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Поштовани, 
 
Градска општина Савски венац по последњем попису из 2002. године 
има 42.505 становника. У протеклих осамнаест година кроз нашу 
општину прошло је скоро oсам хиљада избеглих и прогнаних лица из 
бивших република Југославије, као и интерно расељених лица са 
Косова и Метохије. Према званичним подацима Повереника општине, 
данас на Савском венцу живи 2.266 избеглих и интерно расељених 
лица, што чини 4.91% укупног броја становништва. Многи oд њих су 
успели да својим личним залагањем и напорима побољшају услове 
живота, док су неки нажалост и до данас остали незбринути. 
Градска општина Савски венац се свих ових година трудила, колико је 
то била у могућности, да помогне овим лицима у  решавању њихових 
егзистенцијалних проблема. 
Сматрам да је израда Локалног акционог плана  за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица, један важан корак у 
дугогодишњем раду на решавању проблема ове популације. У 
досадашњим активностима препозната је воља свих 
заинтересованих страна за решавање  наведених проблема, али и 
недовољни појединачни капацитети и ресурси. Обједињавањем свих 
релевантних актера у локалној заједници, кроз формирани Савет за 
управљање миграцијама и трајна решења, ствара се могућност за 
координацију и активно праћење проблема, као и за реализацију 
циљева локалног акционог плана. Такође, кроз усвајање овог 
документa, као социјално одговорна општина, преузели смо 
одговорност за решавање проблема ове осетљиве групе грађана 
истовремено пружајући допринос повећаној интеграцији и смањењу 
сиромаштва.  
Коначни циљ, коме се приближавамо кроз овај локални акциони план, 
а коме Градска општина Савски венац у свом деловању увек тежи, су 
једнаке шансе и могућности и једнака права свих грађана и грађанки 
који живе на њеној територији.                                                                
На крају бих се захвалио свим учесницима у изради овог документа, и 
унапред, посебно онима који ће учествовати у његовој реализаци. 
                                              
                                                              Председник  општине Савски венац 
                                                                       Томислав   Ђорђевић 
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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 
избеглих1 и интерно расељених лица2 (ИРЛ) 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 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 
бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену 
стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене 
егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса. 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) у 
Општини Савски венац, 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 for Migration-IOM). Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије 
које су надлежне за избегла и интерно расељена лица: Комесаријат за избеглице Републике 
Србије (КИРС), Министарство за Косово и Метохију (МинКиМ) и Министарство рада и 
социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна министарства, општинска повереништва за 
избегла и интерно расељена лица и одабране општине/градови. 
1. Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која је из основаног 
страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одеђеној 
друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју државу и не може или због 
поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. 
проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима  или другим облицима 
насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee ) 
2. Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су 
остале у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје 
домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или 
природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје 
земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од 
избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, 
међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских права. 
 (http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person ) 
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Стратешки оквир - Пројекта je одређен у складу са политиком и правцима деловања 
дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених 
лица и другим националним стратешким документима од значаја за ову област3. У циљу 
координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај  Пројекат узима у 
обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у 
домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних 
акционих планова за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица овде се 
третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености 
осетљивих друштвених група. 
Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси се на период од 4 
година. Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у Општини Савски венац, заснивао се на интерактивном приступу чије су 
основне методолошке карактеристике да је: 
* Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности; 
* Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване 
подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници; 
 *Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених; 
*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, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама 
избеглих и интерно расељених лица у Општини Савски венац, коришћени су следећи извори: 
исказано интересовање потенцијалних корисника и састанака са локалним актерима, 
статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице 
Републике Србије, подаци општинског Пов 
ереништва за избеглице, Црвеног крста, Националне службе запошљавања, Дома здравља 
итд. 
Процес израде Плана спроведен је у периоду   март-јуни  2011.год.  
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Захвалност учесницима / цама у процесу локалног акционог планирања 
 
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у Општини Савски венац, формиран је општински Савет за управљање 
миграције и трајна решења који чине представници/це: локалне самоуправе као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа укључујући и повереника за избеглице, 
институције система које се на локалном нивоу баве питањима избеглих и интерно расељених 
лица, представник невладиних организација и Комесаријата за избеглице Републике Србије . 
 
Улога Савета је да: 
 

1. Осмисли, покрене и реализује конкретне акције чија би реализација 

допринела  унапређењу  социјалног статуса избеглих и интерно расељених 

лица;   
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2. Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке 

организоване од стране ИОМ-а;  

3. Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера 

у систему подршке избеглим и интерно расељеним лицима; 

4. Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес 

планирања;  

5. Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања; 

6. Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним 

локалним и  републичким актерима; 

7. Планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог 

плана; 

8. Ради на писању завршног документa;   

9. Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија 

буде предложена Већу општине на усвајање. 

Чланови / ице Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Савски 
венац су: 
 
 1.МИЛИЋ ВЛАДА, заменик  председника  општине Савски венац, Председник  Савета, 
 2.СТАНОЈЕВИЋ ДУЊА, заменик  начелника  Опште управе, заменик Председника Савета 
 3.КОНСТАНТИНОВСКА МИРА, повереник за избеглице, члан 
 4.ШТУЛОВИЋ ЗОРИЦА, начелник  Одељења за друштвене делатности, члан 
 5.РАДИВОЈЕВИЋ ДАЈАНА, самостални  стручни  сарадник - шеф одсека, члан 
 6.ВУЧЕТИЋ РАДИЋ МАРИЈА, начелник Одељења за финансије, члан 
 7.МИТРАНИЋ НИНА, начелник  Одељења за  грађевинске послове, члан 
 8.БОЖОВИЋ ПЕТАР, координатор Комесаријата за избеглице, члан 
 9.ВУЧКОВИЋ РАНКА, Центар за социјални рад, члан 
10.ПАВЛОВИЋ ВЕСНА, Национална служба  за  запошљавање, члан 
11.МАЛЕШЕВ СНЕЖАНА, Дом  здравља Савски венац, члан 
12.ЛАЗИЋ БРАНА, Црвени крст општина, члан 
13.БЈЕЛИВУК СМИЉАНА, Српски демократски форум, члан 
14.ТРИПКОВИЋ УРОШ, председник одборничке групе СНС, члан 
15.МИШКОВИЋ ЂОРЂЕ, председник Одборничке групе СРС, члан 
 
Захваљујемо се свим члановима / ицама Савета на учешћу у процесу планирања. 
 
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били представници /це 
различитих институција, организација и група, укључујући и групе потенцијалних корисника/ца 
који су повремено учествовали у консултативном процесу. 
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У различитим фазама рада, стручну подршку процесу планирања и израде финалног 
документа пружили су консултанти ангажовани од стране Комесаријата за избеглице. 
 
Р е з и м е – сажетак Лап-а 
 
Општи и специфични циљеви ЛАП-а 
 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у 
Општини Савски венац  (2011-2014) је документ који изражава дугорочна опредељења 
локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију избеглих и 
интерно расељених у локалној заједници. Овај План је усмерен на све особе које бораве на 
територији Општине Савски венац, а које су биле изложене присилним миграцијама и 
егзистенцијалним потешкоћама које то имају за последицу. Према последњим званичним 
подацима Комесаријата за избеглице  број регистрованих интерно расељених  лица која живе 
на Савском венцу  је 1849, а избеглих 417 лица. 
На Савском венцу не постоје регистровани колективни центри и већина избеглих и интерно 
расељених лица је смештено у приватном смештају код рођака и пријатеља, у становима 
изнајмљеним  у  закуп или у једном  непризнатом  и  неусловном  колективном  центру. 
У Локалном  акционом  плану  дефинисан  је  један  општи циљ који је реално могуће 
остварити у периоду од  2011. до  2014. године. 
 
Општи циљ 1. Побољшање животног стандарда и егзистенциалних  услова за  
смањење сиромаштва избеглих и интерно расељених лица  кроз  решавање стамбених 
потреба и повећања квалитета живота путем програма запошљавања, 
самозапошљавање и приступа информацијама и правима из свих области живота за 
њихово економско осамостаљивање и укључивање у друштвени живот Градске 
општине Савски венац. 
 
