, локалних удружења грађана и 

друго.  

Процес израде ЛАП-а спроведен је у периоду август -  новембар 2012. године. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ БЕОЧИН 

 

Општина Беочин се налази у северозападном делу  Републике Србије, у централном делу АП 

Војводине. Територијално припада северном делу Срема, док је административно део Јужно-

бачког округа. Северном границом Општине протиче река Дунав која дели Општинску 

територију од територије града Новог Сада. Јужну страну Општине обухватају обронци планине 

Фрушке горе. Општина Беочин са северне стране једним делом граничи са општином Бачки 

Петровац, на североистоку са општином Нови Сад и на северозападу са општином Бачка 

Паланка. Са југоисточне стране је општина Ириг, док са југозападне стране Беочин граничи са 

општином Сремска Митровица. Нови Сад, који је административни центар АП Војводине, 

удаљен је од Беочина 17 километара. Површина Општине је 186 км2 и једна је од најмањих 

општина у Јужно-бачком округу. Укупан број становника по попису из 2002. године је 16.086, а 

укупан број домаћинстава 5.575. На километар квадратни долази 86 становника, што је испод 

просека за Републику Србију.  

Беочинска општина има веома повољан положај и добру саобраћајну повезаност (друмски, 

железнички и речни саобраћај). Кроз њу пролази пут (број 107) који од Новог Сада води до 

државне границе са Хрватском код Илока. Велики потенцијал општине Беочин представљају 

шуме. Од близу 8.000 хектара, на колико се укупно простиру, нешто преко 6.500 хектара 

беочинских шума је на подручју Националног парка „Фрушка гора". Значајни су геолошки и 

геоморфолошки шумски локалитети у њима, као и станишта ретких биљних и животињских 

врста. Два од седамнаест чувених фрушкогорских манастира налазе се у беочинској општини. 

Манастир Беочин, са Црквом Вазнесења Христовог, у досад сачуваним писаним документима 

помиње се 1566, а манастир Раковац постојао је у XVI веку (манастирска црква подигнута је 

1563. године). Уз Стари дворац, саграђен 1898. године, то су најзначајнији беочински 

споменици културе. Категорисани су као објекти од изузетног значаја и под заштитом су 

државе.  
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На подручју Општине има осам катастарских општина и десет регистрованих месних заједница. 

Катастарске општине су: Беочин, Раковац, Черевић, Баноштор, Сусек, Свилош, Грабово и Луг. 

Просечна величина катастарских општина је 23,3 km². Територијално највеће катастарске 

општине су Сусек (3.940,7 ha), Беочин (3.505,6 ха) и Черевић (3.263,6 ha), а најмања је Луг са 

површином од 996,5 ha. По броју становника, највеће катастарске општине су Беочин (8.058), 

Черевић (2.826) и Раковац (1.989). Најмањи број становника има Грабово - само 138 

становника. Приметна је велика разлика у густини насељености појединих катастарских 

општина, од 9 становника по км2 у Грабову до 230 становника по км2 у самом месту Беочин.  

Беочин је једино градско насеље и преставља административни центар Општине. Састоји се 

од три месне заједнице: Беочин град, Беочин и Бразилија. 

Слика 1: географска карта 
Србије са ознаком општине 
Беочин, 

 

Извор: Архива ОУ Беочин 
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Баноштор је село које се налази на северним падинама Фрушке горе, уз обалу Дунава, на 

подунавском путу који спаја Петроварадин са Илоком и Вуковаром. Такође постоји веза са 

насељем Бегеч, скелом преко Дунава. Баноштор је удаљен 12 км од Беочина. У селу Баноштор 

се производе значајне количине грожђа и вина. 

Грабово је село удаљено 5 км од Дунава, на тераси изнад потока Текениш. До 1953. године ово 

насеље је било у саставу Баноштора. Село је доста изоловано, на шта указује и чињеница да 

сигнали мобилне телефоније и телевизије Републике Србије нису доступни овом селу, већ су 

становницима доступни сигнали из Републике Хрватске. 

Луг је село које се налази у брдима Фрушке горе и удаљено је од општинског центра око 25 км. 

