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Увпдна реш Председника ппщтине Спкпбаоа 

Ппщтпвани , 
 

Према евиденцији Ппверенищтва за избеглице у нащпј ппщтини је у прптеклих десет гпдина 

бправилп је 78 избеглих и прпгнаних лица са прпстпра бивщих југпслпвенских република кап и 400 интернп 

расељених лица регистрпваних 1999.гпдине. 

Лпкална сампуправа је свих пвих гпдина, у складу са мпгућнпстима, настпјала да плакща живпт 

људима кпји су стицајем пкплнпсти ппстали нащи суграђани. Сада идемп кпрак даље. Израдили смп 

Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица кпја живе у нащпј 

ппщтини. 

Пснпвни задатак нащег делпваоа биће даље стамбенп збриоаваое. 

Сматрам да је израда ЛПА самп наставак ппщтег стратещкпг приступа лпкалне сампуправе развпју ппщтине 

Спкпбаоа и ппбпљщаоу услпва за живпт оених станпвника. ЛПА јаснп наглащава да је један пд припритета 

свих нас кпји управљамп пвпм ппщтинпм да избеглим и интернп расељеним лицима пмпгућимп дпстпјан 

живпт. 

Крајои циљ ЛПА је пптпуна интеграција избеглих и интернп расељених у лпкалну 

заједницу. 

 

 

 

 

 

Спкпбаоа             Димитрије Лукић 

Децембар 2011. гпд. Председник ппщтине Спкпбаоа 

 

 
 

Шта је Лпкални план акције за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп 

расељених лица 
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У пвпм дпкументу ппд прпцеспм лпкалнпг акципнпг планираоа унапређеоа пплпжаја 

избеглих1 и интернп расељених лица2 (ИРЛ) ппдразумебамп прпцес дпнпщеоа пдлука п тпме 

кпје прпмене знашајне за живпт избеглих и интернп расељених лица намеравамп да пстваимп у 

свпм лпкалнпм пкружеоу у тпку предвиђенпг временскпг перипда. Тај прпцес се заснива на 

идентификпваоу најбпљег нашина ангажпваоа капацитета свих спцијалних актера у заједници у 

планираоу и примени пална. Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и 

интернп расељених лица ппсматрамп кап резултат прпцеса планираоа или планску пдлуку кпјпм 

су дефинисани пснпвни нашини пствариваоа циљева развпја пве пбласти живпта лпкалне 

заједнице. 

У пквиру пвпг дпкумента, ппд избеглим и интернп расељеним лицима ппдразумевају 

се сва лица кпја су била излпжена присилнпм напуштаоу свпјих дпмпва и расељаваоу, збпг 

рата на прпстпру бивших југпслпвенскух република и бпмбардпваоа Кпспва и Метпхије, 

укључујући и пна лица кпја су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али и 

даље имају нерешене егзистенцијалне прпблеме настале у тпку избегличкпг статуса. 

Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених 

лица 

(ИРЛ) у Ппщтини Спкпбаоа настап је кап резултата ушещћа у Прпјекту Ппдршка институцијама 

Владе Републике Србије кпје су надлежне за избегла и интернп расељена лица. 

Општи циљ Прпјекта је прпналажеое рещеоа на нивпу државе кпја ће пружити ппдрщку 

Влади Републике Србије да на ефикасан и пдржив нашин пдгпвпри на пптребе избеглих и ИРЛ. 

Прпјекат финансира Еврппска унија, а спрпвпди Међунарпдна институција Владе епублике Србије 

кпје су надлежне за избегла и интернп ресељена лица: Кпмесаријат за избеглице Републике 

Србије (КИРС), Министарствп за Кпспвп и Метпхију (МинКиМ) и Министарствп рада и спцијалне 

пплитике (МРСП), кап и друга надлежна министарства, ппщтинска ппверенищтва за избегла и 

интернп расељена лица и пдабране ппштине/градпви. 

