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Шта  је  Локални  план  акције  за  унапређење  положаја  избеглих  и 
интерно расељених лица

У овом документу под процесом  локалног акционог планирања унапређења 
положаја  избеглих  и  интерно  расељених  лица  подразумевамо  процес 
доношења одлука о томе које промене значајне за живот избеглих и ИРЛ 
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  заједници  у 
планирању  и  примени  плана.  Локални  акциони  план  за  унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица посматрамо као резултат 
процеса  планирања  или  планску  одлуку  којом  су  дефинисани  основни 
начини  остваривања  циљева  развоја  ове  области  живота  локалне 
заједнице.
У  оквиру  овог  документа,  под  избеглим  и  интерно  расељеним  лицима 
подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању 
својих домова и расељавању,  због рата на простору бивших југословенских 
Република   и  Косова  и  Метохије,  укључујући  и  она  лица  која  су  у 
међувремену стекла статус држављана Републике Србије али и даље имају 
нерешене егзистенцијалне проблема настале у току избегличког статуса. 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и ИРЛ у Општини 
Рума, настао је као резултат учешћа у Пројекту  Подршка институцијама 
Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и  интерно расељена 
лица.  Општи циљ Пројекта је проналажење решења на нивоу државе која 
ће  пружити  подршку Влади Републике  Србије  да на  ефикасан и  одржив 
начин одговори на потребе избеглих и ИРЛ. Пројекат финансира Европска 
Унија,  а  спроводи  Међународна  организација  за  миграције  (International 
Organization for Migration – IOM.)  Корисници Пројекта су институције Владе 
Републике  Србије  које  су  надлежне   за  избегла  и  ИРЛ:  Комесаријат  за 
избеглице Републике Србије (KIRS),  Министарство за Косово и Метохију и 
Министарство  рада  и  социјалне  политике,  као  и  друга  надлежна 
министарства,  општинска  повереништва  за  избегла  и  интерно  расељена 
лица и одабране Општине/градови.
Стратешки оквир Пројекта одрађен је у складу са политиком и правцима 
дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и 
интерно расељених лица и другим националним стратешким документима 
од  значаја  за  ову  област.  Креирање  и  спровођење  локалних  акционих 
планова за унапређење избеглих и  ИРЛ овде се  третира као део ширег 
механизма  смањења  сиромаштва  и  социјалне  искључености  осетљивих 
друштвених група.
Локални план акције за унапређење положаја избеглих и ИРЛ доноси се за 
период од 5 година са детаљном разрадом активности за 2009. и  2010. 
годину.  Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја 
избеглих и ИРЛ у Општини Рума, заснивао се на интерактивном приступу 
чије су основне методолошке карактеристике да је : 

- 2 -



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИХ И 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ РУМА

• Локални –спроведен  је  у  локалној  заједници  и  уважава  локалне 
специфичности
• Партиципативан –  укључио  је  различите  битне  актере  процеса 
друштвено  организоване  подршке  избеглим  и  ИРЛ-има  у  локалној 
заједници 
• Утемељен  на  реалним  околностима,  расположивим  ресурсима  и 
потребама унапређења положаја избеглих и ИРЛ
• Прилагођен ситуацији  у  локалној  заједници,  актерима и  позитивној 
промени којој се тежи
• Користи  савремене  методе  планирања  и  анализе  свих  важних 
елемената потребних за доношење одлука 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној 
заједници.

За потребе процеса, прикупљања и анализу основних података о положају и 
потребама избеглих и ИРЛ у Општини Рума, коришћени су следећи извори: 
резултати  интервјуа  са  потенцијалним  корисницима  и  састанака  са 
локалним актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, 
подаци  Комесаријата  за  избеглице  Републике  Србије,  Општинског 
повереништва  за  избеглице,  Центра  за  социјални  рад,  Црвеног  крста, 
локалних невладиних организација итд.
Одлука  1 Скупштине Општине Рума________________________________ 
о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих 
и интерно расељених лица 

Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог 
планирања

У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих 
и  интерно  расељених  лица  у  Општини  Рума,  формиран  је  Савет  за 
миграције и трајна решења кога чине представници локалне самоуправе као 
носиоца  процеса  и  формалног  доносиоца  овог  документа,  укључујући  и 
Повереништво за избеглице; институције система које се на локалном нивоу 
баве  питањима  избеглих  и  ИРЛ;  невладиних  организација  које  делују  у 
локалној заједници и Комесаријата за избеглице Републике Србије.
Остали актери  укључени  у  сам процес  локалног  акционог  планирања су 
били  представници  различитих  институција,  организација  и  група, 
укључујући и групе потенцијалних корисника који су повремено учествовали 
у  консултативном процесу.  У  различитим фазама рада,  стручну  подршку 
процесу  локалног  акционог  планирања  и  израде  финалног  документа 
пружила  је  консултанткиња  ангажована  од  стране  ИОМ-а.  Посебну 
захвалност  изражавамо  Комесаријату  за  избеглице  Републике  Србије  и 
ИОМ пројектном тиму.

1 Ова одлука се у документ уноси након усвајања ЛАП-а  на седници Скупштине

- 3 -



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИХ И 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ РУМА

САЖЕТАК – РЕЗИМЕ

Локални  акциони  план  за  унапређење  положаја  избеглих  и  интерно 
расељених лица у Општини Рума (2009 -2013 ) је плански документ усмерен 
на  проналажење   ефикасних  и  одрживих  решења  за  питања  избегих  и 
интерно расељених лица у локалној заједници.
 У  оквиру  овог  документа,под  избеглим  и  интерно  расељеним  лицима 
подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању 
својих домова и расељавању,  због рата на простору бивших југословенских 
република   и  Косова  и  Метохије,  укључујући  и  она  лица  која  су  у 
међувремену стекла статус држављана Републике Србије али и даље имају 
нерешене егзистенцијалне проблема настале у току избегличког статуса. 
Према  подацима  Комесаријата  за  избеглице  Републике  Србије  на 
територији Општине Рума регистровано је 2 429 избеглих и 196 интерно 
расељених  лица. Овај  план  акције  директно  се  односи  на  њих,  на 
побољшање њиховог социјалног и материјалног статуса.
Општи циљ Локалног акционог плана  је: Побољшање услова за 
интеграцију избеглих и ИРЛ  кроз обезбеђење стамбеног простора и 
финансијску помоћ за сaмозапошљавање.  
Приоритетне циљне групе овог плана су:
Вишечлане  и  вишегенерацијске  породице;  старачка  домаћинства; 
укључујући  самце;  радно  способни  -  незапослени  избегли  и  интерно 
расељени,  нарочито  они  из  породица  које  имају  члана  који  је  особа  са 
инвалидитетом, хронично болестан или дете са сметњама у развоју. 

Специфични циљеви Локалног акционог плана су: 

специфични циљ 1:
До краја 2010. године обезбедити услове за решавање стамбеног проблема 
10 породица  избеглих и ИРЛ кроз програм откупа сеоских домаћинстава. 

специфични циљ 2:
До другог квартала  2009. године обезбедити услове за решавање 
стамбеног проблема 12 породица  избеглих и ИРЛ  кроз програме 
финансијске помоћи  завршетак градње стамбеног простора. 

специфични циљ 3:
До краја 2010. године обезбедити услове  за  програме самозапошљавања у 
пољопривредној производњи путем финансијске помоћи  за 10 породица 
избеглих и ИРЛ. 

специфични циљ 4:
У периоду од 2009. године до 2013. године обезбедити услове за решавање 
стамбеног  проблема  20  породица   избеглих  и  ИРЛ   кроз  програм 
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обезбеђења бесплатног плаца са комплетном инфраструктуром на коме ће 
се изградити стамбена зграда.
 
специфични циљ 5:
У  периоду  од  2009.  год.  до  2012.  год.  реализовати  три  циклуса 
преквалификације и доквалификације за најмање 45 незапослених – радно 
способних  избеглих  и  ИР  лица,  у  директној  сарадњи   са  Националном 
службом за запошљавање.

Приоритетне групе у оквиру специфичних циљева 1 и 2 су вишечлане и 
вишегенерацијске  породице,  и  то  нарочито  оне  које  имају  члана  који  је 
особа  са  инвалидитетом,  хронично  болестан  или  дете  са  сметњама  у 
развоју.  У  оквиру  специфичних  циљева  3  и  5,  приоритет  је  дат  радно 
способним незапосленим избеглим и ИРЛ-има и то нарочито оним који су из 
вишечланих  породица.  Приоритетне  групе  за  специфични  циљ  4  су 
вишечлане и вишегенерацијске породице, старачка домаћинства и самци.
На основу процена утврђено  је  да  за  реализацију  Локалног  плана 2009-
2013. год. постоји потреба за средствима у висини 670.000 EUR, у 2009. год. 
ће  отпочети интензивна примена локалног акционог плана а из локалног 
буџета ће се издвојити 10% средстава. Детаљан годишњи буџет за сваку 
следећу  годину  примене  ЛАП  –а  биће  урађен  на  основу  разрађених 
годишњих планова за те године.
Средства за реализацију овог Локалног акционог плана обезбеђиваће се из 
различитих  извора:  делом  из  буџета  локалне  самоуправе  ,  делом  из 
донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу 
овог Локалног акционог плана, као и из других доступних извора.
Реализација  пројектних  активности,  као  и  оцена  успешности  примене 
Локалног  акционог  плана  и  доношења  евентуалних  корективних  мера 
дефинисани су планом мониторинга (праћења) и евалуацие (оцењивања). У 
току периода имплементације, припремаће се редовни годишњи извештаји, 
а  локална  јавност  ће  се  редовно   обавештавати  о  свим  спроведеним 
активностима.