Специфични циљеви  овог  плана су:  
 
Специфични циљ 1:  
 
У периоду од 2011. до краја 2014. године, обезбедити доходовне активности на економском 
јачању и оснаживању избегличких и интерно расељених породица у (алату, опреми и сл.) и 
формирати бизнис инкубаторе у оквиру постојећег бизнис центра, који се налази у саставу 
општине. Помоћ пружити и давањем на коришћење пословног простора у бизнис инкубатору, 
бесплатно одређени период, док се не стекну услови да сами плаћају. ( 5 корисника годишње – 
укупно 20 корисника); 
 
Специфични циљ 2:  
 
У периоду од 2012. до 2014. у сарадњи са донаторским организацијама и надлежним 
Министарствима Владе Р Србије обезбедити услове за програме самозапошљавања и 
покретања породичног бизниса у занатској производњи и другим делатностима, путем 
финансијске  помоћи  за  избегла и интерно расељена лица, ( 5 корисника годишње – укупно 
15 корисника); 
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Специфичан циљ 3: 
 
У периоду  2012. до 2014. у сарадњи са Саветом за запошљавање, Агенцијом за развој града 
Београда, општинским и градским надлежним службама и невладиним организацијама 
обезбедити преквалификацију и доквалификацију избеглих и интерно расељених лица и тако 
им  побољшати  могућност  за  запошљавање  ( 3 корисника годишње – укупно 9 корисника); 
 
Специфичан циљ 4: 
 
У периоду од 2011. до 2014. године  пружити адекватну помоћ и подршку у решавању 
запошљавања најмање 10 избеглих  и интерно расељених лица, кроз ангажовање пружања 
помоћи у кући старијим лицима, деци, особама  са  инвалидитетом  и лицима са посебним 
потребама; 
      
Специфичан циљ 5:  
 
У периоду од 2012. до 2014. године, обезбедити средства за изградњу или адаптацију 
стамбених  јединица  за 10 породица најрањивијих група избеглих и интерно расељених лица 
(стари, самохране мајке, особе са инвалидитетом) кроз „социјално становање у заштићеним 
условима“ (80% станова за угрожено становништво избеглих и ИРЛ  и 20%  за локално 
угрожено становништво); 
 
Специфичан  циљ 6: 
 
У периоду од  2012.- 2014. године  изградити или адаптирати  2 дневна центра за 
обезбеђивање  дневног  боравка за најмање 20 старих особа,  деце,  особа  са  инвалидитетом 
и  лица са посебним  потребама. 
 
Специфичне циљеве могуће је у наредном периоду допуњавати и мењати а у зависности од 
приступа донаторским средствима и могућностима за њихову реализацију 
 
Средства која су потребна за реализацију овако дефинисаних циљева до 2014. године, крећу 
се око 52.400.000 динара ( 524.000 ЕУР), с тим да ће у 2011. отпочети интензивна примена 
локалног акционог плана, а из буџета ће се издвојити  0,5%  средстава.. 
 
Локални план, као свој саставни део има планиране активности за имплементацију и за 
праћење (мониторинг)  и  оцењивање  успешности (евалуацију) активности. 
 
Resumé -LAP Summary 
 
General and specific objectives of LAP 
 
Local Action Plan for Improving the Status of Refugees and Internally Displaced Persons in the 
Municipality of Savski Venac  (2011-2014)  is a document  that expresses the long-term commitment 
of local governments to improve the living conditions and opportunities for integration of refugees and 
internally displaced persons in the local community. This Plan is directed at all persons residing in the 
Municipality of Savski Venac and who were subjected to forced migrations and resulting existential 



10 
 

difficulties. According to the latest official data of the Commissariat for Refugees, the number of 
registered internally displaced persons living in Savski Venac is 1849 and the number of refugees is 
417. 
There are no registered collective centers in Savski Venac and the majority of refugees and internally 
displaced persons are accommodated in private accommodation with relatives and friends, in rented 
apartments or in an unrecognized and inadequate collective center. 
The Local Action Plan is defined by a general objective that is realistically achievable in the period 
from 2011 to 2014. 
 
General objective 1. Improving the living standards and existential conditions for reducing the 
poverty of refugees and internally displaced persons through housing needs and improving 
the quality of life through employment programs, self-employment and access to information 
and rights from all areas of life for their economic independence and participation in social 
life of the City Municipality of Savski Venac. 
 
The specific objectives of this Plan are: 
 
Specific objective 1: 
In the period from 2011 to 2014, to provide income-generating activities for economic strengthening 
and empowerment of refugees and internally displaced families with tools, equipment, Etc. and 
establish business incubators within the existing business center, located within the Municipality. To 
also help by providing the use of office space in a business incubator, a free period, until they 
become able to pay for it themselves. (5 persons per year - a total of 20 persons); 
 
Specific objective 2: 
In the period from 2012 to 2014 in cooperation with donor organizations and relevant Ministries of the 
Government of the Republic of Serbia, to provide conditions for self-employment programs and 
starting of family business in craft production and other industries, through financial assistance for 
refugees and internally displaced persons (5 persons per year - a total of 15 persons); 
 
Specific Objective 3: 
In the period from 2012 to 2014 in cooperation with the Employment Council, Belgrade Land 
Development Agency, municipal and city competent authorities and non-governmental organizations, 
to provide requalification and additional qualification training for refugees and internally displaced 
persons and thus improve their employment opportunities (3 persons per year - a total of 9 persons); 

 
Specific objective 4: 
In the period from 2011 to 2014, to provide adequate assistance and support in dealing with 
employment of at least 10 refugees and internally displaced persons, through the engagement of 
providing home care to the elderly, children, disabled persons and persons with special needs;    
 
Specific Objective 5: 
In the period from 2012 to 2014, to provide funds for construction or renovation of housing units for 
10 families of the most vulnerable groups of refugees and internally displaced persons (elderly, single 
mothers, disabled persons) through a “Social Housing in a Supportive Environment” (80% of 
apartments for the vulnerable population of refugees and IDPs and 20% for the local population at 
risk); 
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Specific objective 6: 
In the period from 2012 to 2014, to build or adapt two day-care centers to provide living room for at 
least 20 elderly people, children, disabled persons and persons with special needs. 
 
Specific objectives can be amended and changed in the future period, and depending on access to 
donor resources and opportunities for their realization. 
 
The funds necessary for the realization of thus defined objectives by 2014 are approximately 52.4 
million dinars (524,000 euros), provided that the intensive administration of the Local Action Plan will 
start in 2011, and 0.5% of the funds will be allocated from the budget. 
Local Plan as its integral part has planned actions for implementation and monitoring and evaluation 
activities. 
 

                                                           ПОГЛАВЉЕ   1. 
                                                           
1. Општи подаци  о Општини 
 
Општа обележја општине 
 

Општина Савски венац је једна од 17 градских општина у Београду. Заузима површину од 

1.580 ха, на којој, према попису из 2002. године, живи 42.505 становника, што је за 3.456 

мање у односу на број забележен пописом из 1991. године. Тренд смањења броја становника 

се наставља, тако да је процена РЗС да општина Савски венац тренутно броји  40.819 

становника. 

Општина Савски венац заузима централни положај у Београду. Од самог градског језгра 

удаљена је 200 метара (од Кнез Михаилове до Теразија). Налази се на десној обали реке 

Саве. У физичко-географском смислу смештена је између реке Саве на западу и 

северозападу, Топчидерске реке на југозападу и Врачарског платоа на истоку. 

Административно гледано, Савски венац се на северозападу од ушћа Топчидерке, реком 

Савом граничи са Новим Београдом, а на северу и североистоку са општином Стари град. На 

истоку се протеже међа са Врачаром, а на југоистоку са општином Вождовац, одакле почиње 

граница са Раковицом на крајњем југу. Одатле се Савски венац граничи са Чукарицом на 

југозападу и западу. 

Назив општине Савски венац је симболичан и потиче од њеног географског положаја који 

заузима. Названа је тако јер се некако попут венца сместила уз саму обалу реке Саве. Уз 

Стари град, општина Савски венац једна је од најстаријих у Београду. Изласком из градске 

тврђаве, град се вековима уназад развијао у два корака, уз реке и између њих, уз Саву 

(Савамала) и Дунав (Дорћол). Савамала, која се налазила на садашњој територији општине 

Савски венац, била је прво урбано насеље у Београду ван калемегданских зидина, основано 
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око 1830. године. Када се у деветнаестом веку, у тада далеком Топчидеру, населио први 

српски кнез Милош Обреновић, постало је јасно да ће се у том смеру развијати  Београд. 

У периоду од 1952. до 1957. године територију општине чине три некадашње општине: 

Топчидерско брдо, Савски венац и Западни Врачар, да би 1957.године била основана општина 

Савски венац онаква какву је данас имамо. 

Савски венац нема званичну административну поделу на насеља, али се у погледу стамбених 

квартова, условно могу издвојити следећи: Савамала са Бара Венецијом, Дедиње, 

Дипломатска колонија, Господарска механа, Лисичији поток, Сењак, Карађорђев парк, Прокоп, 

Стадион и Топчидер са Топчидерским брдом. Општина има  9 месних заједница. 

Савски венац, као централна градска општина, представља саобраћајно средиште  

Београда. Свих пет мостова на реци Сави који спајају леву новобеоградску са десном 

београдском обалом, налазе се на територији општине Свски венац. У питању су: Стари 

железнички мост, Нови железнички мост, Газела, Бранков мост и Стари савски мост. Врло је 

важно  поменути пројекат изградње моста преко Аде Циганлије, који је лоциран на територији 

општине Савски венац. На општини Савски венац се налазе Главна аутобуска станица 

„БАС”, „Аутобуска станица Ласта”, као и окретнице најважнијих градских линија превоза. На 

Савском венцу се налази Главна железничка станица, која је изграђена још давне 1885. 
године, тако да у великој мери има симболику културно-историјског споменика. На територији 

општине Савски венац водени саобраћај се одвија на реци Сави у виду редовних бродских 

линија које повезују Савско пристаниште у Карађорђевој улици са Новим Београдом и Адом 

Циганлијом.  