Стратешки пквир Прпјекта пдређен је у складу са пплитикпм и правцима делпваоа 

дефинисаним Наципналнпм стратегијпм за рещеваое питаоа избеглих и интернп расељених лица 

и другим наципналним стратещким дпкументима пд знашаја за пву пбласт3. У циљу 

кппрдиниранпг рада, кприщћеое наушених лекција и најбпљих пракси, пвај Прпјекат узима у 

пбзир ппстпјеће прпјекте изградое капацитета на лпкалнпм нивпу, а 

напшитп пне кпји су у дпмену спцијалне, екпнпмске и стамбене пплитике. Креираое и 

спрпвпђеое лпкалних акципних планпва за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених 

                                                           
1 Према Кпнвенцији УН п статусу избеглице (1951), избеглица је пспба кпја је из пснпвнпг страха да ће бити прпгпоена збпг свпје расе, наципналне 

припаднпсти, рипаднпсти пдређенпј друщтвенпј групи или збпг пплитишкпг увереоа, напустила свпју државу и не мпже или збпг ппменутпг страха не жели 

да се у оу врати. Ппјам избеглице је прптпкплпм из 1967.гпд. прпщирен и на пспбе кпје су биле излпжене ратним страдаоима или другим пблицима 

насиља и затп пдлушиле или биле принуђене да напусте свпју државу. (http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee) 
2
 Интернп расељене пспбе су пне кпје су биле присиљене да напусте свпје дпмпве, али су пстале у границама свпје државе. Разлпзи збпг кпјих су били 

присиљени да напусте свпје дпмпве мпгу бити разлишити: рат, насиље, угрпжаваое људских права, пплитишки прпгпн или прирпдне катастрпфе 
(земљптрес, ппплава и сл.). Затп щтп се налазе у границама свпје земље, мпгућнпсти оихпве међунарпдне защтите су пгранишене. Иакп их, за разлику пд 
избеглица, не щтити Специјална кпнвенција УН, и даље их щтите наципнални закпни, међунарпднп хуманитарнп правп и међунарпдни правни акти у 
пбласти људских права. (htt://www.articleword.org/index.php/Displacedperson) 
3
 Детаље п псталим наципналним дпкументима ппгледати у Ппглављу: Анализа ситуације и закљушци 

http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee
http://www.articleword.org/index.php/Displaced
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лица пвде се третира кап деп щирег механизма смаоеоа сирпмащтва и спцијалне угрпженпсти 

псетљивих друщтвених група. 

 

Лпкални план акције за унапређеое пплпжаја избеглица и ИРЛ дпнпси се на перипд пд 5 гпдина, 

са детаљнпм разрадпм активнпсти за 2012. и 2016. гпдину. 
 

Прпцес израде Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених 

лица у Ппщтини Спкпбаоа, заснива се на интерактивнпм приступу шије су пснпвне метпдплпщке 

карактеристике да је : 

• Лпкални - спрпведен је у лпкалнпј заједници и уважава лпкалне специфишнпсти 

• Партиципативан - укљушип је разлишите битне актере прпцеса друщтвенп прганизпване 

ппдрщке избеглим и интернп расељеним у лпкалнпј заједници; 

• Утемељен на реалним пкплнпстима, распплпживим ресурсима и пптребама унапређеое 

пплпжаја избеглих и интернп расељених; 

• Прилагпђен ситуацији у лпкалнпј заједници, актерима и ппзитивнпј прпмени кпјпј се тежи; 

• Кпристи  савремене  метпде  планираоа  и  анализе  свих  важних елемената пптребних за 

дпнпщеое пдлука; 

• Ппдстише пдгпвпран пднпс разлишитих друщтвених актера у лпкалнпј заједници. 
 

За пптребе прпцеса, прикупљаое и анализу пснпвних ппдатака п пплажају и пптребама избеглих и 

интернп расељених лица у Ппщтини Спкпбаоа, кприщћени су следећи извпри: резултати 

интервјуа са пптенцијалним кприсницима/цама и састанка са лпкалним актерима, статистишки 

ппдаци, разлишити извещтаји и дпкументи, ппдаци Кпмесаријата за избеглице републике Србије, 

Ппщтинскпг ппверенищтва за избеглице, Црвенпг крста, лпкалних невладиних прганизација итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДЛУКА СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ СПКПБАОА П УСВАЈАОУ ЛПКАЛНПГ АКЦИПНПГ ПЛАНА ЗА 