Поглавље 1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ РУМА

Општина Рума се простире на 
делу  средњег  и  јужног  Срема. 
Територија  Општине  има  облик 
неправилне осмице, а дужа осовина 
(око  36 км)  поклапа се са  правцем 
север-југ: у северном делу широка је 
око  26  км,  у  средишном  делу  (око 
аутопута Е-70) територија је сужена 
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на око 6 км, а у јужном делу се проширује на око 15 км.
Са 60.006 становника (по попису из  2002.године) Општина Рума заузима 
десето место у Војводини, а по површини од 587 квадратних километара 
тринаесто место у Војводини. 

Рума  је  град  који  се  ствара  и  развија  250  година,  има  традицију 
образовања  дугу  240  година.  Постала  је  позната  по  надалеко  чувеној 
Гимназији.

Основна одлика привреде у Општини Рума је њена разноликост која 
се  огледа  у  заступљености  пољопривреде,  грађевинарства,  индустрије, 
саобраћаја, трговине и угоститељства, комуналних и других делатности. 
Приватно  предузетништво,  нарочито  у  области  производних  делатности 
налази се на узлазној путањи. 

Путна мрежа Општине је добро развијена, струја и вода су у сваком 
домаћинству, гасификација је завршена на територији целе Руме и већем 
делу села. 

Општина Рума сада акценат ставља на заштиту животне средине, 
утврђивање нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја загађеног ваздуха 
на здравље људи и животну средину. 

У фази реализације су пројекти за обнављање и подизање зелених 
површина и заштиту вода. Активности се усмеравају на очување и заштиту 
природе са израженим еколошким, васпитним, образовним, туристичким и 
рекреативним значајем.

Према попису из 2002. године, Општина Рума има  17.541-но 
домаћинставо  од којих је 6.978 пољопривредних (што је 39,78% од укупног 
броја домаћинстава)
На територији Општине Рума налази се 17 насељених места ( укључујући 
сам град у коме живи 32.000 становника)

Кленак Грабовци
Путинци Краљевци
Хртковци Стејановци

Платичево Жарковац
Никинци Витојевци

Буђановци Доњи Петровци
Добринци Мали Радинци 

Вогањ Павловци

Према националном опредељењу, у Општини Рума су најбројнији Срби, а 
затим следе припадници националних мањина Хрвати, Мађари, Немци...

Поглавље 2.

ОПШТИ ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ 
ЛИЦА
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Сиромаштво  избеглица  и  ИРЛ  је  вишеструко  по  својој  природи– 
проблеми  у  приступу  основним  људским  правима  (као  што  су  својина, 
документа,  слобода кретања)  и  услугама  (приступ  здравственој  заштити, 
социјалној  помоћи,  образовању  итд.),  разним  правним  проблемима  и 
психосоцијалним  проблемима  услед  друштвеног  искључења, 
маргинализације,  дискриминације.  Ако  говоримо  о  материјалном 
сиромаштву,  процене  и  истраживања  показују  да  је   сиромаштво  у 
наведеној категорији дупло веће него у укупној популацији (око 12% људи у 
укупној популацији и око 25% међу избеглицама и ИРЛ-има је на линији или 
испод линије сиромаштва у Србији).

 Нагла промена  социјалног, економског и културног контекста у ком 
живе  ставио  их  је  у  позицију  ускраћености  бројних  ресурса:  прихода, 
имовине, друштвених мрежа и емотивне сигурности.   Они се осећају као 
људи који нигде не припадају. 

Због дугог периода ратова, политичких тензија, честих промена 
услова за повратак у земљу порекла и лоше економске ситуације у региону 
они још увек нису у стању да донесу јасну одлуку о својој будућности -  да 
ли да остану у Србији или да се врате у земљу порекла.

Поглавље 2.1.

АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА 
ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ У ОПШТИНИ РУМА

• Локална самоуправа 
• Повереништво за избеглице
• Центар за социјални рад 
• Покрајински Фонд
• Национална служба за запошљавање 
• Црвени крст
• Кутак 022
• Дом здравља
• Геронтолошки центар

Локална самоуправа

Сви послови који су у надлежности Општине , реализују се преко 
општинских органа, приказаних у Шеми 1.
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Шема 1: Организациона структура Општине Рума

Скупштина Општине
43 одборника/ица

Општинско веће
(9 чланова / ица)

Председник Општине 
-

Председник већа

Председник 
Скупштине Општине

Заменик председника 
Општине

Заменик председника 
Скупштине Општине

Општинска 
управа

Секретар Скупштине 
Општине

Начелник општинске 
управе

Стална радна тела 
Скупштине Општине 

(8)

Одељење за Општу 
управу и опште 

послове

Одељење за 
друштвене 
делатности

Одељење за 
привреду и буџет

Одељење за 
урбанизам и 

комунално станбене 
послове

У оквиру општинске управе Општине Рума од 1992. године постоји 
Повереништво за избеглице које има једног радника. Повереништво за 
избеглице припада Општинској управи Општине Рума – Одељењу  за 
друштвене  делатности.  На  основу  дугогодишњег  искуства  и  знања 
Повереништво  се  директно  бави  решавањем  многобројних  проблема 
избеглих и ИРЛ, како административних тако и личних.

Кључни актер  и његове основне катактеристике:
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• Позиција и моћ у локалној заједници
• Законом предвиђено да у расподели средстава предвиди и 
средства за материјално обезбеђење у виду једнократних помоћи
• У оквиру Службе за друштвене делатности решава лична 
стања грађана па тако и избеглих и интерно расељених лица 
• Позиција у буџету намењена за ове сврхе

Потребе и интереси  кључног актера:

• Интегрисати избегла и интерно расељена лица која желе да 
остану у локалној средини са локалним становништвом 
• Политичка воља за јачањем Општине у циљу успешнијег 
решавања социјалних проблема свих грађана па тиме и избеглих и 
ИРЛ.

      Капацитети кључног актера: 

• Људски капацитети 
• Буџет      

Мотив кључног актера:

• Трајно решење проблема избеглих и интерно расељених лица
• Структура локалне самоуправе и место Повереништва у 
структури

Анализа стања ( SWOT анализа) у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица извршена је кроз 
сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и 
могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.  

СНАГЕ СЛАБОСТИ
 

  у
  н
  у
  т
  р
  а
  ш
  њ
  е

• Политичка воља лок. 
самоуправе да се укључи у 
решавање проблема избеглих и 
ИРЛ
• Стручна лица и обучени 
кадрови ( повереник у оквиру 
службе за друш. делатности)
• Постојање просторног 
капацитета са одговарајућом 
компјутерском опремом
• Локално становништво не 

• Лоше економски развијена 
Општина 
• Генерални проблем 
незапослености у Општини 
• Нема нових инвестиција, а тиме 
ни отварања нових радних места
• Нерегулисан правни статус 
избеглих и ИРЛ ради регулисања права 
из домена социјалне заштите 
• Образовна структура избеглица и 
ИРЛ је неповољна (низак ниво 
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испољава отпоре према избеглим 
и ИРЛ-има
• Грађевинско земљиште у 
власништву Општине
• Добро испланирана 
буџетска средства

образовања)
• Неразвијен  невладин сектор

  МОГУЋНОСТИ ПРЕПРЕКЕ

  с
  п
  о
  љ
  а
  ш
  њ 
  е

• Фондови ЕУ
• Присуство неких 
донаторских програма (Интерсос, 
UNHCR, )
• Средства НИП-а
• Могућност кредитирања 
и програми запошљавања 
избеглица и ИРЛ
• Активности КИРС-а на 
унапређењу положаја избеглих и 
ИРЛ

• Национална стартегија из 
2002. године, која сада ограничава 
права избеглица и ИРЛ
• Неповољна економска 
ситуација у земљи, висока 
незапосленост у целој земљи
• Низак ниво 
заинтересованости донатора

Центар за социјални рад

Кључни актер  и његове основне катактеристике: 

• Законска обавеза и овлашћење, усмерава , посредује и пружа 
заштиту деци са инвалидитетом, деци без родитеља, смештај деце у 
хранитељске породице, одређује старатељство над децом, ради са 
децом која су у сукобу са законом, са старијим малолетницима 
против којих је покренут прекршајни поступак и са њиховим 
породицама. Центар за социални рад се бави и материјално 
необезбеђеним старим лицима, доделом МОП-а, једнократне 
новчане помоћи, туђе неге, старатељством за лица решена пословне 
способности, заштита старих и омладине од злостављања и 
занемаривања. Наведене активности усмерене су на домицилно 
становништво као и  на избегла и ИРЛ , као посебну социјалну групу.