Према попису из 2002. године, у општини Савски венац се налази 18.235 стамбених јединица  

што даје око 40 стамбених јединица на 100 становника, односно 2,5 становника по стамбеној 

јединици  (просек Београда 3 становника по једној стамбеној јединици).  

Укупна површина пословног простора  у општини је нешто преко 2 милиона м2, при чему 

највећи део припада здравственим и образовним институцијама, трговинским објектима, 

агенцијама за некретнине и прерађивачким капацитетима. 

Институције од јавног и политичког значаја које се налазе на територији општине су зграда 

Владе Републике Србије и седишта 16 Министарстава у Улици Кнеза Милоша и Немањиној 

улици. У ову групу можемо убројати и политичко-конзуларна представништва страних држава. 

На територији општине се налазе 22 иностране амбасаде и 20 конзулата и трговинских 

представништава каo и Палата правде, као централна правна установа државе, заједно са 

повезаном судском инфраструктуром.  На Топчидеру се налази  Завод за израду новчаница 

и кованог новца. Већина најзначајнијих здравствених установа  Београда и Србије се 

налази на територији општине Савски венац. То су: Клинички центар Србије са пратећим 

институтима и болницама, Болница Др Драгиша Мишовић, Војномедицинска академија и 

Гинеколошко-акушерска клиника Народни фронт. Такође, велики број приватних болница и 

амбуланти је распоређен по територији општине, нарочито на Дедињу, Сењаку и Топчидеру. 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Stari_%C5%BEelezni%C4%8Dki_most_%28Beograd%29
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Gazela_%28most%29
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/1884.
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D1%80_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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Поред мноштва здравствених институција, на Савском венцу се налазе бројне образовне 

институције. Статистика каже да се на територији општине налази 11 предшколских  

установа, седам основних школа, пет специјалних школа, 11 средњих школа, осам факултета, 

један  дом  ученика и један студентски дом. 

Општина располаже богатом културном инфраструктуром. Југословенско драмско 

позориште, три значајна музеја, четири веће галерије и популарни СКЦ (Студентски Културни 

Центар). Међу спортском инфраструктуром доминирају стадиони фудбалских клубова 

Црвена Звезда  и Партизан, спортски центар Бањица на самој граници општине, као и 

спортски комплекс  „Стари ДИФ“ у Делиградској  улици.  

На Савском венцу се налазе јавне  зелене површине укупне површине 317 хектара, од чега 

46 хектара чине површине под парковима. Међу 18 паркова на територији општине Савски 

венац, по величини и значају се издвајају Хајд парк и Топчидер. На територији општине 

Савски венац налазе се две веће пијаце   Зелени венац и Сењак. 

По својим социјално-демографско-економским карактеристикама, општина Савски венац 

се разликује од свих осталих београдских и других општина у Србији. Иако заузима велику 

територију и обухвата неке од најпрестижнијих локалитета у Београду, Савски венац спада у 

ред најмањих београдских општина и  једна је од четири најстаријих  у Београду. Општина има 

скоро 10.000 пензионера и негативну стопу природног прираштаја тако да заузима четврто 

место по висини  исте, одмах после Врачара, Вождовца и Старог града.  Због овако 

неповољне демографске структуре, број становника се из године у годину смањује, па је тако 

од  1991. до 2007. године укупан број становника опао за  5.673 становника. 

 

                
                   Полна структура     (попис 2002.) 
 

           број         % 
мушкарци        19.334       45,5 

жене        23.171       54,5 

 
 

               
                    Старосна структура становништва  (попис 2002.) 
 

старосне групе мушкарци        жене   укупно    % 

  од   0 -  5         811      820        1631   3,84 

        5 - 15        1927    1848     3775   8,88 

      15 - 25       2923    2875     5798 13,64 

      25 - 40       3377    3934     7311 17,20 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
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      40 - 55       5051    6137   11188 26,32          

      55 - 65   2009    2359      4368 10,27 

      65 - 80   2623    4219      6842 16,10 

      80 и више   550      903      1453   3,42 

      непознато          63        76        139   0,33 

 
 
 
 

       Структура становништва по националној и етничкој припадности  (попис 2002.) 

 народ  
                                                                                     

       број                                      %                       народ                                                           број                       %             

Срби      36928 86,88 Словенци     109 0,25 

Југословени          952   2,24 Горанци     109 0,25 

Црногорци          878   2,06 Мађари       63 0,16 

Хрвати          356   0,84 Неизјашњени   1374 3,23 

Роми          276   0,65 Остали*     426 1,00 

Македонци          239   0,56 Непознати     638 1,50 

Муслимани          157   0,38  

 
*Остали - Украјинци,Румуни,Чеси,Словаци,Немци,Власи,Буњевци,Бугари,Горанци и други 
  

Привредне активности  

   Као градско средиште Савски венац нема услова за развој примарних делатности 
(пољопривреда, лов, риболов), тако да је њихова заступљеност у друштвеном производу и 
националном дохотку општине занемарљива. Сличан је случај и са заступљеношћу 
секундарног индустријског сектора, који полако изумире у централним зонама града. Фокус 
привредне активности у оквиру општине је на терцијарном сектору (саобраћај, финансије, 
туризам, угоститељство) и квартарном сектору (здравство, образовање, јавна администрација 
и комуналне службе).  
Преко три четвртине регистрованих предузећа на територији општине Савски венац обавља 

делатност трговине, управљања и изнајмљивања некретнина и пружања комуналних, 

социјалних и личних услуга.  

Будући централна градска општина, на територији Савског венца на почетку приватизације 

није било много предузећа која су значила вишемилионске, медијски пропраћене 

приватизације. У периоду  2002 - 2009.  приватизовано је 41 предузеће.  

Према подацима Агенције за привредне регистре, 2008.години, у општини Савски венац, 

регистровано је 1.817 предузетничких радњи  као и 2.933 привредна друштва, који заједно 

запошљавају укупно 82.732 радника. У последњих 7 година у истом сектору дошло је до пада 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
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запослености. Овакве тенденције последица су јачања терцијалног сектора у урбаним 

срединама, као и чињенице да централни део града првосходно носи обележја 

административног, образовног и културног средишта..  

У дужем временском периоду, у укупном туристичком промету града Београда, општина 

Савски венац  заузима прво место у односу на остале градске општине. На Савском венцу 

налази се девет хотела и три хостела. Угоститељски објекти су такође бројни на 

територији општине, укупно 42, а свакако су најпознатији и најстарији „Господарска механа“, 

сазидана 1820.године и „Царева ћуприја“,која је подигнута 1846.године. Савски венац има 

богато културно, историјско и архитектонско наслеђе. На територији општине налази се 81 

културно добро. Међу њима могу се издвојити: Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Музеј 4. 

јули,. Илегална партијска штампарија, Манакова кућа, Официрска задруга, Амам кнеза 

Милоша (сада Студентски културни центар) и Парни млин . 

Овој групи добара припада и велики број споменика, а вредно је набројати следеће: Кућа 

Бранислава Нушића, Кућа др Арчибалда Рајса, Кућа Исидора Секулић као и Универзитетска 

дечја клиника у Тиршовој. На њеној териториторији налази се осам музеја и четири галерије.  

На Савском венцу налазе се и четири верска објекта: црква светог Архангела Гаврила, 

манастир Ваведење, Капела ср. Трифуна и црква светих Петра и Павла.  

Сваки путник који пролази кроз Београд, или иде из једног дела у други, мора то учинити преко 

Савског венца. Управо из тог разлога, на општину Савски венац, развијен је трговински 

сектор са 1.801 субјеката регистрованих за обављање те делатности. Општина Савски венац, 

по броју предузећа регистрованих за обављање финансијских услуга, од укупно 17 

београдских општина, налази се на трећем месту иза Старог града и Новог Београда.  

Врло је битно направити разлику између нивоа запослености становника Савског венца и 

укупне запослености на територији Савског венца. Прву категорију је немогуће мерити због 

мобилности радне снаге међу општинама Београда. Због тога нам једино преостаје да 

сагледамо ниво запослености у предузећима и установама које се налазе на територији 

Савског венца, без обзира да ли запослени живе на територији општине или путују са других 

општина. Укупан број запослених у општини Савски венац према подацима Републичког 

завода за статистику на дан 31.март 2009. године је 72.288, од чега 55% чине жене, 93% 

запослених ради у предузећима, док је само 7% запослено у предузетничким радњама. 

После општине Нови Београд, Савски венац је београдска општина са највећим бројем 

запослених. Укупан број незапослених је 2.310 (од чега жене 1.255 и мушкарци 1.055), а 

стопа незапослености је 3,2%, што је значајно мање од стопе на  републичком и 

градском нивоу. Без обзира на претходну чињеницу, забрињава структура незапослених 

лица. Наиме, чак  37,7% или  871 незапослених чине лица са високим и вишим образовањем.  