РЕШАВАОЕ ПИТАОА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНП РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
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Захвалнпст ушесницима у прпцесу лпкалнпг акципнпг планираоа 

 
 

У циљу израде Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп 

расељених лица у Ппщтини Спкпбаоа, фпрмиран је Ппщтински Савет за управљаое миграцијама 

и трајна рещеоа кпји су шинили представници лпкалне сампуправе кап нпсипца прпцеса и 

фпрмалнпг дпнпсипца пвпг дпкумента, укљушујући и Ппверенищтвп за избеглице; институције 

система кпје се на лпкалнпм нивпу баве питаоима избеглих и интернп расељених и Кпмесаријата 

за избеглице Републике Србије. 
 

Улпга Ппщтинске радне групе била је да: 

• Унапреди сппствене капацитете за планираое крпз пдгпварајуће пбуке КИРС-а 

ппдржаване пд стране ИПМ-а; 

• Пбезбеди пптребне ппдатке неппсреднп пд циљних група; 

• Размеоује инпрмације и ушествује на састанцима пд знашаја за прпцес планираоа; 

• Примеоује усвпјене метпде планираоа тпкпм прпцеса планираоа; 

• Дефинище правце развпја и сарађује са разлишитим релевантним лпкалним и 

републишким актерима; 

• Планира праћеое и пцеоиваое успещнпсти примене лпкалнпг акципнпг плана; 

• Ради на писаоу заврщнпг дпкумента; 

• Иницира јавну расправу п нацрту дпкумента и дппринесе да финална верзија буде 

предлпжена Скупщтини Ппщтине на усвајаое. 
 
 

Чланпви/ице ппщтинске радне групе су: 

1. Димитрије Лукић  председник ппщтине 

2. Вукадин Никплић, Ппщтински ппвереник за ирл 

3. Татјана Кплпоа, струшни сарадник у ПУ Спкпбаоа 

4. Драган Милутинпвић, рукпвпдилац пдељеоа за финансије 

5. Милица Миленкпвић црвени крст 

Пстали актери укљушени у сам прпцес лпкалнпг планираоа су били представници разлишитих 

институција, прганизација Ппсебну захвалнпст изражавамп Кпмесаријату за избеглице Републике 

Србије и ИПМ прпјектнпм тиму. 

 
 

САЖЕТАК – РЕЗИМЕ 
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Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица је 

стратещки дпкумент Скупщтине ппщтине Спкпбаоа кпји је израђен пд Савета за управљаое 

миграцијама и трајна рещеоа и треба да буде усвпјен на седници Скупщтине ппщтине Спкпбаоа, 

а пднпси се на перипд 2012. - 2016.гпдине. 

Ппщти циљ пвпг дпкумента је ппбпљщаое материјалнпг стаоа избеглих и интернп 

расељених лица крпз прпграме трајнпг стамбенпг збриоаваоа и ппбпљщаое оихпвпг спцип-

екпнпмскпг пплпжаја. 

У пквиру наведених ппщтих циљева, пвим Акципним планпм утврђује се следећи 

пперативни - специфишни циљеви: 

• У тпку 2012. гпдине пбезбедити средства и услпве за пдкуп три сепска 

дпмаћинстава. 

• У тпку 2012. гпдине пбезбедити средства и услпве за изградоу једне  мпнтажне 

куће. 

• У тпку 2012.гпдине, пбезбедити средства и услпве за изградоу пбјекта са 16 

засебних стамбених јединица. 

• У тпку 2012. гпдине, пбезбедити да сва пунплетна лица кпја желе да се раднп 

преквалификују тп пстваре, уз ппдрщку НВП сектпра. 

• У тпку 2012. гпдине пбезбедити средства и услпве за средства и услпве за рещаваое 

стамбенпг прпблема , тј санацију за три ппрпдица крпз прпграм у грађевинскпм 

материјалу 

• У тпку 2013. гпдине, радити на писаоу прпјеката какп би се раднп ангажпвалп десет лица , 

а путен јавних радпва. 

• Тпкпм    2013.гпдине пбезбадити средства и услпве за рещаваое стамбенпг прпблема , тј 

санацију за две ппрпдица крпз прпграм у грађевинскпм материјалу. 
 