      Потребе и интереси  кључног актера:

• Смањење  број избеглих и интерно расељених лица корисника 
разних облика социјалне помоћи.

 Капацитети кључног актера: 

• Људски капацитети (стручна знања)

- 10 -
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• Финансијска средства намењена у ове сврхе од надлежног 
Комесаријата

 Мотив кључног актера:

• Трајно решење проблема избеглих и интерно расељених лица 

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним 
и расељеним лицима АПВ

 Кључни актер и његове основне карактеристике:

• Oснован је Одлуком Скупштине АПВ.
• У складу са Одлуком о оснивању и другим актима Фонда, 
обезбеђује подршку избеглим, интерно расељеним лицима у 
њиховој интеграцији или приликом повратка у места њиховог ранијег 
пребивалишта.
• Кроз опредељење за пружање помоћи избеглим, интрно 
расељеним  лицима која живе на територији АПВ, покреће 
активности и предузима мере за обезбеђивање услова за трајну 
интеграцију ових лица.
• Разлози оснивања Фонда су, постојећи број избеглих и ИРЛ на 
територији АПВ, сложеност и специфичност проблема ове 
популације, дужина трајања њиховог  избеглиштва/ расељеништва.

Потребе и интереси кључног актера: 

• Потреба за предузимање организованих мера на пружању 
помоћи усмерених на трајну интеграцију избеглих и ИРЛ и то кроз:

     -  помоћ усмерену на стамбено збрињавање (откуп сеоских    
       домаћинстава, доделу грађевинског материјала за започету 
      изградњу стамбених објеката и за самоградњу),

          - предузимање мера помоћи усмерених на повећање броја 
           запослених међу избеглим и ИРЛ-има и
           - виши ниво образовања.

• У том  смислу Фонд предлаже и подржава реализацију 
програма запошљавања (нпр. повољни кредити за развој

           породичног бизниса), самозапошљавања и пружање помоћи у виду 
           стипендија за студенте и средњошколце.

• Фонд иницира и подржава активности усмерене на пружање 
помоћи посебно угроженим групама међу избеглим и ИРЛ-има, нпр. 
инвалиди, стара лица. 
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•  Фонд иницира и подржава активности на обезбеђивању 
информисаности, а посебно о питањима повратка,интеграције и 
остваривању статусних права.

 Капацитети кључног актера:

• Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим,прогнаним и 
расељеним лицима располаже просторним капацитетима и људским 
ресурсима(стручни људи спремни за ангажовање на решавању 
проблема избеглих и ИРЛ,нарочито на њиховој трајној интеграцији у 
средине у којима живе)
•  Поред тога Фонд располаже друштвеним утицајем неопходним 
за ангажовање што ширих друштвених слојева, хуманитарних 
организација, осталих институција и установа у циљу свеукупног 
побољшања услова живота избеглих и ИРЛ.

 Мотиви кључног актера:

• Основни мотив деловања Фонда јесте да допринесе 
побољшању социјалног и укупног друштвеног статуса породица 
избеглих и прогнаних лица.
•  Већи број стамбено збринутих избеглих, прогнаних и 
расељених лица допринеће укупном економском и социјалном 
развоју Општина у АПВ где су интегрисана та лица,а самим тим и 
бољем стандарду живота за све.

Национална служба за запошљавање

Кључни актер и његове основне карактеристике:

• Законски основ - основана је законом, обавља послове 
запошљавања и то: обавештавање о могућностима за запошљавање, 
посредовање, саветовање о избору занимања, организовање додатног 
образовања и обуке и спровођење програма и мера активне политике 
запошљавања.

•  НСЗ пружа помоћ у тражењу посла-ова, та мера одвија се кроз 
велики број активности и програма које укључују оцену способности и 
квалификација, саветовања и израду индивидуалних планова 
тражења посла као и посебне програме за посебно погођене групе.
•  НСЗ води евиденције о лицима која траже запослење и 
послодавцима.

Потребе и интереси кључног актера:
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• Ефикасно спровођење акционог плана запошљавања, усклађивање 
понуде и тражње и повећање броја запослених. 
• У области политике запошљавања предузимање мера борбе против 
незапослености, повећање  обима активних мера запошљавања на 
тржишту рада - подршка страним инвестицијама, подршка 
прдузетништву, подстицање оснивања малих и средњих предузећа.
•  Олакшавање  положаја избеглих и ИРЛ на тржишту рада у циљу 
повећања стопе запослености и то кроз мере:

       -   подстицање развоја предузетништва уз помоћ повољних 
кредита,

       -   кроз програм самозапошљавања и
       -   запошљавање у пољопривреди нарочито за избегла лица из 
руралних средина, доделом обрадивог пољопривредног земљишта на 

коришћење и доделом повољних кредита за механизацију.
•  Подстицање образовања младих из избеглих и ИР породица, 

давањем стипендија за школовање као и програми 
преквалификације радника којима се они усмеравају ка 
професијама и занимања за којима постоји тражња.

 Капацитети кључног актера:

•  НСЗ располаже просторним капацитетима и стручним ресурсима за 
предузимање мера политике запошљавања.
•  Финансијска средства за рад  НСЗ су обезбеђена у буџету Републике 
Србије.
•  НСЗ  својим друштвеним утицајем може да обезбеди додатна 
финансијска средства како би се проширили програми запошљавања 
избеглих и ИРЛ.

 Мотиви кључног актера:

• Основни мотиви деловања НСЗ јесу друштвено-економски развој и 
успешно решавање проблема незапослености уопште, а тако и међу 
избеглим и ИРЛ-има.
• Повећање броја запослених међу избеглим и ИРЛ-има утиче на 
смањење социјалних проблема, повећање животног стандарда и тако 
на целокупни друштвено-економски развој средине.

Црвени крст

Кључни актер  и његове основне катактеристике:
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• Хуманитарна, непрофитна и добровољна организација – саставни 
део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије.

• Непрофитни сектор који има могућност финансирања активности, 
програма и пројеката од донација.

•  Законске обавезе врши кроз јавна овлашћења, здравствене и 
социјалне програме  и активности, који произилазе из циљева и 
задатака Међународног покрета Црвеног крста.

• Наведене активности усмерене су на домицилно становништво као 
и  на избегла и ИРЛ , као посебну социјалну групу.

     Потребе и интереси  кључног актера:

•   Смањењу броја социјално угроженог   становништва  
• Допринос у оснаживању социјално угрожених лица као и избеглих и 
интерно расељених лица кроз реализацију специфичних програма и 
пројеката      

   
  Капацитети кључног актера: 

• Искуство и дугогодишња традиција
• Могућност обезбеђења донација кроз систем Националног друштва 
ЦКС и МП ЦКЦП
• Људски ресурси – кадровски потенцијали професионалаца и мреже 
волонтера
• Могућност ангажовања материјално-техничких ресурса ЦКС у 
одговору на несреће

      Мотив кључног актера:

•Допринос трајном решавању проблема избеглих и интерно 
расељених лица  

Хуманитарна организација  „ КУТАК 022 “

Кључни актер  и његове основне катактеристике: 

• Невладина организација 
• Ради на инплементацији пројеката који имају за циљ помоћ и 

подршку маргинализованим групама па и избеглим и ИРЛ-има
• Пружање свих врста подршке маргинализованим групама па тако и 

избеглим и интерно расељеним лицима ( психо-социјална подршка, 
кредитна средства, хигијенски пакети...)

• Лобирање и анимација донатора
• Заступање интереса маргинализованих група као и избеглих и ИРЛ
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• Прати актуелне проблеме и ради на спречавању нових 
маргинализованих као и избеглих и ИРЛ

Потребе и интереси  кључног актера:

• Помоћи интеграцију избеглих и интерно расељених лица 
• Реализација одрживих  пројеката

Капацитети кључног актера:

• Постојање просторног капацитета са канцеларијском 
опремљеношћу
• Просторна приступачност ( на доброј локацији - у центру града)

Мотив кључног актера:

• Хумани мотиви 
• Скретање пажње локалној самоуправи као и широј јавности на 
постојање и актуелне проблеме социјално угрожених 
• Трајно решење проблема избеглих и интерно расељених лица, 
а не само једнократне помоћи 

Дом здравља

Кључни актер  и његове основне катактеристике:

• Врши спровођење закона о здравственој заштити
•  Дефинише локалне протоколе за обољења и стања која 
представљају водеће узроке смрти и обољења.
• Спровођење програма за смањење смртности од 
превентабилних обољења ( Акутна, респираторна обољења, ТБЦ)
• Успостављање сарадње и партнерства између здравства, 
образовног и система безбедности невладиног и владиног сектора.
• Мултимедијалне образовне кампање о здравој исхрани.
• Јачање свести породице и заједнице о правима која им 
припадају у систему здравствене заштите.
• Вршњачка едукација и пројекти из области репродуктивног 
здравља.
• Унапређење рада Саветовалишта за младе.
• Кампања против конзумирања дувана, алкохола и дроге.