У најнеповољнијем односу су незапослене жене у средњим годинама (40-50 година) које чекају 

посао од 3 до 5 година. Друга угрожена категорија су млади старости до 30 година. Њихово 

учешће у структури незапослених је преко 20%.  Чак  37,5%  незапослених у оквиру ове 

категорије траже своје прво запослење.  
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С обзиром на све неповољнији број и структуру запослених и незапослених, општина Савски 

венац има намеру да уђе у реализацију пројекта активирања бизнис центра, који ће бити 

смештен у згради од 800 м2 у самом центру града (Улица Кнеза Милоша). Централна функција 

Бизнис центра биће бизнис инкубација, организована у складу са примерима добре праксе ЕУ 

и развијених земаља света. Својим функционисањем  Бизнис центар треба да обезбеди утицај 

на развој привреде општине, учествује у изради стратешких докумената и планова, контактира 

са потенцијалним инвеститорима, комуницира са градским и државним институцијама, 

иницира развојних зона и доноси различите програме подршке и учествује у њиховој 

реализацији.  

Овај пројекат би био усмерен на две најугроженије категорије радно-способног становништва: 

1) млади незапослени људи и 2) незапослене жене. Активности Бизнис центра биће 

реализоване кроз Клуб привредника, Job shop, стратешку сарадњу са једном од најразвијених 

италијанских регија (регија Венето) и кроз Пројектни центар, а централна функција Бизнис 

центра биће бизнис инкубација, организована у складу са примерима добре праксе ЕУ и 

развијених земаља света.  
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Организациону структуру општине чине; 

 
Органи општине су: 
                

 

 Скупштина општине   -  37 одборника 

 Председник општине 

 Општинско веће  -  9 чланова 

 Општинска управа коју чине: 
 

 Одељење за имовинско - правне и стамбене послове (Одсек за имовинско - правне 

послове) 
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 Одељење за финансије (Одсек за буџет и трезор и Одсек за финансијске послове)  

 Одељење за грађевинске и комуналне послове (Група за грађевинске послове и Група 

за комуналне  послове)  

 Одељење за инспекцијске послове и извршење (Одсек комуналне инспекције, Одсек 

грађевинске инспекције и Одсек за извршење)  

 Одељење за општу управу  (Одсек за лична стања грађана, Одсек писарнице и Одсек 

за опште правне послове) 

 Одељење за друштвене делатности, информисање и месну  самоуправу  (Одсек за 

друштвене делатности, Одсек за месну самоуправу, Одсек за информисање/ 

 Одељење за инвестиције и јавне набавке 

 Служба за информационе технологије и техничку подршку (Група послова за ИТ и  

Одсек за техничке послове) 

  
 Повереник градске општине Савски венац организационо је везан за Одељење друштвених 
делатности, информисање и и месну самоуправу где је стално запослено једно стручно лицe.    
                                                                     
                                                                                                            

                                                          ПОГЛАВЉЕ  2. 
  

 2. Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Савски 
     венац 
 
 Извори података о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Савски венац су: 
званични пописи и регистрације које је организовао Комесаријат за избеглице и УНХЦР и 
евиденција Повереништва у Савском венцу. 
 
Преглед података Комесаријата за избеглице о избеглицама, ратом угроженим лицима и 
интерно расељеним лицима на територији општине Савски венац, према званичним 
пописима 
 
 
 

Избеглице  попис 
            1996. 

   Избеглице попис 
            2001. 

      Избеглице попис 
           2004/2005. 

 Интерно расељена 
              лица 

Ратом 
угрож. 
лица 
 

Остала 
лица 

 
Избеглице 

Ратом 
угрож. 
лица 

 
2004/ 
2005. 

На 
дан 
22.08. 
2008. 
 

На 
дан                 
21.09.                   
2009. 

. 

 
2000. 

На дан 
  25.08. 
   2008. 

На дан 
21.09. 
2009
. 

4104 2197    2115 1516    504 471 417 1646    1725 1849 

           6301                3631    504 471 417 1646    1725 1849 
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Према подацима из базе података Повереника  Градске општине Савски вренац,  на основу 
процене урађене марта месеца  2011.године, утврђено је да је преко ГО Савски венац од 1991. 
до 2011. године прошло преко 6.500 избеглица и 3.000 интерно расељених лица у периоду 
од марта 1999. године до данас.  Ови подаци су оквирни јер постоје велике тешкоће око 
утврђивања стварног броја, због  осцилација, дневних миграција, промена статуса (пријема у 
држављанство) и других варијабилних фактора које је изузетно тешко пратити. Унутар 
избегличке и расељеничке популације миграције трају и данас у погледу промене места 
боравка како на самој  општини  тако и на територији  целе  Републике Србије. Евидентиран је 
податак да је у периоду  2004. до 2009. године са територије ГО Савског венца отишло 73 лица 
а да је на територију општине дошло 22  лица. Напомињем, да се изнете бројке односе само 
на промене регистроване у Повереништву и не представљају потпуни и до краја поуздан 
податак. Тешко је прецизно утврдити колико ове популације  стварно живи на Савском венцу, 
али према подацима Комесаријата из 2010, године на општини борави 417 избеглих и 
1849. интерно расељених лица.                                 
Прве избеглице на територију Градске општине Савски венац дошле су 1991. и током 
1992.године из Хрватске, а током 1993. и 1994. године, након интезивирања сукоба и из Босне 
и Херцеговине. Процес континуираног доласка избеглица трајао је све до краја 1999. године а 
касније је настављен у процесу миграција из других делова Републике Србије. Из Републике 
Хрватске дошло је око 2.500 избеглица (од чега у „Олуји“ 1995. године око 1.000 
прогнаника). Број избеглих из БиХ креће се око 3.500. Долазак избеглих и прогнаних лица 
из бивших југословенских република одвијао се индивидуално, групно и масовно. 
Индивидуални доласци подразумевају напуштање места пребивалишта и долазак у Србију, 
појединачно или најчешће са породицом. Групни доласци су се одвијали организовано у 
групама, у оквиру фамилије или појединих села, месних заједница, или квартова градова. 
Масовно напуштање одређене територије дешавао се услед непосредних ратних операција, 
посебно приликом војних операција хрватске војске у западној Славонији (,,Бљесак,,) и у 
Републици Српска Крајина (,,Олуја,,) - обе у току 1995. год. Последњи талас доласка 
избеглица на Савски венац је  долазак лица са КиМ који су у статусу интерно расељених лица. 
Њихов долазак је кренуо 1999. год. након потписивања Кумановског војно- техничког 
споразума. 
Грађани и општина Савски венац, Дом здравља, Центар за социјални рад, установе и државни 
органи показали су хуманост и разумевање у решавању разноврсних проблема ових људи у 
невољи. 
Најзначајнију улогу у евидентирању избеглица и расподели хуманитарне помоћи имала је 
општинска организација Црвеног крста. 
У првом периоду хуманитарна помоћ је стизала од грађана и предузећа наше општине, а 
касније и од републичких институција и међународних хуманитарних организација. 
Доношењем  Закона о избеглицама, априла месеца 1992.г. створена је законска регулатива за 
формирање Општинског штаба и именовање општинског повереника Комесаријата за 
избеглице. У збрињавању избеглица остварена је успешна сарадња са Комесаријатом за 
избеглице, Министарством за рад, борачка и социјална питања, Црвеним крстом Србије, 
УНХЦР-ом и другим хуманитарним организацијама. 
  
Престанак избегличког статуса 
 
Од доласка избеглица континуирано тече и процес престанка и укидања избегличког статуса. 
Разлози престанка статуса су: добијање држављанства Србије па стога и остала лична 
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документа; повратак у претходно место пребивалишта;  исељење у треће земље; неподизање 
избегличке документације и смртни случај. 
Поред наведених разлога, једном броју избеглица је престао статус приликом ревизије - 
регистрације 2004/2005 год. Укупно је регистровано 618 избеглих лица, од чега је укинут статус 
за 114 лица  а потврђен  за 504 лице и  само они су могли добити нову избегличку 
легитимацију. 
Попис интерно расељених лица вршен је 2000.год и евидентирано је на Савском венцу 1646 
лица. Према подацима Комесаријата за избеглице на дан 01.10.2010. год. на општини 
Савски венац је било 417 избеглих  са важећим легитимацијама и 1849 интерно 
расељених лица. 
На основу броја укидања статуса избеглог лица, ради повратка или регулисања личне карте у 
Србији, према подацима Повереништва општине, број избеглица са избегличким статусом се 
континуирано смањује, док се број интерно расељених лица  повећао у односу на попис из 
2000.године. 
                                    Приказ структуре избеглих и расењених лица ( 22.08.2008.) 
 