Од Дунава и пута Нови Сад - Беочин – Илок удаљено је 5 км. Највећи број становника 

представљају Словаци. Луг су 1902. године основали Словаци из Гложана, Бачког Петровца, 

Кулпина и Бегеча. Они су углавном били дрвосече који су ту радили као сезонски радници. Луг 

је до 1953. године био у саставу Сусека.  

Раковац је село које се налази на крајњем истоку Општине у брдима Фрушке горе на путу 

Беочин - Нови Сад. Од општинског центра удаљено 5 км. Раковац је настао као Прњавор, 

насеље манастирских кметова поред манастира Раковац саграђеног у XVI веку. Кроз село 

протиче Раковачки поток. 

Свилош се налази се на путу који повезује северни део Срема са јужним Сремом. Свилош је до 

1948. године био у саставу насеља Сусек, када је издвојен као посебно насеље. Село је 

удаљено 18 км од општинског центра. 

Сусек је село које се налази на самом рубу општине Беочин, на путу према Илоку. Спада у 

групу подунавских насеља, иако Дунав као саобраћајница нема значаја за ово насеље. 

Удаљено је 20 км од општинског центра. Кроз подручје села протичу потоци Чедомир и Лишвар. 

Черевић је село које је саграђено на ушћу Черевићког потока у Дунав. Спада у подунавско 

насеље. Село је 7 km удаљено од општинског центра.  

 

Слика број 2: Насеља у општини 
Беочин, 

Извор: Архива ОУ Беочин 
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У погледу националног састава, становништво општине Беочин је хетерогено. Срби су 

најзаступљенији и учествују у укупном становништву са 68,2%, Роми учествују са 6,5%, следе 

Словаци са 6%, Југословени са 5,4%, Хрвати са 4,7%, док на осталих 15 нација (Црногорци, 

Албанци, Бошњаци, Бугари, Буњевци, Мађари, Македонци, Муслимани, Немци, Румуни, Руси, 

Русини, Словенци, Укрјинци, Чеси) отпада 4,2%. Осталих 5% становништва односи се на остале 

нације, изјашњене по регионалној припадности, неопредељене или неизјашњене. Са изузетком 

насеља Луг, где највећи део популације чине припадници словачке националности (96,4%), у 

осталим насељима, посебно сеоским, становништво је претежно српске националности (креће 

се од 80,9% у Черевићу, до 97,8% у Грабову. У самом Беочину, као градском насељу, Срби 

чине 58,3% укупног становништва. 

Taбела број 1: Становништво према националној припадности према попису 2002.1 
 

 Срби Роми Словаци Југословени Хрвати остали укупно 

Беочин 4695 1019 96 693 507 1048 8058 

Баноштор 732 - 5 1 17 26 780 

Черевић 2288 - 66 88 169 215 2826 

Грабово 135 - 1 - 1 1 138 

Луг 15 - 772 1 6 7 801 

Раковац 1700 1 11 71 42 164 1989 

Свилош 350 - 2 2 2 6 362 

Сусек 1052 28 6 5 13 28 1132 

укупно 10967 1048 959 861 757 1494 16086 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Извор: Републички завод за статистику (http://webrzs.stat.gov.rs) 
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Према подацима Републичког завода за статистику, а на основу Пописа становништва из 2011. 
године, једина објављена Публикација је везана за националну припадност становника 
општина у Србији. 

Табела број 2: Становништво према националној припадности 2011. године2 

  Укупно Срби Роми Словаци Југословени Хрвати остали 

Беочин 

Укупно 15726 10956 1422 830 161 557 1800 

М 7812 5469 709 421 81 251 881 

Ж 7914 5487 713 409 80 306 919 

Градска 
насеља 

Укупно 7839 4797 1342 76 122 366 1136 

М 3853 2350 673 33 62 176 559 

Ж 3986 2447 669 43 60 190 577 

Сеоско – 
рурално 
подручје 

Укупно 7887 6159 80 754 105 191 598 

М 3959 3119 36 388 49 75 292 

Ж 3928 3040 44 366 56 116 306 

                                                            
2 Извор: Републички завод за статистику (http://webrzs.stat.gov.rs) 
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ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И ПОВРАТНИЦИМА ПО 
УГОВОРИМА О РЕАДМИСИЈИ  У ОПШТИНИ БЕОЧИН 

Према доступним подацима у време пописа становништва 2002. у покрајини је било 186.500 

избјеглих лица, што је 9,2 посто од укупног броја становника АП Војводине. То се одразило на 

повећање становништва у општинама где је њиховог доласка било. Општина Беочин је једна од 

општина АП Војводине са највећим приливом избеглих и расељених лица, и високим бројем 

повратника по уговорима о реадмисији.  