     Потребе и интереси  кључног актера:
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• Смањити број здравствено  угрожених лица
• Обезбедити информисаност лица о здрављу и њихово 
учествовање у доношењу одлука која се тичу здравља.

     

     Капацитети кључног актера: 

• Радни простор здравствене установе
• Стручни медицински кадар са адекватном медицинком 
опремом.

Мотив кључног актера:

• Решење здравствених проблема избеглих и интерно 
расељених лица, тј. смањити број здравствено  угрожених лица

Геронтолошки центар

 Кључни актер  и његове основне катактеристике: 

• Установа социјалне заштите старих лица 
• Стручни кадар
• Пружа трајни облик социјалне заштите старим лицима

          
Капацитети кључног актера:

• Људски капацитети разних стручних профила
• Смештајни капацитети

     Мотив кључног актера:

• Трајно решење проблема избеглих и интерно расељених лица 

Поглавље 3.

ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ 
ЛИЦИМА У ОПШТИНИ РУМА

 Кретање избеглих и интерно расељених лица на подручју Општине 
Рума за период 1991-1999. година
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Прва избегла  лица  на  територију  Општине  Рума  дошла  су  крајем 
1991. године, и то прво из Хрватске. Тада је евидентирано  3.160 избеглих 
лица, а након ратних дејстава у Босни и Херцеговини долазе и из те бивше 
југословенске републике.
До 1993. године на територији Општине Рума боравило је  преко 5.000 
избеглих лица.  Сваке наредне године број избеглих лица се повећавао те 
је 1995. године на нашој територији боравило 12.105 избеглих лица, 1999. 
године евидентирано је око 16.000 избеглих и прогнаних лица и 362 
расељена лица са територије АП КОСОВО И МЕТОХИЈА.

Табела 1. Кретање избеглих и ИРЛ и њихов однос према домицилном 
становништву за период  1991-1999 у Општини Рума

Бр. Изб. лица / год. 1993 година 1995 година 1998 година 1999 година
Број 
становника 55057 55057 55057 55057
Број избеглих 
лица 5000 12105 16000 16362
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Графикон 1.

Када се посматра  однос домицилног становништва од 55.057 и избеглог 
становништва  од 16.362 по подацима из 1999. године долазимо до 
закључка да је сваки  трећи становник наше Општине био избегло лице, 
што илуструјемо графиконом 2. 
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ОДНОС ДОМИЦИЛНОГ И ИЗБЕГЛОГ СТАНОВНИШТВА 
ПО ПОДАЦИМА ИЗ 1999.ГОД.

ДОМИЦИЛНО 
СТАНОВНИШТВО

ИЗБЕГЛО
 СТАНОВНИШТВО

Графикон 2.

Последња  ревизија  избегличког  статуса  на  територији  Републике 
Србије извршена је од новембра 2004. до краја јануара 2005. године, те на 
основу  исте  на  територији  наше  Општине  за  2.601-но  лице  потврђен  је 
избеглички статус.

 Кретање избеглих и ИРЛ-ица и њихов однос према домицилном 
становништву у Општини Рума за период  2004-2008 године приказан је 

у табели 2. и графикону 3.

Табела 2.
   

2004 година 2008 година
Број 

становника 60006 60006
Број 

избеглих 
лица

2601 2429
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2004. Година 2008. Година

Домицилно 
становника

Број
избеглих лица

Графикон 3.

Да бисмо извели одговарајуће релеватне закључке дајемо табеларни 
приказ  старосне,  полне  и  образовне  структуре  на  основу  података  по 
последњој ревизији избегличког статуса 2004. године.

Табеларни приказ броја избеглих лица по последњем попису 2004.год, 
критеријум старосна сруктура  приказан у табели 3. и графикону 4.

Табела 3. – Старосна структура

СТАРОСТ 
(ГОДИНЕ)

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 
ЛИЦА %

0-7 56 2,15
8-15 245 9,42
16-25 393 15,11
26-35 328 12,61
36-55 782 30,06

56 и више 797 30,64
УКУПНО: 2601 100,00
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Графикон 4. 
Табеларни приказ броја избеглих лица по последњем попису

2004, критеријум полна сруктура  приказан у табели 4. и графикону 5.

Табела 4. – Полна структура избеглих лица за 2004. год.

ПОЛ БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 
ЛИЦА %

Мушки 1224 47,06
Женски 1377 52,94

УКУПНО: 2601 100,00
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Графикон 5.
 Табеларни приказ броја избеглих лица по последњем попису

2004, критеријум образовна сруктура  приказан у табели 5. Графикон 6.

Табела 5. – Образовна структура

ШКОЛСКА 
СПРЕМА

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 
ЛИЦА %

Без школе 264 10,15
Основна 629 24,18
Средња 1635 62,86

Виша 51 1,96
Висока 22 0,85

УКУПНО: 2601 100,00
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                                                      Графикон 6.
Подаци на  основу  последње ревизије  избегличког  статуса  на  територији 
Републике Србије 2004. године, показују да на територији наше Општине од 
укупно  2601-ог  лица  са  избегличким  статусом  свега  560   има  стамбени 
смештај у сопственом власништву.

Табеларни преглед броја избеглих лица по последњем попису  2004, критеријум 
сопствени смештај Табела 6.

Табела 6. – Стамбени смештај  у сопственом власништву

СМЕШТАЈ БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 
ЛИЦА %

 сопствено 
власништво

560 21,53

друге врсте 
власништва

2041 78,47

УКУПНО: 2601 100,00

Подаци на  основу  последње ревизије  избегличког  статуса  на  територији 
Републике Србије 2004. године, показују да на територији наше Општине од 
око  1600  радно  способних  лица  са  избегличким  статусом  свега  322  је 
запослено.

Табеларни преглед броја избеглих лица по последњем попису
 2004, критеријум запосленост (табела 7. и графикон 7.)

Табела 7.
БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 

ЛИЦА %

Заослени 322 20,12
Незапослени 1278 79,88
УКУПНО: 1600 100,00
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Број запосле них избе глих лица

Запослени 
Незапослени

 Графикон 7.                

Поглавље 4.

АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧЦИ

Очигледно је да се број избеглица смањивао из године у годину,  што се 
објашњава  њиховим  прихватањем  држављанства  Републике  Србије, 
повратком у земље порекла (БиХ и Хрватску), а једним делом и одласком у 
треће земље. Иако је највећи број ''нестао''  из евиденције о избеглицама 
тако  што  су  постали  држављани  Србије  њихови  социјални,  економски  и 
други проблеми остали су непромењени.  

Увид  у   приказане  податаке  у  наведеним  табелама  показује  да  у 
Општини има велики број  старијих избеглица,  да је  образовна структура 
релативно ниска, висок проценат нерешеног стамбеног питања, као и висок 
проценат  незапослености.  Нерешено  стамбено  питање  и  висока  стопа 
незапослености су два основна проблема са којима се суочавају избегла 
лица. Интеграција  у  локалну  средину  једна  је  од  три  опције  за  трајна 
решења за избегла и ИРЛ, поред одласка у земљу порекла и исељења у 
треће земље. 

Одлазак у  треће земље, као један од начина решавања проблема 
избеглих  више  није  у  оптицају.  Истраживања  која  су  рађена  последњих 
година (пре свега оно приликом последњег пописа избеглих Комесаријата 
за  избеглице  крајем  2004.  године  и  почетком  2005.  године  и  нека 
истраживања  на  мањем  узорку  појединих  НВО  (НСХЦ,  КУТАК  022...) 
показују да око 70% испитаних има намеру да остане у Србији.

Очигледно  је  да  подршка  у  процесу  интеграције  ових  категорија 
представља један од важних циљева наше социјалне политике данас. Сам 
појам  успешне  интеграције  обично   се   посматра  у  светлу  стицања 
докумената пре свега држављанства и свих права које оно носи и што је још 
важније  трајног смештаја и запослења односно стабилног извора прихода. 

Сопствени  стамбени  простор  је  најважнији  предуслов  интеграције 
избеглих  и  ИРЛ  и  њихових  породица.  Управо  у  области  становања  се 
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највише  испољава  њихов  неравноправан  положај  у  односу  на  локално 
становништво.

Као  једно  од  решења  за  успешну  интеграцију   избеглих  и  ИРЛ  у 
локалну  средину  намеће  се  потреба  за,   стамбеним  збрињавањем кроз 
програм откупа сеоских домаћинстава и адаптације старих породичних кућа 
као  и   финансијска  помоћ  за  самозапошљавање  у  пољопривредној 
производњи. 

Анализа проблема техником Дрво проблема

Здравствени 
проблеми

Незапосленост Друш. 
изолација

Пораст 
криминалитета

Нехигијенски 
услови живота у 

стамбеним 
објектима

неприхваће-
ност од 
стране 

околине.