Расељена и избегла лица по полу    
    

    Пол   Интерно расељена лица    %    Избегла лица    % 

Мушкарци                    868 50,32             232 49,26 

Жене                    857 49,68             239 50,74 

Укупно                  1725              471  

 
 Расељена и избегла лица по старосној структури  
   

Старост Интерно расељена лица % Избегла лица    % 

         0 -   6                       13 0,75                6   1,27 

         7 - 14                       96    5,56              24   5,06 

       15 - 18                     136    7,88              28   5,94 

       19 - 65                   1133  65,68            287 60,93 

       65 +                     347  20,13            126 26,80 

Укупно                   1725             471  

 
 
 
Расељена и избегла лица по образовној структури 
 

Образовање Интерно расељена лица    % Избегла лица  % 

Без школе                       469 27,19               353 74,95 

Непотпуна ос. школа                           0   0,00                40   8,50 

Основна школа                       118   6,84                78 16,55 

Средња школа                       424 24,58                  0  

Виша школа                       465 26,96                  0  

Висока школа                       103   5,97                  0  

Магистар и др.наука                       146   8,46                  0  
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Укупно                     1725               471  

 
Расељена и избегла лица по структури запослености 
 

Радни однос 
(старији од 15 г.) 

  Интерно расељена лица   %   Избегла лица   % 

Студент/ученик                    401 24,81                 92 20,86 

Запослен                    273 16,89                 41   9,30 

Повремено запослен                    446 24,60                 65 14,74 

Пензионер                    142   8,79                 88 19,95 

Незапослен                    354 21,91                155 35,15 

Укупно                   1618                 441  
 
Подаци о броју незапослених су подаци са пописа за избегла лица из 2004/05 год, а подаци за 

интерно расељена са пописа из 2000.год. Како је од тада протекло доста времена, то се број 

незапослених смањио, нарочито код избегличке популације.Прем подацима Националне 

службе за запошљавање на дан 31.08.2010. било је незапослено 10  избеглих и 24 интерно 

расељених лица. 

Облик смештаја избеглих и интерно расељених лица 
 
На територији општине Савски венац избеглице и интерно расељена лица користе четири 
врсте стамбеног смештаја: 
- 1 колективни центар ( нерегистрован) 
- приватни смештај код рођака и пријатеља 
- приватни смештај у изнајмљеној кући или стану 
- приватни смештај у сопственој кући или стану. 
На територији Општине постоји  један нерегистровани центар у баракама ,,Црнотравaц ,, у 
Рашкој бб (Краљице Ане бб/),  где је смештено 134 лицa. 
 
Структура смештених лица 
134 интерно расељенених  лица  од чега  60 жене и 74 мушкараца. 
Структура породица: 
- са 1 чланом            7  породица                  
- са 2 члана               4  породица   
- са 3 члана               5  породице 
- са 4 члана               5  породица, 
- са 5 чланова           8  породице 
- са 6 чланова           7  породица 
- са 7 чланова           1  породица     
------------------------------------- 
Укупно 37  породица (30  породица и 7  појединаца) 
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Досадашње активности на територији ГО Савски венац у односу на избегла и 
интерно расељена лица 

 Градска општина Савски венац о избеглим и интерно расељеним лицима брине на законом 
прописан начин и преко институција које су за то надлежне, а то су: Повереништво за 
избеглице ГО Савски венац, Црвени крст Савски венац, Центар за социјални рад – Одељење 
Савски венац, здравствене службе, просветне службе и НВО. Општина већ 2 година  
финансира удружење грађана , Српски демократски форум , који пружа бесплатну правно 
информативну помоћ избеглим и интерно расељеним лицима који имају нерешена статусна, 
стечена, имовинска и друга питања у земљама порекла. 
*Црвени крст Савски венац је у првим тренуцима егзодуса 1991. године била водећа 
организација која је притекла у помоћ избеглим лицима из Хрватске а касније и из БИХ 
(сместила и збринула хиљаде људи). Спроводио је различите програме и акције који имају за 
циљ заштиту деце и пружање помоћи у одећи, обући, хигијени, храни. Све своје активности 
Црвени крст је базирао на несебичном раду и учешћу армије волонтера.  
*Повереништво свој рад у целости заснива на законским прописима, међународним 
конвенцијама, инструкцијама и упутствима Комесаријата за избеглице. Припада Управи 
Градске општине Савски венац- Одељењу за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу. Повереник има дугогодишње искуство и знања у овој области и директно се бави 
решавањем многих проблема ових људи, како административних, тако и личних. Основни 
послови Повереника су послови на изради предлога решења о признавању и укидању 
избегличког статуса, евиденција промене адреса боравка, припремање предмета за израду 
нових избегличких легитимација и дупликата изгубљених или уништених, израда предлога 
закључака о исправци грешака у личним подацима, упис и евиденција лица расељених са КиМ 
и све промене везане за њихов статус, издавање разних потврда и уверења. Повереништво је 
по инструкцијама КИРС организовало и спроводило све пописе избеглица и интерно 
расељених лица као и регистрацију за бирачке спискове, па чак и учествовало у самом 
спровођењу избора. У свим својим активностима Повереништво је имало подршку и помоћ 
локалне самоуправе.  
Повереник за избеглице у пружању што комплетније и ефикасније помоћи избеглим и 
расељеним лицима дневно сарађује са Комесаријатом за избеглице, а у пружању правне 
помоћи и прибављању докумената и других потребних података са СДФ, ПРАXИС, Група 484, 
Данским саветом, Комитетом за помоћ избеглим и ратом погодјених лица и другим НВО. 
Веома добра и интезивна сарадња остварује се са УНХЦР и другим међународним и 
хуманитарним организацијама.  
*Центар за социјални рад - Одељење Савски венац, поступајући по Закону о социјалној 
заштити и социјалној сигурности и на лични захтев странке, у 2010.години је избеглим и 
интерно расељеним лицима омогућио коришћење следећих у установе социјалне заштите за 8 
корисника; материјално обезбеђење за  4 корисника а бесплатну исхрану - 15 оброка, користи 
5 породица.  
*Дом здравља „Савски венац” активно је учествовао у пружању медицинске помоћи за 
време дешавања егзодуса, а касније је организовао ванредне здравствене прегледе за 
избегла  и интерно расељена лица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                              
                                                  
                                                          



23 
 

                                                             ПОГЛАВЉЕ  3. 
 
3. Анализа ситуације и закључци  
 
Ово поглавље обухвата четири врсте квалитативних анализа:  
1. Преглед документације релевантне за питања избеглих и интерно расељених лица;  
2. Анализу стања (техником SWОТ анализе);  
3. Анализу заинтересованих страна (локалних актера);  
4. Анализу проблема са закључцима.     
 
1. Преглед документације обухватио је неколико кључних међународних, националних и 
градских стратешких докуманата релевантних за ову област као и актуелни законски оквир који 
регулише питања избеглих лица у Републици Србији и то:  
* Конвенција УН о статусу избеглице (1951);  
* Женевске конвенције које регулишу рад Црвеног крста (1949);  
* Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељенихлица(2002);  
* Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељенихлица (03/2011.) 
*Стратегија за смањење сиромаштва (2003);  
* Национална стратегија одрживог развоја (2008);  
* Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012;  
* Национална стратегија запошљавања 2005-2010;  
* Стратегија регионалног развоја 2007-2012;  
* Стратегија развоја социјалне заштите (2005); 
 * Национални план акције за децу (2004);  
* Закон о избеглицама (1992);  
* Закон о црвеном крсту (2005).  
На нивоу града Београда, релевантна планска документа су:  
* Нацрт стратегије развоја Града Београда (2008);  
* Стратегија развоја здравствене заштите у Београду (2007);  
Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама. С обзиром на уочену 
потребу да тај Закон боље прати актуелне потребе и питања избеглица, маја 2010.године  
усвојен је Закон о изменама И допунма Закона о избеглицама. 
На нивоу локалне самоуправе усвојени су: 
* Акциони план за младе;  
* Локални еколошки план;  
* Стратешки план развоја градске општине Савски венац  2011.-2015; 
* Стратегија развоја социјалне заштите градске општине Савски венац  2011.-2015.  
 
Најважнији закључци ове анализе су следећи:  
* Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002.) 
дефинише основне правце деловања - обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање 
услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним 
циљевима за решавање положаја ове групе грађана. 
* Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и 
акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица којима се може 
допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.  
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* Град Београд нема усвојену стратегију за решавање проблема избеглих и интерно 
расељених лица. ГО Савскио венац због специфичног статуса градске општине није до сада 
донела стратешка документа из ове области ( јер се у њима мора наслонити на иста 
документа која доноси Скупштина града), иако је велики број избеглих и интерно расељених 
лица, на својој територији, препознала као посебно осетљиву друштвену групу.  
   
2. Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и 
интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и 
резултата у овом домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, 
као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу . 
 