По попису из 1991. године у општини Беочин било је 14,848 становника, а по попису од 2002. 

године, 16,086, што је за 9,5 посто више него 11 година раније и значајно се разликује од 

података за читаву Републику Србији (без Косова), где је број становника био за 1% мањи, као 

и за АП Војводину, где је број становника порастао за 3,1 посто. Од 8 катастарских општина у 

општини Беочин до повећања становништва дошло је у пет (Раковцу, Баноштору, Черевићу, 

Беочину и Свилошу), а у три до смањења (у Лугу за 5,7 посто, Грабову за 1,4 посто и Сусеку за 

0,2 посто). Посебно је до високог пораста дошло у насељу Раковац од 47,3 посто, затим 

Баноштору за 26,8 посто и Черевићу за 13 посто. У преостала два насеља раст је био 

скромнији, у Беочину 3,9 посто и Свилошу 4,3 посто. Ово увећање је последица прилива 

избеглих лица са територија република бивше Југославије, односно Хрватске и Босне и 

Херцеговина, као и великог прилива расељених лица са Косова и Метохије, посебно Рома, због 

дубоких веза са раније досељеним становништвом у Беочину. 

У 1996. години број избеглих лица регистрованих у општини Беочин био је 1,859 или 12% 

укупног становништва. Статистички подаци за 2012. годину показују да је већина њих остварила 

држављанство Србије, те је тренутно број избеглих за активних избегличким статусом 278. 

Поред тога, 306 интерно расељених лица са Косова и 126 повратника из западних земаља 

досељено је у  Беочин (према подацима Комесаријата за избеглице у периоду 2011 и 2012 у 

Беочин је досељено 24 повратника, а према подацима Удрузења Рома Беочин до 2011. укупно 

је 102 повратника досељено у опстину, сви ромске националности). Званични проценат 

присилних миграната са активним избегличким/расељеничким/повратничким статусом у 

Беочину данас је 4%, али се процењује да их је око 10% или 1,600 особа које су дошле у Беочин 

и остале овде.  

Избегле и расељене особе и повратници према споразумима о реадмисији су међу социјално 

најугроженијим групама у Србији. 29% избегличких домаћинстава има месечне приходе мање 

од 48 евра, што је ниво утврђене социјалне помоћи. Тај проценат је још већи у општини Беочин, 
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јер су одрасле особе које су у могућности да раде, у већини случајева незапослене (посебно 

међу Ромима интерно расељеним и повратницима, и међу избеглим и расељеним женама) и 

социјална помоћ коју примају је недовољна да задовољи њихове основне потребе. Сиромаштво 

избеглиx, интерно расељених лица и повратника према уговорима о реадмисији је вишеструко 

по својој природи и састоји се и од материјалног сиромаштва и различитих облика људског 

сиромаштва -  проблеми у приступу основним људским правима (као што су својина, документа) 

и услугама (приступ здравственој заштити, социјалној помоћи, образовању итд.), 

психосоцијални проблеми услед друштвеног искључења, маргинализације и дискриминације. 

Ако говоримо о материјалном сиромаштву, истраживања показуjу да је сиромаштво у наведеној 

категорији дупло веће него у укупној популацији и испод линије сиромаштва опште популације. 

Нагли прекид (промена) социјалног, економског и културног контекста у ком су живели ставио их 

је у позицију ускраћености свих врста ресурса: прихода, имовине, друштвених мрежа и 

емотивне сигурности. Они се осећају као људи који нигде не припадају. Поред тога, честе 

миграције ове популације без евидентирања у бази података додатни продубљује овај 

проблем. Јачање механизама за интеграцију миграната у друштво и обезбеђивање боље 

информисаности о правима из социјалне заштите, психосоцијалне помоћ допринеће да се 

осећају као грађани који припадају заједници у којој живе. 