Неодговарајући 
услови 

смештаја ИРЛ 

Незадовољавајући 
стамбени објекти у 
којима живе ИРЛ 

Становање 
више породица 

у једном 
стамбеном 

објекту

Недовољно 
финансија за 
одржавање 

објекта

Недостатак
средстава за адекватан 

трајан смештај

Низак животни 
стандард 
породица

Објекти без 
одговарајућих 
грађевинских 

дозвола

Низак ниво 
личне хигијене

Недовољна 
едукација ИРЛ
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Анализа проблема техником Дрво решења /циљева

Смањени
здравствени 

проблеми

Смањена
незапосленост

Боља друштвена 
интеграција

Смањена стопа
криминалитета

Хигијенски 
услови 

живота у 
стамбеним 
објектима

Већа прихваће-
ност од стране 

околине

Побољшани 
услови 

смештаја ИРЛ 

Објекти у 
којима живе 

ИРЛ су 
бољег

квалитета

Смањен број 
породица који 
живе  у истом 

објекту 

Помоћ у 
финансијама 
условљава 
побољшано 
одржавање 

хигијене 

Обезбеђена
средстава за адекватан 

трајан смештај

Виши животни 
стандард

Одговарајуће 
грађевинске 

дозволе

Побољшан ниво 
личне хигијене

Едукованост ИРЛ 
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Анализа проблема техником Дрво проблема

Низак 
животни 
стандард

Поремећаји 
понашања

Смањена 
социјална 
интегрисаност

Висок 
степен 

незапосле-
ности

Низак ниво 
образовања

Висок 
степен 

нерешеног 
стамбеног 

питања

Низак ниво 
интеграције 

избеглих и ИРЛ у 
локалну средину

Недоста-
так радних 

места

Лоши услови 
становања

Отежан приступ 
образова-

њу

Неразви-
јено мало 
и средње 
предузет-
ништво

Недоста-
так 

инвести-
ција

Мала 
куповна 

моћ 
становни-

штва

Висок степен 
предрасуда 
код локалног 

становништва

Неразвијена привреда

Лоша 
економска 
ситуација-
уопште
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Анализа проблема техником Дрво решења / циљева

Виши 
животни 
стандард

Смањен број лица 
са поремећајима у 

понашања

Социјална 
интегрисаност

Виши 
степен 

запосле-
ности

Виши степен 
образовања

Већи степен 
решеног стамбеног 

питања

Побољшан
 ниво интеграције 
избеглих и ИРЛ у 
локалну средину

Већи број 
радних 
места

Побољшани услови 
становања

Олакшан 
приступ 

образова-
њу

Развијеније 
мало и 
средње 

предузетни-
штво

Већи број 
инвести-

ција

Већа 
куповна 

моћ 
становни-

штва

Умањен
степен 

предрасуда 
код локалног 

становништва

Развијенија привреда
Побољшана 
економска 
ситуација-уопште

Поглавље 4.1

ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Приоритетне циљне групе Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих и ИРЛ у Општини Рума су одабране на основу следећих 
критеријума :
• Видљивост  и  распрострањеност  проблема  одрђене  групе  у  локалној 
заједници 
• Број чланова породице погођене одређеним проблемом
• Структура  породице  погођене  одређеним  проблемом  (нпр.самохрани 
родитељ, члан породице је особа са инвалидитетом, хронични болесник, 
дете са сметњама у развоју, особа старија од  60 година)
• Незапосленост и материјално сиромаштво одређене циљне групе

Приоритетне групе  изабране на  основу претходних критеријума су :
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• вишечлане и вишегенерацијске породице; 
• старачка домаћинства укључујући самце;
• радно  способни  незапослени  избегли  и  интерно  расељени, 
нарочито  они  из  породица  које  имају  члана  који  је  особа  са 
инвалидитетом,  хронично  болестан  или  дете  са  сметњама  у 
развоју. 

Поглавље 5.

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Дефинисање општег и специфичних циљева

   Општи циљ Локалног акционог плана:

Побољшање услова за интеграцију избеглих и ИРЛ  кроз обезбеђење 
стамбеног простора и финансијску помоћ за сaмозапошљавање. 

Специфични циљеви Локалног акционог плана су: 

специфични циљ 1:

До краја 2010. године обезбедити услове за решавање стамбеног проблема 
10 породица  избеглих и ИРЛ кроз програм откупа сеоских домаћинстава. 

Приоритет имају вишечлане и вишегенерацијске породице. Нарочито они 
који имају члана који је особа са инвалидитетом, хронично болестан или 
дете са сметњама у развоју.

специфични циљ 2:

До другог квартала  2009. године обезбедити услове за решавање 
стамбеног проблема 12 породица  избеглих и ИРЛ  кроз програме 
финансијске помоћи  завршетак градње стамбеног простора. 

Приоритет имају вишечлане и вишегенерацијске породице нарочито оне 
које имају члана који је особа са инвалидитетом.

специфични циљ 3:

До краја 2010. године обезбедити услове  за  програме самозапошљавања у 
пољопривредној производњи путем финансијске помоћи  за 10 породица 
избеглих и ИРЛ. 
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Приоритет је дат вишечланим породицама са радно способним 
незапосленим лицима.

специфични циљ 4:

У периоду од 2009. године до 2013. године обезбедити услове за решавање 
стамбеног  проблема  20  породица   избеглих  и  ИРЛ   кроз  програм 
обезбеђења бесплатног плаца са комплетном инфраструктуром на коме ће 
се изградити стамбена зграда. 

Приоритет имају  вишечлане  и  вишегенерацијске  породице,  старачка 
домаћинства укључујући  и  самце.  Нарочито они који  имају  члана који  је 
особа  са  инвалидитетом,  хронично  болестан  или  дете  са  сметњама  у 
развоју.

специфични циљ 5:

У  периоду  од  2009.  год.  до  2012.  год.  реализовати  три  циклуса 
преквалификације и доквалификације за најмање 45 незапослених – радно 
способних  избеглих  и  ИР  лица,  у  директној  сарадњи   са  Националном 
службом за запошљавање.
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Поглавље 6.
АКТИВНОСТИ – ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛAП-а

специфични циљ 1:
До краја 2010. године обезбедити услове за решавање стамбеног проблема 10 породица  избеглих и ИРЛ кроз 
програм откупа сеоских домаћинстава. 

Активност Време/
период Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актер Партнери

1.1. Припремне 
активности 
(прављење базе 
података)

Први 
квартал 
2009.

Идентификовање 
потенциалних 
породица за откуп 
сеоских 
домаћинстава

Број 
заинтересованих 
породица

Повереник, радник 
центра за социјални 
рад, базе података

Повереник, 
радник ЦСР, 
Локална 
самоуправа, 
Месне 
канцеларије

Повереништво,
ЦСР, Месне 
канцеларије

1.2. Формирање 
Комисије за откуп 
стамбених објеката

Први 
квартал 
2009.

Формирана Комисија Број и структура 
чланова/ица 
Комисије

Локална 
самоуправа – 
Општинско веће

Повереништво, ЦСР 

1.3. Утврђивање 
критеријума за откуп 
стамбених објеката

Први 
квартал 
2009.

Установљени 
критеријуми

Број и врста 
критеријума

Чланови комисије Локална 
самоуправа

Повереништво,
ЦСР

1.4. Расписивање 
конкурса за 
пријављивање 
заинтересованих за 
откуп стамбених 
објеката

Други 
квартал
2009.

Расписан конкурс за 
доделу стамбених 
објеката.
Прикупљене пријаве 
на конкурс.

Број поднетих 
пријава/захтева 

Чланови комисије Комисија за 
откуп стамбених 
објеката

Повереништво,
ЦСР, Комесаријат

1.5.Прикупљање 
података о 
заинтересованим за 
продају стамбених 
објеката

Други 
квартал
2009.

Успостављена база 
података о 
заинтересованим за 
продају стамбених 
објеката

Број власника 
заинтересованих 
за продају.
Површина и 
структура 
понуђених објеката

Стручно лице за 
прикупљање 
података, 
оглашавање путем 
медија

Комисија за 
откуп стамбених 
објеката

Повереништво,
Месне канцеларије

1.6. Избор породица 
које испуњавају 

Трећи
квартал

Извршен одабир 
породица за куповину 

Број изабраних 
породица,

Чланови комисије Комисија за 
откуп стамбених 

Комесеријат, 
Повереништво, 
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услове конкурса 2009. стамбених објеката Структура 
изабраних 
породица у односу 
на дефинисане 
приоритете.

објеката ЦСР,Хуманитарне 
организације

1.7. Реализовање 
доделе стамбених 
објеката и 
потписивање 
купопродајних 
уговора

Трећи 
квартал 
2009. до 
краја 
2010.

Извршена додела 
стамбених објеката 
изабраним 
породицама

Број потписаних 
купопродајних 
уговора

Донаторска средства 
60.000 € 

Комисија за 
откуп стамбених 
објеката

Комесаријат,
Покрајински Фонд, 
Локална самоуправа

специфични циљ 2:

До другог квартала  2009. године обезбедити услове за решавање стамбеног проблема 12 породица  избеглих и 
ИРЛ  кроз програме финансијске помоћи за  завршетак градње стамбеног простора. 