 
                                                                              SWOT  
 

                                                            
 
 
 
У  
Н  
У  
Т  
Р  
А  
Ш  
Њ  
Е  

Снаге  
Политичка воља локалне власти и подршка 
општинске управе; 
Сарадња са свим релевантним институцијама; 
База података;  
Стручни људски ресурси; 
Добро организован центар за социјални рад;  
Добро организован невладин сектор;  
Сарадња локалне самоуправе са НВО;  
Добри технички и администарстивни 
капацитети;  
Јак бизнис сектор;  
Постојање информативног система;  
Постојећи центар за образовање одраслих;  
Заинтересованост предузетника за отварање 
МСП - развијен приватни сецтор;  
Добар јавни превоз  

Слабости  
Ограничена средства локалне самоуправе  
Немогућност праћења кретања ове популације;  
Недостатак функционалног система обавештавања 
појединаца из ове популације;  
Недовољна заинтересованост друштвено - 
одговорних фирми;  
Неорганизованост и неактивност корисника;  
Општина не располаже и нема утицај и контролу 
над наменом коришћења грађевинског земљишта;  
Не постоје подстицајни фондови локалне 
самоуправе за помоћ МСП;  
Неусклађеност школског образовног система са 
потребама привреде (недостатак занатлија и 
мајстора)  
Неадекватна образовна структура;  
Недовољна сарадња институција система на 
решавању проблема ове популације;  

 
С  
П  
О  
Љ  
А  
Ш  
Њ  
Е  

Могућности  
Опредељење средстава у буџету града; 
Подршка КИРС;  
Могућност школовања на свим нивоима;  
Постојање Националних стратегија;  
Релативно лако радно интегрисање;  
Могућност изградње социјалних станова;  
Могућност  националне стратегије  
МОП за ИРЛ ; 
Приступ донаторским фондовима;  

Препреке  
Закон о локалној самоуправи (мале надлежности);  
Скупо грађевинско земљиште;  
Лоша законска позиција институција које се баве 
проблемима избеглица;  
Избеглице немају право на МОП;  
Неједнак третман избеглица и ИРЛ;  
Недовољна заинтересованост донатора за 
решавање проблема ове популације на територији 
Савског венца;  
Нестабилна политичка и економска ситуација у 
земљи;  
Спора имплементација националних стратегија;  
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Најважнији закључци   S W О Т  анализе су:  
 
*  Локална власт је отворена за сарадњу са свим релевантним факторима за решавање 
проблема и положаја избеглих и интерно расељених лица, али као градска општина зависи од 
опредељених средстава и ресурса које Град уступа општини за решавање ових проблема.  
*  Недовољно се користе стручни људски ресурси  
* Недовољно се искоришћавају могућности да се средства прибаве изван локалне самоуправе  
што је негативна пракса успостављања партнерства између јавног и невладиног сектора.  
*  Пословни сектор је мало или никако укључен у решавање проблема локалне заједнице а 
самим тим и проблема избеглих и интерно расељених.  
*  Неадекватна образовна структура са потребама привреде отежава економски положај ове 
категорије и њихово запошљавање.  
  
Главне снаге  локалне заједнице важне за питања ове популације су: 
* политичка воља и подршка општинске стуктуре власти, 
* стратешки приступ развоју Општине у различитим областима и 
* стручност и посвећеност чланова Савета. 
 
У даљем раду требало би побољшати  следеће капацитете локалне заједнице: 
* повезаност између база података различитих институција, 
* већу видљивост проблема избегличке и расељеничке популације,  
* континуирано планирање наменских средстава у буџету локалне самоуправе за унапређење  
положаја избеглих и интерно расељених лица. 
 
Најзначајније спољашње могућности које из ширег друштвеног окружења делују на питања 
избеглих и интерно расељених лица у локалној средини су: 
 * политички консензус на националном нивоу за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица, 
* активности и програми КИРС-а, 
* приступ  ИПА фондовима. 
 
Као важне препреке  из спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу даљег 
планирања, идентификоване су следеће: 
* светска економска криза и последице које произилазе, 
* актуелна законска регулатива која не третира питања избеглих и интерно расељених на 
одговарајући  начин, 
* смањење донаторских фондова намењених овим питањима и 
* непостојање интерресорног приступа овим питањима на националном нивоу. 
 
3. Анализом заинтересованих страна  идентификоване су кључне заинтересоване стране за 
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у ГО Савски венац које су 
диференциране на:  
* Крајње кориснике услуга (различите групе избеглих и интерно расељених лица)  
* Кључне партнере у локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма 
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     Крајњи корисници Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и 
интерно расељених лица    су: 
 
  * избегла и ИРЛ у непризнатом колективном центру,  
 *  избегла и ИРЛ у приватном смештају који немају трајно решено стамбено питање, 
 *  Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих и ИРЛ - У питању су породице које имају 
пет и   више чланова,  
*  Породице избеглих и ИРЛ чији је члан тешко болестан  или имају децу ометену у развоју, 
*  Самачка старачка домаћинства без прихода или са минималним приходима, 
* Самохрани родитељи у популацији избеглих и ИРЛ – поред самосталне бриге о деци, 
суочени су са економским и стамбеним проблемима. У укупном броју доминирају самохране 
мајке са једним или више деце, 
*  Незапослена, радно способна избегла и интерно расељена лица.  
Општинска управа обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за реализацију 
подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној заједници.  
Повереништво за избеглице, као део општинске управе врши поверене послове у оквиру своје 
делатности и координацију различитих програма који се односе на помоћ избеглим и интерно 
расељеним лицима.  
 
   Кључни партнери локалној самоуправи су:  
 
Комесаријат за избеглице Републике Србије обавља послове који се односе на:  
Утврђивање статуса избеглица, збрињавање избеглица, вођење евиденције, усклађивања 
пружања помоћи избеглицама од стране других организација, обезбеђивање смештаја 
избеглица, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција УН и других 
међународних организација.  
Градски Центар за социјални рад - одељење Савски венац је вишефункционална стручна 
установа социјалне заштите и представља базичну установу стручног рада и услуга у 
социјалној заштити у којој се непосредно и посредно задовољава већина социјално заштитних 
потреба грађана и њихових породица. Најважније функције центра су: Непосредно 
остваривање социјалне заштите грађана и њихових породица, остваривање функције органа 
старатељства, праћење и проучавање социјалних потреба и проблема, превентивна 
делатност, планирање и програмирање социјалне заштите, координирање активности на 
спровођењу социјалне заштите и социјалног рада у општини.  
Црвени крст Савски венац, делује на основу Женевске конвенције, Закона о црвеном крсту, 
Статута, Стратегије развоја и на основу принципа (хуманости, непристрастности, 
неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности). Црвени крст 
активно учествује у збрињавању и пружању помоћи избеглицама и ИРЛ и то не само 
хуманитарног карактера већ и организовањем здравствене заштите, социјалне помоћи, 
спајању породица и др.  
Здравствена установа ДЗ "Савски венац" пружа услуге примарне и секундарне здравствене 
заштите и специјалистичке услуге. Избегла и ИРЛ остварују своја права у овој области као и 
сви други грађани.  
Образовне институције - основне школе, школа за образовање одраслих, кроз своје 
програмске активности обухватају и пружају могућност избеглим и ИРЛ да стекну одређено 
образовање и преквалификације.  
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Национална служба за запошљавање - спроводи различите програме подршке 
запошљавања незапослених  радно способних који активно траже посао. Избегла и ИРЛ имају 
једнаке могућности као и сви други незапослени да користе ове програме.  
Министарство рада и социјалне политике - кроз систем социјалне заштите обезбеђује 
остваривање свих законом предвиђених права у овој области за интерно расељена и избегла 
лица. 
Невладине организације  које имају своје активности на подручју Општине, а те активности 
се односе на хуманитарну помоћ, обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне 
помоћи, итд. Међу њима најактивније су  СДФ, ПРАXИС, Група 484,  Дански савет  и др.  
 

Анализа проблема избеглих и интерно расељених лица  је показала  да су 

њихови главни проблеми у Савском венцу следећи:   
 

 * Нерешено стамбено питање  -  Овај проблем имају избегла и ИРЛ која станују у  
непризнатом колективном центру, као и у приватном смештају (проблеми плаћања закупа и 
режијских трошкова) и лица која живе у сопственим објектима (неусловни објекти или мали 
стамбени простор). 
* Недостатак материјалних средстава - Проблем је изражен  у већем делу избегличке и 
расељеничке популације а посебно код старачких домаћинстава, самохраних родитеља, 
породица које имају хроничне и тешко оболеле чланове или децу  са сметњама у развоју, која 
условљава и немогућност квалитетне здравствене заштите и неге. 
* Проблеми правне природе -  Проблем је изражен у тешкоћи око прибављања различитих 
докумената из државе порекла, права из пензијског и инвалидског осигурања као и  права на 
социјалну и здравствену заштиту  
* Отежано располагање сопственом имовином у земљама или местима порекла -  Овај 
проблем се манифестује на  локалном нивоу, али његово решавање је везано за националне 
институције и сарадњу Србије са бившим републикама, односно са међународном управом на 
Косову и Метохији.  
* Незапосленост - Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и недостатак 
радних места  условљавају незапосленост и избеглих и ИРЛ. Један део избеглих и ИРЛ се 
бави привременим и повременим пословима који нису регистровани и другим облицима 
стицања зараде у сивој економији. 
 * Пасивност избеглих и ИРЛ у локалној заједници у односу на сопствене потребе који се 
исказују кроз непостојање свести о самоорганизовању.  
 