Избегле, интерно расељене особе и повратници према уговорма о реадмисији у општини 

Беочин су много година живеле у тешкој финанцијској ситуацији и лошим условима. Тешка 

финанцијска ситуација и многе године живљења у лошим условима, без финансијских извора за 

одржавање својих кућа и без могућности улагања у побољшање услова становања, значајно су 

погоршали стање кућа у којима живе. Према подацима Удружења Рома Беочин процењено је 

да: 30% избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у Беочину 

живи у кућама које прокишњавају и које нагриза влага, које су недовољно добро изоловане и 

имају лоше инсталације и дотрајалу дрвенарију; 20% избеглих, интерно расељених лица и 

повратника према уговорима о реадмисији нема решено стамбено питање, живе као 

подстанари или код рођака и пријатеља. Живљење у лошим стамбеним условима штети 

њиховом физичком и психичком здрављу, што додатно отежава њихов већ лош положај.  

Непотпуна документација и тешкоће у добијању документације која се налази у земљи порекла 

(за избегла и расељена лица), односно у држави у којој  је лице привремено боравило (за 

повратнике према уговорима о реадмисији) је проблем који је присутан код великог броја 

избеглих и интерно расељених лица, и посебно је изражен код повратника према уговорима о 
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реадмисији. Немање документације онемогућује их да остваре своја друга права – да пријаве 

боравак, да се пријаве у службу за запошљавање, да остваре здравствено осигурање, да 

остваре социјалну помоћ и слично. Међу повратницима честа је појава да немају документацију 

о школовању своје деце те због тога деца не могу да наставе школовање или су принуђена да 

поново похађају разред који су већ у иностранству завршили.  Догађа се да немају 

документацију ни о свом шкколовању и не могу да користе програме за дошколовавање и не 

могу да нађу запослење. Исто тако имају тешкоће у преношењу здравствене документације, 

што их онемогућује да наставе лечење започето у иностранству. Слабо познавање српског 

језика, посебно писаног, и непознавање процедура за укључивање у образовање и 

запошљавање, као ни постојећих афирмативних акција у области образовања и запошљавања, 

су додатне тешкоће за ову групу миграната. 

ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ 
Критеријуми за избор приоритетних група оквиру ЛАП-а  су:  

 

- стамбена и егзистецијална угроженост циљне групе; 
- бројност циљне групе погођене одређеним проблемом; 
- хитност решавања проблема; 
- досадашњи ниво обухвата лица и група организованом друштвеном подршком; 
- истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема; 
- мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем. 
 
Приоритетне групе у оквиру ЛАП-а  су: 

 

- избегла, интерно расељена лица и повратници према уговорима о реадмисији који немају 
трајно решено стамбено питање било да живе у приватном смештају или у сопственим 
недовршеним или неусловним објектима; 
- незапослена, радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници према уговорима 
о реадмисији; 
- породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особе и/или деца са сметњама у 
развоју, 
- самохрани родитељи без сталних прихода; 
- самачка старачка домаћинства без сталних прихода; 
- вишечлане и вишегенрацијске породице; 
- жене; 
- Роми. 



План активности за реализацију ЛАП-а 
Општи циљ: Унапредити квалитет живота избеглих, расељених лица и повратника према уговорима о реадмисији у општини Беочин кроз стварање услова и 
реализацију одрживих програма подршке до изналажења трајни решења њиховог положаја  
Специфични циљ 1: Унапредити услове становања најмање 40 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника према уговорима о реадмисији кроз 
доделу пакета грађевинских материјала за адаптацију неусловних или дотрајалих стамбених објеката 

Активност Резултат активности 
Индикатори 

 

Потребни ресурси 

Носиоци 
активности 

Планирано 
време  

реализације 
(од – до) 

Буџет ЛС и/ 
или остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 

1.1. Формирање комисије за 
селекцију корисника 

Формирана комисија Рад комисије у 
спровођењу 
активности 

локални људски 
ресурси  

 локална 
самоуправа 

први квартал 2013 

1.2. Презентација и 
објављивање огласа за 
унапређење услова 
становања 

Одржана најмање 2 
презентација за најмање 
40 корисника Објављен 
оглас преко 
локалне ТВ и радио 
станице у трајању 
од 7 дана 