Активност Време/
период Резултати Индикатори Ресурси Одговорни 

актер Партнери

2.1. Припремне 
активности 

четврти 
квартал 
2008.

Идентификовани 
потенцијални 
корисници 
средстава

Број 
заинтересованих 
породица

Људски ресурси, базе 
података

Повереник, 
стручни 
радник ЦСР

КИРС, 
Повереништво,
ЦСР,Месне 
канцеларије

2.2. Формирање 
Комисије за 
доделу средстава 
за  завршетак 
градње и 
утврђивање 
услова за одабир 
и доделу 
средстава

четврти 
квартал 
2008.

Формирана 
Комисија,
Утврђени услови  за 
одабир и доделу 
средстава

Број и структура 
чланова Комисије,
Број и врста услова 
за одабир и доделу 
средстава

Локална 
самоуправа – 
Општинско 
веће

Повереништво, ЦСР, 

2.3. 
Интервјуисање 
потенцијалних 
корисника

четврти 
квартал 
2008.

Идентификоване 
заинтересоване 
породице за 
решавање 

Број 
заинтересованих 
породица,
Структура 

Стручно лице за обављање 
интервјуа, возило, гориво... 

Повереник, 
радник ЦСР

Повереништво,
ЦСР,Месне 
канцеларије
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стамбеног проблема заинтересованих 
породица с обзиром 
на приоритете

2.4. Расписивање 
конкурса за 
доделу средстава 
за завршетак 
градње

четврти 
квартал 
2008.

Утврђени услови и 
критеријуми за 
доделу средстава

Број поднетих 
захтева,
Структура 
одабраних 
породица с обзиром 
на приоритете 

Чланови Комисије, 
медијски простор

Комисија за 
доделу 
средстава

Органи држ.управе 
одговорни за 
издавање дозвола

2.5. Избор 
породица које 
испуњавају 
услове конкурса

четврти 
квартал 
2008.

Извршен одабир 
породица којима ће 
се доделити 
средства

Број и структура 
одабраних 
породица 

Чланови Комисије Комисија за 
доделу 
средстава

Комесеријат, 
Повереништво, 
ЦСР

2.6. Реализовање 
доделе 
средстава

први 
квартал 
2009.

Извршена додела 
средстава 
изабраним 
породицама

Укупни износ 
додељених 
средстава,
Просечни износ 
додељених 
средстава по 
кориснику

Средства добијена од 
КИРС-а  укупно 21.000  €, 
просечно по кориснику 
1750  €

Комисија за 
доделу 
средстава

Комесаријат,
Покрајински Фонд, 
Локална самоуправа

специфични циљ 3:

До краја 2010. године обезбедити услове  за  програме самозапошљавања у пољопривредној производњи путем 
финансијске помоћи  за 10 породица  избеглих и ИРЛ. 

Активност Време/
период Резултати Индикатори Ресурси Одговорни 

актер Партнери

3.1. Припремне 
активности (прављење 
базе података)

Први 
квартал 
2009.

Идентификовани 
потенцијални 
корисници 
средстава

Број заинтересованих 
породица,
Структура 
заинтересованих 
породица

Људски 
ресурси

Повереник, 
стручни 
радник ЦСР

Национална Служба 
за запошљавање, 
Повереништво,
ЦСР, Месне 
канцеларије

3.2.Интервјуисање 
потенцијалних 
корисника

Први 
квартал 
2009.

Идентификовани 
проблеми и 
могућности за 

Број и врста 
идентификованих 
проблема,

Повереник,ра-
дник НСЗ,

Локални савет 
за миграције

НСЗ, Месне 
канцеларије
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самозапошљавање  Врста могућности за 
самозапошљавање у 
пољопривреди

3.3. Формирање 
Комисије за доделу 
средстава за 
самозапошљавање

Први 
квартал 
2009.

Формирана 
Комисија

Број и структура 
чланова/ица Комисије

Локални савет 
за миграције

НСЗ,
Повереништво, ЦСР, 
Комесаријат

3.4.Утврђивање 
критеријума и услова 
за одабир пројеката за 
самозапошљавање

Други 
квартал 
2009.

Утврђени услови и 
критеријуми за 
одабир и доделу 
средстава за 
самозапошљавање

Број и врста 
критеријума

Чланови 
комисије

Комисија за 
доделу 
средстава за 
самозапошља
вање

Повереништво,
ЦСР, Комесаријат,
Покрајински Фонд

3.5. Расписивање 
конкурса за доделу 
средстава за 
самозапошљавање 

Други 
квартал
2009.

Поднети захтеви и 
пројекати за 
самозапошљавање

Број поднетих захтева 
и пројеката,
Врста делатности и 
пројеката у 
пољопривреди  

Комисија за 
доделу 
средстава, 

НСЗ, ЦСР, 
Повереништво 

3.6. Избор породица 
које испуњавају услове 
конкурса

Други 
квартал
2009.

Извршен одабир 
породица којима ће 
се доделити 
средства

Број и структура 
породица које 
испуњавају услове

Комисија за 
доделу 
средстава.

НСЗ,
Повереништво, 
ЦСР

3.7. Реализовање 
доделе средстава

Трећи 
квартал 
2009. до 
краја 
2010.

Извршена додела 
средстава 
изабраним 
породицама

Укупан износ 
додељених средстава

Донаторска 
средства 
укупно 12.000 
€, просечно по 
кориснику 
1.200  €

Комисија за 
доделу 
средстава

НСЗ, Комесаријат,
Покрајински Фонд, 
Локална самоуправа
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Специфични циљ 4:

У периоду од 2011. године до другог квартала 2013. године обезбедити услове за решавање стамбеног 
проблема 20 породица  избеглих и ИРЛ  кроз програм обезбеђења бесплатног плаца са комплетном 
инфраструктуром на коме ће се изградити стамбена зграда. 
 

Активност Време/
период Резултати Индикатори Ресурси Одговорни 

актер Партнери

4.1. Избор локације и 
обезбеђивање 
потребне грађевинске 
документације 

Јануар 
2011.

Обезбеђена 
локација са 
одговрајућом 
инфраструктуром, 
Обезбеђена 
грађевинска 
документација

Укупна површина 
локације, Ниво 
опремљености 
локације 
инфраструктуром, 
Ниво обезбеђености 
грађевинске 
документације

Људски 
ресурси, 
70.000 € Буџет 
Општине

Локална 
самоуправа

Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.2. Обезбеђење 
финансијских 
средстава за изградњу

Фебруар 
2011.

Обезбеђена 
потребна 
финансијска 
средства

Износ обезбеђених 
финансијских 
средстава

Људски 
ресурси, 
Донаторска 
средства 
250.000 €

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.3. Израда тендера и 
спровођење 
процедуре за избор 
извођача 

Фебруар-
март 
2011.

Спроведена 
тендерска 
процедура и 
изабран извођач 
радова, склопљен 
уговор.

Број пријављених на 
тендер, Трајање 
тендерске процедуре, 
Ниво квалитета 
сакупљених понуда

Људски 
ресурси 250 € 
буџет Општине

Локална 
самоуправа

Комесаријат ,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.4. Израда 
критеријума за 
решавање стамбеног 
проблема избеглих и 
ИРЛ породица

Април 
2011.

Формирани 
критеријуми за 
доделу станова

Број и врста 
критеријума

Радна група 
(људски 
ресурси) 
Простор и 
опрема за рад

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.5. Расписивање 
конкурса за доделу 
станова

Мај 2011. Објављен конкурс, 
прикупљене пријаве 

Број пријављених 
потенционалних 
корисника

Простор - 
опрема за рад

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа
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4.6. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија

Мај – Јун 
2011.

Одржане 
презентације за 
најмање 10 
потенционалних 
корисника. Оглашен 
програм преко 
локалних радио и ТВ 
станица у трајању 
од 7 дана.

Број одржаних 
презентација
Број учесника на 
презентацијама
Број и врста 
медијских 
оглашавања.

Сала за 
презентацију. 
Простор и 
време у 
локалним 
медијима.

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.7. Изградња зграде 
са 10 станова 

Јул-Нове-
мбар 
2011.

Изграђена зграда, 
издата употребна 
дозвола

Ниво испуњености 
стандарда 
новоизграђених 
станова за издавање 
употребне дозволе.

Људски и 
материјални 
ресурси 
(грађевински 
материјал, 
механизација)

Извођач 
радова

Надзорни орган 
испред локалне 
самоуправе

4.8. Додела станова по 
установљеним 
критеријумима

Нове-
мбар-
Деце-
мбар 
2011.

Утврђена листа 
корисника који ће 
добити станове . 
Склопљени уговори 
са корисницима.

Број склопљених 
уговора о коришћењу 
станова.

Простор – 
опрема за рад.

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.9. Избор локације, 
обезбеђивање 
потребне 
документације – 
грађевинске

Јануар 
2012.