Општи закључак  
 
* Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављењем 
унапређења положаја избеглих и ИРЛ, као што су људски ресурси, одговарајућа развојна 
документа и стратешки приступ развоју општине.   
* Специфичан статус Градске општине у многоме ограничава поље деловања локалне 
самоуправе за решавање проблема ове циљне групе.  
* Нерешено стамбено питање вишечланих породица и проблеми у располагању имовином у 
земљама и местима порекла значајно доприносе социјалном сиромаштву и лошем квалитету 
живота избеглих и ИРЛ, што је директан проблем локалне заједнице.  
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* Пасивност, недовољна самоорганизованост и лоша информисаност самих избеглих и ИРЛ, 
додатно доприносе њиховом незадовољавајућем положају и релативно ниском нивоу 
интегрисаности у локалну заједницу.  
* Изузетно лош друштвени и економски положај жена избегличко расељеничке популације.  
* Лоша и неадекватна образовна структура додатно отежава запошљавање избеглих и ИРЛ.  
  
Неопходно је да се издвоје приоритети на које ће овај локални план покушати да одговори, као 
и да се подстиче активизам и конструктивна сарадња самих корисничких група у процесу 
реализације Плана. 
 
Препоруке  
 
- Умрежавање и ефикаснија сарадња свих релевантних чинилаца за решавање проблема 
избеглих и  ИРЛ;  
- Покретање иницијативе за већа финансијска издвајања из републичког и градског буџета и 
формирање фондова за решавање стамбених проблема;  
- Повећање запослености преквалификацијом и доквалификацијом избеглих и ИРЛ за 
дефицитарна занимања.  
 

                                          ПОГЛАВЉЕ   4 .  
 

4. Приоритетне циљне групе 
 
Критеријуми Локалног акционог плана за избор приоритетних група међу избеглим и интерно 
расељеним лицима на територији Савски венац су:  
* Видљивост и распрострањеност проблема циљне групе у локалној заједници;  
* Незапосленост и материјално сиромаштво одређене циљне групе;  
* Степен угрожености циљне групе;  
* Заинтересованост саме циљне групе за решавање сопствених проблема;  
* Необухваћеност групе системским мерама подршке (испалих из система друштвено- 
организоване подршке)  
* Елиминаторни критеријум: ресурси којима располаже локална самоуправа и овлашћења 
локалне самоуправе при управљању и располагању тим ресурсима (статус градске општине).  
 
Приоритетне групе на основу ових критеријума су:  
 

1.Интерно расељена и избегла лица смештена у непризнатом колективном центру (Рашка бб) 
2.интерно расељена избегла  лица која немају трајно решено стамбено питање а живе у 
приватном  смештају 
3.Незапослена радно способна избегла и интерно расељена лица.  
Најугроженија лица у оквиру предходних приоритетних група:  
* Породице чији су чланови тешко или хронично болесна лица, или деца ометена у развоју  
* Самохрани родитељи без сталних примања  
* Самачка старачка домаћинства без сталних прихода  
* Вишечлане и вишегенерацијске породице  
* Жене  
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Приоритетни проблеми су:  
 
- Нерешено стамбено питање  
- Незапосленост  
- Недостатак материјалних средстава за живот  
- Здравствени проблеми 

 
                                                                                                
                                                  ПОГЛАВЉЕ  5.  
 

5. Општи и специфични циљеви 
 
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба 
избеглих и интерно расељених лица на ГО Савски венац, а у складу са националним 
стратешким опредељењима, дефинисан је општи циљ: Побољшање животног стандарда и 
егзистенциалних  услова за  смањење сиромаштва избеглих и интерно расељених лица  
кроз  решавање стамбених потреба и повећања квалитета живота путем програма 
запошљавања, самозапошљавање и приступа информацијама и правима из свих 
области живота за њихово економско осамостаљивање и укључивање у друштвени 
живот Градске општине Савски венац. 
Из овако дефинисаног општег циља изведена су 6 специфична циља која се односе на 
решавање положаја избеглих и интерно расељених лица.  
 
Специфични циљ 1:  
У периоду од 2011. до краја 2014. године, обезбедити доходовне активности на економском 
јачању и оснаживању избегличких и интерно расељених породица у (алату, опреми и сл.) и 
формирати бизнис инкубаторе у оквиру постојећег бизнис центра, који се налази у саставу 
општине. Помоћ пружити и давањем на коришћење пословног простора у бизнис инкубатору, 
бесплатно одређени период,  док се не стекну услови да сами плаћају. (најмање 5 корисника 
годишње – укупно 20 корисника) 
 
Специфични циљ 2:  
У периоду од 2012. до 2014.године, у сарадњи са донаторским организацијама и надлежним 
Министарствима Владе Р Србије обезбедити услове за програме самозапошљавања и 
покретања породичног бизниса у занатској производњи и другим делатностима, путем 
финансијске помоћи за 15  избеглих и интерно расељених лица (најмање по 5 корисника 
годишње); 
 
Специфичан циљ 3: 
У периоду 2011. до 2014. години у сарадњи са Саветом за запошљавање, Агенцијом за развој 
града Београда, општинским и градским надлежним службама и невладиним организацијама 
обезбедити преквалификацију и доквалификацију избеглих и интерно расељених лица и тако 
им побољшати могућност за запошљавање ( 2 корисника  годишње); 
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Специфичан циљ 4: 
У периоду од 2011.до 2014.године  пружити адекватну помоћ и подршку у решавању 
запошљавања избеглих  и интерно расељених лица, кроз ангажовање пружања помоћи у кући 
старијим лицима, деци, особама  са  инвалидитетом и лицима са посебним потребама; 
      
 
Специфичан циљ 5:  
У периоду од 2012. до 2014. године, обезбедити средства за изградњу или адаптацију 
стамбених јединица за 10 породица најрањивијих група избеглих и интерно расељених лица 
(стари, самохране мајке, особе са инвалидитетом ,лица са посебним потребама) кроз 
„социјално становање у заштићеним условима“  (80% станова за угрожено становништво 
избеглих и ИРЛ и 20%  за локално угрожено становништво); 
 
Специфичан  циљ 6: 
У периоду од  2012.- 2014.године   изградити или адаптирати дневне центре за обезбеђивање  
дневног боравка за најмање 5 старих особа, деце, особа  са  инвалидитетом и лицима са 
посебним потребама.  
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                                                                                      ПОГЛАВЉЕ   6. 
 6. Активности  –  задаци  за реализацију ЛАП-а  ( Табела локалног акционог плана-посебно)  
  

Специфичан циљ  1:  Додела средстава за доходовне активности 

 
Активности 

Период 
реализације 

Очекивани 
резултати 

 
Индикатори 

Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнер у 
реализацији Буџет 

 
остали  
извори 

1.1.  Интервју са потенцијалним 
корисницима и 
идентификовање 
интереса,потреба и могућности 

    60 дана Укупан број 
пријављених 
избеглих и  ИРЛ. 
за доходовне 
активности 

Број заинтересованих 
породица избеглих  и  
ИРЛ 

   
 
Повереник 

Савет за 
миграције   

  

1.2.  Аплицирање код  НВО и 
других донатора 

    60 дана 
 

Одобрена 
средства 

Потписани уговори   Председник 
ГО 

Донатори 

1.3.  Формирање Комисије и 
израда правилника за 
расподелу  грантова помоћи 

    15 дана Формирана 
Комисија  
Урађен 
Правилник 
 

Решење о 
формирању Комисије 
и документација 

  Савет за 
миграције 

Донатори 
Комесаријат 

1.4.  Расписивање конкурса и 
прикупљање пријава 

    30 дана 
    

Расписан 
конкурс, 
прикупљене 
пријаве 

Позив за учешће на 
конкурсу и предате 
пријаве 

   
Комисија 

 

1.5.  Обилазак подносиоца 
захтева 

    30 дана Посећени 
подносиоци 
захтева 

Записници   Комисија  

1.6.  Доношење Одлуке о 
избору корисника 

   15 дана Извршен избор 
корисника 

Записник Одлуке   Комисија, 
Савет 

 

1.7.Закључивање Уговора и 
додела грантова помоћи 

   30 дана Закључен 

Уговор 

Потписан и оверен 

Уговор 

  Корисник и 

председник 

ГО 

 

                      

1.8.Додела средстава и 
контрола 

  60 дана Добијена 
средства 

Записник о додели   Комисија и 
корисник 
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Специфичан циљ 2: Финансијска помоћ за програме самозапошљавања у занатској производњи и другим делатностима 

 
Активности 

Период 
реализације 

Очекивани 
резултати 

 
Индикатори 

Потребни   ресурси Носилац 
активности 

Партнер у 
реализацији Буџет 

 
остали  
извори 

2.1. Припремне 
активности(прављење 
базе података) 