Број одржаних 
презентација, број 
учесника на 
презентацијама; 
број медијских 
оглашавања 

локални људски 
ресурси, локални 
медији 

 локална 
самоуправа 

други квартал 
2013 

1.3. Селекција корисника Утврђена листа од 
најмање 40 
корисника 

Број склопљених 
уговора 

локални људски 
ресурси  

 локална 
самоуправа 

други квартал 
2013 

1.4. Организовање тендера за 
куповину пакета 
грађевинских материјала 

Организован тендер и 
одабрана најбоља 
понуда  

Начин 
реализације 
тендера 

локални људски 
ресурси  

 локална 
самоуправа 

трећи квартал 
2013 

1.5. Куповина пакета 
грађевинског материјала 

набављени пакети Количина и 
квалитет 
набављених 
грађевинских 
пакета 

буџет локалне 
самоуправе  

Домаћи и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

трећи квартал 
2013 

1.6. Додела пакета 
грађевинских материјала 
изабраним корисницима 

Додељено најмање 40 
пакета грађевинских 
материјала 

Број корисника  локални људски 
ресурси  

Домаћи и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

четврти квартал 
2013 

1.7. Медијска презентација 
целокупне реализације 
програма 

Објављене 
информације о 
програму на 
локалним ТВ 
каналима и 
штампаним 
медијима 

Број и врста 
медијских прилога 

локални људски 
ресурси и локални 
медији 

 локална 
самоуправа 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

1.8. Мониторинг активности Сви активности су 
редовно праћене и 
оцењена је успешност 
активности 
 

Број и врста 
активности; 
Број и квалитет 
извештаја; 

Особе 
задужене за 
праћење 

Домаћи и 
међународни 
фондови 

Повереник за 
избеглице 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

 
Специфични циљ 2: Трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно расељене и повратнике по уговорима о реадмисији откупом 
сеоских домаћинстава са окућницом; 

Активност Резултат активности 
Индикатори 

 

Потребни ресурси 

Носиоци 
активности 

Планирано 
време  

реализације 
(од – до) 

Буџет ЛС и/ 
или остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 

2.1. Формирање комисије за 
селекцију корисника 

Формирана комисија Рад комисије у 
спровођењу 

локални људски 
ресурси  

 локална 
самоуправа 

први квартал 2014 
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активности 
2.2. Презентација и објављивање 
огласа за стамбено збрињавање 
откупом сеоских домаћинстава 

Одржана најмање 1 
презентација за 
најмање 10 корисника 
Објављен оглас 
преко 
локалне ТВ и радио 
станице у трајању 
од 7 дана 

Број одржаних 
презентација, број 
учесника на 
презентацијама; 
број медијских 
оглашавања 

локални људски 
ресурси, локални 
медији 

 локална 
самоуправа 

други квартал 
2014 

2.3. Селекција корисника Утврђена листа од 
најмање 10  
корисника 

Број склопљених 
уговора 

локални људски 
ресурси  

 локална 
самоуправа 

трећи квартал 
2014 

2.4. Избор домаћинстава за 
откуп 

Одабрано  
10 домаћинства 

Број одабраних 
домаћинстава; 
Квалитет 
одабраних 
домаћинстава; 

локални људски 
ресурси 

 локална 
самоуправа 

четврти квартал 
2014 

2.5. Откуп домаћинстава Откупљена 
домаћинства 

Број (најмање 10) 
и квалитет 
откупљених 
домаћинстава  
 

буџет локалне 
самоуправе 

национални и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

први и други 
квартал 2015 

2.6. Усељавање откупљених 
домаћинстава 

Усељено најмање 10 
домаћинства 

Број усељених 
домаћинстава 
 
 

буџет локалне 
самоуправе 

национални и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

трећи и четврти 
квартал 2015 

2.7. Медијска презентација 
целокупне реализације програма 

Објављене 
информације о 
програму на 
локалним ТВ 
каналима и 
штампаним 
медијима 

Број и врста 
медијских прилога 

локални људски 
ресурси и локални 
медији 

 локална 
самоуправа 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

2.8. Мониторинг активности Сви активности су 
редовно праћене и 
оцењена је 
успешност 
активности 