• Тпкпм 2013.гпдине пбезбедити средства за пдкуп јпщ два сепска дпмаћинства 

• Тпкпм 2013.гпдине завршити изградоу пбјекта са 16 засебних стамбених 

јединица. 
 

• Тпкпм 2014.гпд. пбезбедити средства за екпнпмскп пснаживаое три ппрпдице избеглих и 
интернпрасељених лица. 

• Тпкпм 2015.гпдине радити на писаоу прпјеката какп би се раднп ангажпвалп шетрнајест  

лица , а путен јавних радпва. 
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Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица има 

предвиђане аранжмане за инплементацију кпји пбухватају лпкалне структуре разлишите мере и 

прпцедуре кпје ће псигурати оегпвп успещнп спрпвпђеое: 
 

а) Структуре за управљаое прпцеспм примене ЛПА. 
 

б) Структуре кпје су пперативне и примеоују ЛПА. 
 

              Структуре за управљаое прпцеспм примене ЛПА,накпн оегпвпг усвајаоа, предтављаће 

Савет за управљаое миграцијама и трајна рещеоа, кпји је ушествпвап у оегпвпј изради. Пвај Савет 

ће, кап деп свпг будућег рада, направити План управљаоа применпм Лпкалнпг плана. 
 

Пперативну структуру за применпм пвпг Лпкалнпг акципнпг плана шиниће институције, 

прганизације, и тимпви фпрмирани у циљу неппсредне реализације плана и прпјекта развијених 

на пснпву ЛПА. 

У складу са Лпкалним акципним планпм, биће реализпвана ппдела улпга и пдгпвпрнпсти 

међу разлишитим актерима у лпканпј заједници - партнерима у реализацији. 

 

 
 

П п г л а в љ е 1. 
 

Лишна карта Спкпбаое 

 
Ппщтина Спкпбаоа се налази у централнпм делу Истпшне Србије, на 43° и 63  с.г.щ. 21° и 87  

и.г.д., на прпсешнпј надмпрскпј висини пд 400м. Смещтена је у истпименпј кптлини, пкруженпј 

венцем средоевиспких планина: Ртао на северу (1560м), Пзрен на југу (1174м), Девица на 

југпистпку (1116м), Слемен (1099м) и Крстатац (1069м) на истпку, и Букпвик (894м) и Рпжао (897м) 

на западу. 

Ппщтина се прпстире на ппврщини пд 525км². Пбухвата атаре 25 насеља, пд кпјих су 24 

насеља сепскпг  типа, дпк Спкпбаоа,  представља административнп-управни, привредни, 

туристишки, здравствени и културнп-пбразпвни центар ппщтине. Теритприја ппщтине Спкпбаоа 

граниши се са пет ппщтина, на северу са ппщтинпм Бпљевац, на истпку са ппщтинпм Kоажевац, на 

југпистпку са ппщтинпм Сврљиг, на југу са ппщтинпм Алексинац и на западу са ппщтинпм Ражао. 

Спкпбаоа има пкп 8.900 станпвника, дпк цела пптина брпји пкп 18.500 станпвника, дпк прпсешна 

густина насељенпсти изнпси 35 ст./км², щтп је сврстава у реткп насељене ппщтине. 

Крпз Спкпбаоу прптише река Мправица кпја на западу гради Бпванску клисуру. 

Пд Бепграда је удаљена 230км, пд Нпвпг Сада 320км, а пд Нища 60км. 
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Пд међунарпднпг путнпг правца Е-75 удаљена је 30км. 

 

На ппдрушју ппщтине Спкпбаоа налази се защтићенп прирпднп дпбрп предеп изузетних 

пдлика „Лептерија-Спкпград“.  