Инфраструктурно 
обезбеђена 
локација, 
Обезбеђена 
грађевинска 
документација

Ниво опремљености 
инфраструктуром. 
Целокупна 
грађевинска 
документација

4.10. обезбеђење 
финансијских 
средстава за изградњу

Фебруар 
2012.

Обезбеђена 
потребна 
финансијска 
средства

Износ обезбеђених 
финансијских 
средстава

Људски 
ресурси, 
Донаторска 
средства 
250.000 €

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.11. Израда тендера 
и спровођење 
процедуре за избор 
извођача

Фебруар 
– Март 
2012.

Спроведена 
тендерска 
процедура и 
изабран извођач 

Број пријављених на 
тендер трајање 
тендерске процедуре, 
ниво квалитета 

Људски 
ресурси 250 € 
буџет 
Општине

Локална 
самоуправа

Комесаријат ,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа
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радова, склопљен 
уговор.

сакупљених понуда

4.12. Израда 
критеријума за 
решавање стамбеног 
проблема избеглих и 
ИРЛ породица

Април 
2012.

Формирани 
критеријуми за 
доделу станова

Број и врста 
критеријума

Радна група 
(људски 
ресурси) 
Простор и 
опрема за рад

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.13. Расписивање 
конкурса за доделу 
станова

Мај 2012. Објављен конкурс, 
прикупљене пријаве 

Број пријављених 
потенционалних 
корисника

Простор - 
опрема за рад

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.14. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија

Мај – Јун 
2012.

Одржане 
презентације за 
најмање 10 
потенционалних 
корисника. Оглашен 
програм преко 
локалних радио и 
ТВ станица у 
трајању од 7 дана.

Број одржаних 
презентација
Број учесника на 
презентацијама
Број и врста 
медијских 
оглашавања.

Сала за 
презентацију. 
Простор и 
време у 
локалним 
медијима.

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.15. Изградња зграде 
са 10 станова

Јул – 
Новембар 
2012.

Иазграђена зграда, 
издата употребна 
дозвола

Ниво испуњености 
стандарда 
новоизграђених 
станова за издавање 
употребне дозволе.

Људски и 
материјални 
ресурси 
(грађевински 
материјал, 
механизација)

Извођач 
радова

Надзорни орган 
испред локалне 
самоуправе

4.16. Додела станова 
по установљеним 
критеријумима

Децембар
2012. - 
Јануар 
2013.

Утврђена листа 
корисника који ће 
добити станове . 
Склопљени уговори 
са корисницима.

Број склопљених 
уговора о коришћењу 
станова.

Простор – 
опрема за рад.

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

4.17. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија целокупне 
реализације

У 
контину-
итету

Објављивање 
информација о 
програму на 
локалним радио и 
ТВ станицама

Број и врста ТВ и 
радио прилога

Простор и 
време у 
медијима

Локална 
самоуправа

Комесаријат, UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа
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3.18. Праћење 
реализације и оцена 
успешности програма

Праћење 
у контину-
итету 
Јануар  - 
Април 
2013. Год. 
(Оцена 
успе-
шности)

Прикупљене и 
анализиране 
информације о 
реализацији 
програма. Оцена 
успешности 
реализације.

Број и врста 
анализираних 
информација. Број и 
врста закључака и 
препорука.

Особа 
задужена за 
праћење и 
оцењивање 
овог дела 
ЛАП-a

Локална 
самоуправа

Комесаријат,UNHCR, 
Јавно грађевинско 
предузеће, Локална 
самоуправа

Специфични циљ 5: 
У периоду од 2009. год. до 2012. год. реализовати три циклуса преквалификације и доквалификације за 

најмање 45 незапослених – радно способних избеглих и ИР лица, у директној сарадњи  са Националном службом 
за запошљавање.

Активност Време/
период Резултати Индикатори Ресурси Одговорни 

актер Партнери

5.1. Формирање 
локалне Радне групе - 
Локалног савета за 
запошљавање

Април 
2009.

Формиран Локални 
савет за 
запошљавање

Одлука СО Рума о 
оснивању локалног 
савета за 
запошљавање

Људски 
ресурси,члано
ви Савета

Локална 
самоуправа

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет

5.2. Први циклус – 
Идентификовање 
потреба за одређеним 
занимањима и израда 
програма 
преквалификације

Април – 
Мај 2009.

Идентификоване 
потребе за 
одређеним 
занимањима и 
израђен програм 
преквалификације

Број и врста 
дефицитарних 
занимања

Људски 
ресурси – 
запослени у 
НСЗ – 
филијала Рума

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума,

5.3. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија

Мај 2009. Одржане најмање 
две презентације за 
најмање  15 
потенцијалних 
корисника.Оглашен 
програм путем 

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

Простор и 
време у 
локалним 
медијима, сала 
за 
презентацију

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет
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локалних медија у 
трајању од 7 дана.

5.4. Израда 
критеријума за 
програм 
преквалификације и 
избор корисника у 
складу са 
критеријумима

Јун – Јул
2009.

Формирани 
критеријуми за 
укључивање 
корисника у 
програме 
преквалификације. 
Изабрани корисници 
за програме 
преквалификације.

Број и врста 
критеријума, број 
изабраних 
корисника . 

Људски 
ресурси 
(радна група) 
Простор и 
опрема за рад

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет

5.5. Припремање 
распореда обуке

Август 
2009.год.

Направљен 
распоред обуке и 
кандидата по 
одговарајућим 
занимањима

Број кандидата по 
занимањима, обука 
по занимањима

Људски 
ресурси, радна 
група локалног 
савета за 
запошљавање

Радна група 
локалног 
савета за 
запошљавање
,Надлежна 
особа 
Радничког 
универзитета

5.6. Реализација Првог 
циклуса обуке

Септе-
мбар 
2009. 
-фебруар 
2010. год.

Одржане обуке за 
кориснике програма 
преквалификације. 
Обуку успешно 
завршило најмање 
15 полазника обуке

Број и врста 
реализованих обука. 
Број полазника 
успешно завршене 
обуке у  Првом 
циклусу.

250.000,00 
дин. Људски 
ресурси 
Предавачи 
радничког 
универзитета, 
простор, 
опрема

Раднички 
универзитет, 
Локални савет 
за 
запошљавање
.

НСЗ Рума

5.7. Обавештавање 
послодаваца о новим 
кадровима

Фебруар 
2010. год.

Одржани састанци 
са послодавцима из 
одговарајућих 
привредних 
области.

Број послодаваца 
који су показали 
интересовање за 
пробни рад 
оспособљених 
кадрова обуке.

Људски 
ресурси

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ Рума, Удружење 
послодаваца – 
привредника СО 
Рума, Локални 
медији

5.8.. Други   циклус – 
Идентификовање 
потреба за одређеним 
занимањима и израда 

Фебруар- 
Март 
2010.

Идентификоване 
потребе за 
одређеним 
занимањима 

Број и врста 
дефицитарних 
занимања

Људски 
ресурси – 
запослени у 
НСЗ – 

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума,
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програма 
преквалификације

израђен програм 
преквалификације

филијала Рума

5.9. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија

Април-
Мај 2010. 

год.

Одржане најмање 
две презентације за 
најмање  15 
потенцијалних 
корисника.Оглашен 
програм путем 
локалних медија у 
трајању од 7 дана.

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

Простор и 
време у 
локалним 
медијима, сала 
за 
презентацију

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет

5.10. Израда 
критеријума за 
програм 
преквалификације и 
избор корисника у 
складу са 
критеријумима

Јун – Јул
2010.

Формирани 
критеријуми за 
укључивање 
корисника у 
програме 
преквалификације. 
Изабрани корисници 
за програме 
преквалификације.

Број и врста 
критеријума, број 
изабраних 
корисника . 

Људски 
ресурси 
( радна група) 
Простор и 
опрема за рад

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет

5.11. Припремање 
распореда обуке

Август 
2010.год.

Направљен 
распоред обуке и 
кандидата по 
одговарајућим 
занимањима

Број кандидата по 
занимањима, обука 
по занимањима

Људски 
ресурси, радна 
група локалног 
савета за 
запошљавање

Радна група 
локалног 
савета за 
запошљавање
,Надлежна 
особа 
Радничког 
универзитета

5.12. Реализација 
Другог  циклуса обуке

Септе-
мбар 
2010.-
фебруар 
2011. год.

Одржане обуке за 
кориснике програма 
преквалификације. 
Обуку је успешно 
завршило најмање 
15 полазника.

Број и врста 
реализованих обука. 
Број полазника 
успешно завршене 
обуке у  Другом 
циклусу.

250.000,00 
дин. Људски 
ресурси 
Предавачи 
радничког 
универзитета, 
простор, 
опрема

Раднички 
универзитет, 
Локални савет 
за 
запошљавање
.

НСЗ Рума

5.13. Обавештавање 
послодаваца о новим 

Јануар 
-Фебруар 

Одржани састанци 
са послодавцима из 

Број послодаваца 
који су показали 

Људски 
ресурси

Локални савет 
за 

НСЗ Рума, Удружење 
послодаваца – 
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кадровима 2011. год. одговарајућих 
привредних 
области.