Број и врста 
активности; 
Број и квалитет 
извештаја; 

Особе 
задужене за 
праћење 

Домаћи и 
међународни 
фондови 

Повереник за 
избеглице 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

 
Специфични циљ 3: Економски оснажити најмање 40 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника према уговорима о реадмисији  

Активност Резултат активности 
Индикатори 

 

Потребни ресурси 

Носиоци 
активности 

Планирано 
време  

реализације 
(од – до) 

Буџет ЛС и/ 
или остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 
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3.1. Мотивисање корисника за 
активно тражење 
посла кроз информативне и 
едукативне састанке; 

Организовани 
информативни 
састанак; 
Евидентирани у 
Националној служби 
за запошљавање; 
Остварили друга 
права; 
 
 

Број 
информативних 
разговора. 
Број пријавњених 
на евиденцију 
НСЗ. 

Људски ресурси Национална 
служба за 
запошљавање 

Локална 
Самоуправа 

2013-2015 

3.2. Организовање едукација за 
доквалификације и 
преквалификације 

Организоване 
едукације 

Број организованих 
тренинга;  Број 
корисника који су 
доквалификовани и 
прекфалификовани 
 
 

буџет локалне 
самоуправе 

национални и 
међународни 
фондови 

Локална 
Самоуправа 

2013-2015 

3.3. Субвенционирање за 
запошљавање и 
самозапошљавање 
самозапошљавање 

Најмање 40 
корисника је 
запослено 

Број ново 
запослених и број 
самозапослених 
 
 
 
 

буџет локалне 
самоуправе 

Национална 
служба за 
самозапошљава
ње, 
међународни 
фондови 

Локална 
Самоуправа 

2013-2015 

3.4. Медијска презентација 
целокупне реализације програма 

Објављене 
информације о 
програму на 
локалним ТВ 
каналима и 
штампаним 
медијима 
 
 

Број и врста 
медијских прилога 

локални људски 
ресурси и 
локални медији 

 локална 
самоуправа 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

3.5. Мониторинг активности Сви активности су 
редовно праћене и 
оцењена је 
успешност 
активности 
 
 

Број и врста 
активности; 
Број и квалитет 
извештаја; 
 
 
 
 

Особе 
задужене за 
праћење 

 Повереник за 
избеглице 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

Специфични циљ 4: Унапредити квалитет живота избеглих, интерно расељених лица и повратника по уговорима о реадмисији у општини Беочин кроз услуге и 
мере које олакшавају приступу информацијама и правима из различитих области живота 

Активност Резултат активности 
Индикатори 

 
Потребни ресурси Носиоци 

активности 
Планирано 

време  Буџет ЛС и/ Остали 
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или остали 
локални 
ресурси 

извори реализације 
(од – до) 

4.1. Оснивање фонда за избегла, 
расељена лица и повратника 

финансијска помоћ за 
потребе прибављања 
и превођења 
документације; 
финансијска помоћ за 
школовање; 

број корисника 
којима је пружена 
подршка  

буџет локалне 
самоуправе 

национални и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

2013-2015 

4.2. Индивидуална асистенција у 
остваривању права корисника 

остварена права из 
различитих области 

број корисника 
којима је пружена 
подршка 

људски ресурси национални и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

2013-2015 

4.3. Бесплатна правна помоћ Корисници су 
информисани и 
упућени на адекватне 
институције и 
организације 

број корисника 
којима је пружена 
информација/савет 

људски ресурси национални и 
међународни 
фондови 

локална 
самоуправа 

2013-2015 

4.4. Медијска презентација 
целокупне реализације програма 

Објављене 
информације о 
програму на 
локалним ТВ 
каналима и 
штампаним 
медијима 

Број и врста 
медијских прилога 

локални људски 
ресурси и 
локални медији 

 локална 
самоуправа 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 

4.5. Мониторинг активности Сви активности су 
редовно праћене и 
оцењена је 
успешност 
активности 

Број и врста 
активности; 
Број и квалитет 
извештаја; 

Особе 
задужене за 
праћење 

 Повереник за 
избеглице 

током читавог 
периода 
реализације 
активности 
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