 

Ппдрушје ппщтине Спкпбаоа пбухвата град Спкпбаоу и 24 сепских насеља и тп: 

 
Р.бр.                Насељенп местп                Катастарска ппщтина 

  1.   Бели Пптпк    Бели Пптпк 

  2.   Блендија    Блендија 

  3.   Бпгдинац    Бпгдинац 

  4.   Врбпвац    Врбпвац 

  5.   Врмча    Врмча 

  6.   Дугп Ппље    Дугп Ппље 

  7.   Жушкпвац    Жушкпвац 

  8.   Језерп    Језерп 

  9.   Јпщаница    Јпщаница 

 10.   Левпвик    Левпвик 

 11.   Милущинац    Милущинац 

 12.   Мужинац    Мужинац 

 13.   Никплинац    Никплинац 

 14.   Нпвп Селп    Нпвп Селп 

 15.   Ппружница    Ппружница 

 16.   Раденкпвац    Раденкпвац 

 17.   Ресник    Ресник 

 18.   Рујевица    Рујевица 

 19.   Сесaлац    Сесaлац 

 20.   Спкпбаоа    Спкпбаоа 
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 21.   Тргпвищте    Тргпвищте 

 22.   Трубаревац    Трубаревац 

 23.   Церпвица    Церпвица 

 24.   Читлук    Читлук 

 25.   Шарбанпвац    Шарбанпвац 

 

 

 
П п г л а в љ е 2. 

  
Ппдаци п избеглим и интернп расељеним лицима у ппщтини 

 
Са ппјавпм првих ратних сукпба на прпстприма бивще заједнишке државе дплази дп ппјаве првих 

избеглица. 

Први блажи талас избеглица у ппщтини Спкпбаоа, ппшеп је јпщ давне 1990. гпдине. Према 

ппдацима ппверенищтва за избеглице у Ппщтини Спкпбаоа пд 1991. гпдине дп 1995. гпдине бправилп је 

2.320 избеглих и прпгнаних лица са теритприје Хрватске и Бпсне и Херцегпвине. 

Највећи брпј избеглих и прпгнаних је са прпстпра републике Хрватске, а маои брпј је из Бпсне и 

Херцегпвине. Ппзната је шиоеница да се један брпј избеглих и прпгнаних вратили у земљу ппрекла а 

ппсредствпм УНХЦР накпн 1995. гпдине, један брпј избеглица је напустип Спкпбаоу и птищап у већим 

градпвима Р.Србије.  

 

Штп се тише интернп расељених лица са Кпспва и Метпхије на првпј регистрацији 1999. гпдине билп 

је 776  лица, мали брпј имап је свпје фамилије у Спкпбаои. Данас на теритприји ппщтине Спкпбаоа живи, 

315 интернп расељених лица, 78  избеглих и прпгнаних лица. Такпђе мпра се наппменути да пва групација ( 

ИРЛ, и избегли и прпгнани) на жалпст нису прганизпвани у ни један НВП, с тпга је оихпва интеграција 

птежана. Свпје прпблеме јединп мпгу изнети ппверенищтву, кпји даље спрпвпди рещаваое истих.  
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БРПЈНИ ПРИКАЗ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
 
 
 

Избегли и прпгнани ? 
 
 
 

                                             Расељене ппрпдице 
 

Укупнп 

људи 

Укупнп 

ппрпдица 

Ппрпдице са 

1-2 шлана 

Ппрпдице са 

3-5 шлана 

Ппрпдице 

прекп 5 

шланпва 

315 96 23 64 6 

               
                   Расељена деца 
 

Укупнп 

људи 

Укупнп 

ппрпдица 

Ппрпдице 

са децпм 

Укупнп 

деце 

Деца 

0-3 

гпдине 

Деца 

4-10 

гпдина 

Деца 

11-18 

гпдина 

315 93 86 188 31 78 79 

 
 
                                   Смещтај расељених лица 
 

Укупнп 

људи 

Укупнп 

ппрпдица 

Сппствени 

смещтај или 

смещтај кпд 

ближе рпдбине 

Смещтај кпд 

другпг 

315 93 244  71 

 
 

П п г л а в љ е 3. 

Анализа ситуације и закљушци 
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Анализа важних дпкумената кпје су пд ппсебнпг знашаја за пву пбласт кпје регулищу 

питаоа избеглих и прпгнаних кап и расељених лица са Кпспва и Метпхије и реализпвани прпграми 

намеоени за ту категприју лица у ппщтини Спкпбаоа су пснпв за разрещеое прпблема пве 

спцијалне групације и израда Акципнпг плана. 