  60 дана Идентификовани 
потенцијални 
корисници  

Број 
заинтересованих 
породица и 
структура породице 

  Повереник Савет, 
Национална 
служба за 
запошљавање 

2.2. Интервјуисање 
потенцијалних корисника 

  30 дана Идентификовани 
проблеми и 
могућности за 
самозапошљавање 

Број и врстње 
идентификованих 
проблема 

  Савет Национална 
служба за 
запошљавање 

2.3.  Аплицирање код 
НВО и других донатора 

  60 дана Одобрена средства Потписани Уговор   Председник 
ГО 

Донатори 

2.4. Формирање Комисије 
и израда правилника за 
расподелу  финансијске 
помоћи 

    15 дана Формирана Комисија  
Урађен Правилник 
 

Решење о 
формирању 
Комисије и 
документација 

   
Савет за 
миграцијз 

Донатори 
Комесаријат 

2.5.  Расписивање 
конкурса и прикупљање 
пријава 

    30 дана 
    

Расписан конкурс, 
прикупљене пријаве 

Позив за учешће на 
конкурсу и предате 
пријаве 

   
Комисија 

 

2.6.  Обилазак подносиоца 
захтева 

    30 дана Посећени 
подносиоци захтева 

Записници   Комисија  

2.7.  Доношење Одлуке о 
избору корисника 

   15 дана Извршен избор 
корисника 

Записник Одлуке   Комисија, 
Савет 

 

 
2.8. Закључивање Уговора 
и додела грантова помоћи 

   30 дана 

   

Закључен Уговор Потписан и оверен 
Уговор 

  корисник и 
председник 
ГО 

 

 

 
2.9. Додела финансијске 
помоћи и контрола 

  60 дана Добијена средства Записник о додели   Комисија и 
корисник 
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Специфичан циљ 3:  Преквалификација 

 
Активности 

Период 
реализације 

Очекивани 
резултати 

 
Индикатори 

Потребни  
ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер у  
реализацији 

Буџет 
 

Остали  
извори 

3.1.Сагледавање 
потреба и 
заинтересованости 
пословног сектора 
за потребним 
занимањима 

   60 дана Утврђене 
потребе за 
познате 
послодавце 

Број и врста 
занимања 

  Стручне службе 
ГО Савски 
венац 

Национална  
служба за 
запошљавање, 
послодавци 

3.2. Формирање 
Комисије и 
дефинисање 
критеријума за 
избор кандидата 

   15 дана Формирана 
Комисија и 
утврђени 
критеријуми 

Решење о 
формирању 
Комисије.Урађена 
листа критеријума 

  Савет   

3.3. Јавно 
оглашавање за 
избор кандидата и 
избор 3 кандидата 

    30 дана Утвђен број 
заинтересованих 

Најмање 3 
кандидата 
пријављених за 
прекфалификацију 

  Комисија  

3.4. Избор 
најповољнијег 
извођача обуке 

   30 дана Закључен Уговор Квалитет 
Уговора.Квалитет 
изабране 
институције 

  Савет, 
Председник ГО 

 

3.5. Израда Плана 
обуке 

   15 дана Урађен План 
обуке 

Квалитет Плана 
обуке 

    

3.6. Извођење 
обуке 

   120 дана Обављена обука 
за 3 лица 

Број обучених 
лица 

    

3.7.Посредовање и 
праћење 
запошљавања 

      60 дана Запослено  3 
лица 

Број склопљених 
уговора о 
запошљавању 

  Савет  Комесаријат,НСЗ 
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Специфичан циљ 5. Изградња стамбених јединица кроз“Социјално становање у заштићеним условима“ 

 
Активности 

Период 
реализације 

Очекивани 
резултати 

 
Индикатори 

Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнер у  
реализацији Буџет 

 
 Остали  
 извори 

5.1. Идентификација 
најугроженихих породица 
које имају потребу за 
социјалним становањем у 
заштићеним условима 

III квартал 
    2012. 

Идентификован
е породице 

Број 
идентификованих 
породица 

  Повереник  
Савет 

Комесаријат 
Центар за 
социјални рад 

5.2.Аплицирање код 
потенцијалних донатора  

IV квартал   
    2012. 

Одабрана 
донаторска  
средства 

Потписани 
уговори и 
протоколи 

  Председник ГО 
Савски венац 
Савет 

Донатори 

5.3. Израда правилника, 
расписивање конкурса и 
прикупљање  пријава 
корисника 

I  квартал  
    2013. 

Усвојен 
Правилник и 
расписан 
конкурс 

Јавни 
позив,расписан 
конкурс 

  Комисија Донатори 

5.4.Расписивање конкурса 
за извођење радова на 
објекту 
Одређивање рокова  

 I и II  
квартал 
  2013.  

Спроведена 
јавна набавка и 
изабран извођач 

Записник Одлуке 
и Уговор са 
извођачем 

  Комисија  
Савет 

Донатори 
Извођач 
радова 

5.6. Почетак грађевинских 
радова 

III  квартал  
     2013. и 
     даље  
 

Почетак 
грађевинских 
радова 

Записи са лица 
места,решења и 
уговори 

  Комисија, 
Наручилац и 
Извођачуи 
радова 

Стручне 
службе Управе 
ГО Савски 
венац 

5.7.Константан надзор над 
квалитетом и брзином 
рада 

IV квартал 
2013.и даље  

Висок степен 
квалитета 
градње 

Записници и 
извештаји 

  Надзорни орган 
и  надлежне 
инспекцијске 
службе 

Стручне 
службе Управе 
ГО Савски 
венац 

5.8. Завршетак градње и 
усељење корисника 

IV квартал 
2014. 

Усељени 
корисници 

Потписани 
уговори са 
корисницима 

  Комисија, 
донатори и 
корисници 

Стручне 
службе Управе 
ГО Савски 
венац 
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                                           ПОГЛАВЉЕ   7.                                              
 
      7. Ресурси / буџет 
 
Средства која су потребна за реализацију овако дефинисаних циљева до 2014. године, крећу 
се око 54.400.000 динара ( 544.000 ЕУР), с тим да ће у 2011. отпочети интензивна примена 
акционог плана, а из локалног буџета ће се издвојити 0,5% 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. Поступајући у складу са донетим националним стратегијама: за смањење 
сиромаштва,  решавање питања избеглих и интерно расељених лица, запошљавања,  
одрживог развоја, очекује се финансијска подршка ресорних министарстава у реализацији 
ЛАП-а.. 
Локални план, као свој саставни део има планиране активности за имплементацију и за 
праћење (мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) активности. 
Напомена: Предвиђено време почетка реализације као и сам план реализације ЛАП-а у 
потпуности зависе од  почетка реализације донаторских програма и фондова у Републици 
Србији. 
 
                                                                   

                                                 ПОГЛАВЉЕ  8.  
 

8. Аранжмани за примену 
 
Аранжмани за примену ЛАП-а  у општини Савски венац обухватају  локалне структуре и 
различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру 
локалних структура, разликују се: 
1) Структуре за управљање процесом примене ЛАП-а и 
2) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП 
 
Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања, 
представљаће чланови Савета за миграције општине Савски  венац који су учествовали у 
изради плана и евентуално додати чланове из реда кључних актера у локалној заједници, 
укључујући и кориснике овог план. Савет за миграције општине Савски  венац ће, као део свог 
будућег рада,направити План управљања применом ЛАП-а 
 
Савет, као управљачка структура, има следеће задатке: 
* У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а; 
*Именује локалне тимове за управљање пројектима који настају као резултат 
операционализације ЛАП-а; 
* 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; 
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* Одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а; 
* Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) Локалног 
плана; 
* Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној заједници. 
 
Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције, 
организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката 
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 акционог плана има следеће задатке и 
одговорности: 
 * Реализација појединих пројеката у оквиру ЛАП-а, као и Локалног акционог плана у целини : 
 *Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним 
акционим планом; 
 * Редовно достављање извештаја Председнику Савета за миграције 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. Детаљне 
годишње планове за наредни период, након 2011.год. припремаће Савет за миграције 
општине Савски венац уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, 
Савет ће формирати и одговарајуће радна тела. Годишње планове ће усвајати Веће Општине 
Савски венац,(или други надлежни орган). Механизми праћења, оцењивања успешности 
примене Локалног плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани 
Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација). 
 
                                                                        

                                                         ПОГЛАВЉЕ  9. 
 

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 примене и процењује успех ЛАП-а 
ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.  
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се 
континуирано и дугорочно за период 2011-2014. Евалуација (као анализа података и 
доношење оцене о успешности) вршиће се периодично – једном годишње и подносиће се 
извештај Већу општине Савски венац. Финална евалуација обавиће се на крају 2014. године. 
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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 програма за избегла и ИРЛ; 
* Обухват избеглих и ИРЛ новим програмима; 
* Структура корисника/ца програма; 
* Ниво укључености различитих актера у подршку програмима намењених избеглим и ИРЛ у 
локалној заједници; 
* Обим финансијских средстава издвојених за програме намењене избеглим и ИРЛ ; 
* Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ (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, извештавање и слично.  
 
Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговоран за праћење и 
оцењивање успешности рада на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг и 
евалуацију. Тим за мониторинг и евалуацију чине представници/це - стручна лица из локалних 
институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима избеглих и ИРЛ, 
као и представници/це корисничких група овог Локалног плана. Савет ће својим Планом рада 
дефинисати  начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана. 
 
 