интересовање за 
пробни рад 
оспособљених 
кадрова обуке.

запошљавање привредника СО 
Рума, Локални 
медији

5.14.. Трећи   циклус 
– Идентификовање 
потреба за одређеним 
занимањима и израда 
програма 
преквалификације

Фебруар- 
Март 

2011. год.

Идентификоване 
потребе за 
одређеним 
занимањима 
израђен програм 
преквалификације

Број и врста 
дефицитарних 
занимања

Људски 
ресурси – 
запослени у 
НСЗ – 
филијала Рума

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума,

5.15. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија

Април-
Мај 2011. 

год.

Одржане најмање 
две презентације за 
најмање по  15 
потенцијалних 
корисника.Оглашен 
програм путем 
локалних медија у 
трајању од 7 дана.

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

Простор и 
време у 
локалним 
медијима, сала 
за 
презентацију

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет

5.16.  Израда 
критеријума за 
програм 
преквалификације и 
избор корисника у 
складу са 
критеријумима

Јун – Јул
2011. год.

Формирани 
критеријуми за 
укључивање 
корисника у 
програме 
преквалификације. 
Изабрани корисници 
за програме 
преквалификације.

Број и врста 
критеријума, број 
изабраних 
корисника . 

Људски 
ресурси 
( радна група) 
Простор и 
опрема за рад

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет

5.17. Припремање 
распореда обуке

Август 
2011.год.

Направљен 
распоред обуке и 
кандидата по 
одговарајућим 
занимањима

Број кандидата по 
занимањима, обука 
по занимањима

Људски 
ресурси, радна 
група локалног 
савета за 
запошљавање

Радна група 
локалног 
савета за 
запошљавање
,Надлежна 
особа 
Радничког 
универзитета

5.18. Реализација 
Трећег  циклуса обуке

Септем-
бар 2011.-

Одржане обуке за 
кориснике програма 

Број и врста 
реализованих обука. 

250.000,00 
дин. Људски 

Раднички 
универзитет, 

НСЗ Рума
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фебруар 
2012. год.

преквалификације. 
Обуку је успешно 
завршило најмање 
15 полазника.

Број полазника 
успешно завршене 
обуке у  Другом 
циклусу.

ресурси 
Предавачи 
радничког 
универзитета, 
простор, 
опрема

Локални савет 
за 
запошљавање
.

5.19. Обавештавање 
послодаваца о новим 
кадровима

Јануар 
-Фебруар 
2012. год.

Одржани састанци 
са послодавцима из 
одговарајућих 
привредних 
области.

Број послодаваца 
који су показали 
интересовање за 
пробни рад 
оспособљених 
кадрова обуке.

Људски 
ресурси

Локални савет 
за 
запошљавање

НСЗ Рума, Удружење 
послодаваца – 
привредника СО 
Рума, Локални 
медији

5.20. Медијска 
презентација 
Програма

Праћење 
програма 
у 
континуит
ету
Март – 
Април 
2012. 
Оцена 
успешно-
сти

Оцењена успешност 
реализације на 
основу анализе 
прикупљених 
информација о 
реализацији 
програма

Број и врста 
анализираних 
информација, 
закључака и 
препорука.

Особа 
задужена за 
праћење и 
оцењивање 
преквали-
фикације и 
доквали-
фикације 
незапослених 
лица.

Радно тело за 
имплементаци
ју ЛАП-а

НСЗ -филијала Рума, 
Раднички 
универзитет
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Поглавље 7.

РЕСУРСИ / БУЏЕТ

На основу процена утврђено је да за реализацију Локалног плана 
2009. - 2013. год. постоји потреба за средствима у висини 670.000 EUR, у 
2009. год. ће  отпочети интезивна примена локалног акционог плана а из 
локалног буџета ће се издвојити 10% средстава. Детаљан годишњи буџет 
за сваку следећу годину примене ЛАП –а биће урађен на основу разрађених 
годишњих планова за те године.

Средства за реализацију овог Локалног акционог плана обезбеђиваће 
се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе , делом из 
донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу 
овог Локалног акционог плана, као и из других доступних извора.

Поглавље 8.

АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ

Аранжмани за примену ЛАП-а у Општини Рума обухватају локалне 
структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово 
успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:

• Структуре за управљање процесом примене ЛАП-а и
• Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог 
усвајања представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна 
решења, који је учествовао у његовој изради. Савет ће као део свог 
будућег рада, направити План управљања применом Локалног плана. 

 Савет за управљање миграцијама и трајна решења, као 
управљачка структура има следеће задатке:

• У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене 
Локалног плана;

• Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као 
резултат операционализације Локалног плана;

• Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности 
(евалуације) Локалног плана;

• Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у 
електронској форми од сваког актера-учесника у процесу унапређења 
положаја избеглих и ИРЛ у локалној заједници;

• Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана.
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• Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној 
самоправи.

Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће 
институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне 
реализације плана и пројекта развијених на основу Локалног плана. У 
складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела улога и 
одговорности међу различитим актерима у локалној заједници – партнерима 
у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и 
транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и 
припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна 
основа за праћење и оцењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће 
задатке и одговорности:

• Реализација Локалног акционог плана;
• Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се 

обезбеђују Локалним планом;
• Редовно достављање извештаја координатору Радне групе о свим 

активностима на спровођењу Локалног плана;
• Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и 

компетенција за спровођење задатака Локалног плана;
• Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са 

сугестијама и препорукама управљачке структуре.

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме 
међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и 
ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене 
Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре 
уредиће време и начине размене информација и предузимања 
одговарајућих акција. Годишње планове ће усвајати Скупштина Општине 
Рума (или други надлежни орган локалне самоуправе).

Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног 
плана и доношење евентуалних корективних мера биће дефинисани 
Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и 
евалуације)

Поглавље 9.

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ

• Циљ праћења и оцене успешности(мониторинга и евалуације ЛАП-а) 
је  да  се  систематично  прикупљају  подаци,  прати   и  надгледа  процес 
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примене и процењује успех ЛАП-а  ради предлагања евентуалних измена у 
активностима на основу налаза  и оцена.
• Временски  оквир:  Мониторинг  (као  систематски  процес  прикупљања 
података ) спроводи се континуирано и дугорочно за период 2009-2013.год. 
Евалуација  (као  анализа  података  и  доношење  оцене  о   успешности  ) 
вршиће  се  периодично  -једном  годишње  и  подносиће  се  извештај 
Скупштини Општине  Рума. Финална еволуација обавиће се на крају 2013. 
године.
• Предмет  мониторинга  и  евалуације:  Мониторинг  и  евалуација 
укључују  целовито  сагледавање  испуњења  активности  -задатака  и 
специфичних циљева.
• Кључни  индикатори  утицаја  за  праћење  и  оцењивање  успешности 
примене Локалног плана ће бити следећи: 
• Број нових услуга -локалних мера/ програма за избегла и ИРЛ;
• Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама ;
• Структура корисника /ца услуга и мета /програма 
• Ниво укључености различитих актера у пружању услуга избеглим и ИРЛ-
има у локалној заједници ; 
• Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ-има;
• Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ-
има (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори ...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог 
плана. 

• Методе и технике мониторинга и евалуације:  За успешно обављање 
мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима 
су:  евидентирање  корисника,  интервјуи  са  корисницима  (упитници, 
разговори, анкете) анкете, извештавање и др. 

- 43 -



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИХ И 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ РУМА

Савет за управљање миграцијама и трајна решења:

Ред.број Сектор Члан одбора
Презиме и име Институција

1 Локална 
самоуправа Перић Горан Члан општинског Већа 

Општине Рума

2

Влада 
Републике 
Србије – 

Комесаријат за 
избеглице

Оклобџија Светлана Окружни кординатор КИРС-а

3 Локална 
самоуправа Дамјанчук Светислав

Повереник за избеглице - 
Одељење за 

друш.делатности

4

Социјална 
заштита – 
центар за 

социјални рад 

Раданчевић Нада Социјални радник

5

Социјална 
заштита – 
Центар за 

социјални рад

Лекић Душица Педагог

6 Локална 
самоуправа Радивојевић Саша

Референт за избеглице- 
Одељење за 

друш.делатности

7 Цивилни 
сектор Усорац Тања правник

8 Цивилни 
сектор Јовановић Бранислав Секретар Црвеног крста

9 Цивилни 
сектор Митровић Мирјана Представник невладиног 

сектора

Формирани  Савет  има  задатак  да  уради  Локални  план  акције  за 
избегла  и  интерно  расељена  лица  како  би  се  трајно  решили  проблеми 
поменутих  лица  и  потпуно  интегрисали  у  нашу  средину.  Неопходно  је 
идентификовати проблеме и анализом утврдити узроке да се у том правцу 
усмери акциони план.

Анализом  треба  одредити  приоритете  и  одредити  циљну  групу  а  у 
реализацију би се кренуло од постојећих људских ресурса којима располаже Рума.
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