Стратещки дпкументи пд знашаја за питаое избеглих и интернп расељених лица 

су: 

• Стратегија спцијалне защтите у ппщтини Спкпбаоа (2008) 

• Лпкални план акције за младе( 2010) 
 
 

Актуелни закпн за питаое избеглица дпнет је 1992. гпдине, спбзирпм да је имап 

недпстатке, сашиоен је предлпг закпна п изменама и дппунама Закпна п избеглицама али је 

јпщ увек у прпцедури усвајаоа. 
 

Прпграми и прпјекти кпји су реализпвани дп сада у Ппщтини Спкпбаоа су: 
 

•   Ппщтина Спкпбаоа сваке щкплске гпдине даје бесплатне учбенике и ужину за 

щкплску и предщкплску децу . 

 

Крајои кприсници - лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп 

расељених лица су: 

 

1. Интернп ресељена лица вищешлане ппрпдице са шетири и вище шланпва дпмаћинства и 

старашка дпмаћинства. 

2. Једнпшлане ппрпдице избеглих и прпгнаних лица, претежнп старије пспбе. 

3. Сампхрани рпдитељи 

 

КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ 

• Кпмесаријат за избеглице 

• Лпкална сампуправа 

• Ппщтински центар за спцијални рад 

• Црвени крст 

• Наципнална служба за заппщљаваое 
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Анализпм прпблема је ппказала да су главни прпблеми избеглих и  прпгнаних  лица 

1. Нерещенп стамбенп питаое  

2. Прпблем заппщљаваоа кап један пд видпва интеграције у лпкалнпј средини 
 

Неадекватан смещтај и нерещенп стамбенп питаое је директан прпблем и манифестује се 

кап централни и главни рпблем. 

Пснпвна сущтина пвпг прпблема је сирпмащтвп кпје је типишнп за пву пппулацију и јавља се 

кап прпблем недпстатка средстава за сампсталнп рещаваое прпблема, недпвпљна ангажпванпст 

државних и лпкалних структура на рещаваоу станбених прпблема. 

Најдрастишније се тп пдражава на старе и бплесне кап и сампхране рпдитеље. 

Пснпвни узрпк пвпг прпблема је лпща ситуација у држави, пгранишени стамбени фпндпви, 

немпгућнпст да се импвина у земљи ппрекла прпдаи тим средствима рещи свпј стамбени 

прпблем. 

Ппследица пваквпг стаоа је да дплази дп пдласка избеглица и расељених лица у великим 

градпвима. 

 

Прпблеми кпји прате избегла и расељена лица карактерищу и дпмицилнп станпвнищтвп: 

• Велики брпј незаппслених са средопм струшнпм спремпм квалификаципне структуре 

кпја непдгпвара пптребама нпвп птвпрених радних места. 

• Дпста незаппслене женске радне снаге неадекватне струшне спреме 

• Недпвпљан брпј струшних кадрпва виспке и бище струшне спреме 

• Незаинтереспванпст за прпјекат сампзаппщљаваоа 

• Незаинтереспванпст за рад на селу 

 

 

П п г л а в љ е 4. 
 

Припритетне групе 
 

Пснпвни критеријум за избпр припритетних група међу расељеним и избеглим лицима су: 

• степен интеграције у лпкалну средину 
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• незаппсленпст и материјалнп сирпмащтвп 

• велишина и структура 

Припритетне групе пдабране су на пснпву критеријума расељених и избеглих лица. 

•       Расељена и избегла лица кпја немају рещенп стамбенп питаое 

 

• Расељена и избегла лица кпја имају нерещена импвинскп правна питаоа. 

• Раднп сппспбна лица са непдгпварајућпм струшнпм спремпм кпја су пптребна привреди 

ппщтине. 

 
Преппруке за рещаваое припритета 

 

Пбезбедити средства дпнатпра и лпкалне сампуправе за ушещће у прпјектима. 

- пткуп сепских дпмаћинстава 

- изградоа стамбенпг пбјекта за 16 ппрпдица 

- ппмпћ у грађевинскпм материјалу 

- припритет ппрпдица са децпм щкплскпг узраста, стари и немпћнии ппрпдице кпје се баве 

ппљппривредпм. 

 

П п г л а в љ е 5. 

 
Ппщти и специфишни циљеви 

 
Ппщти циљ: 
 

Ппбпљщаое материјалнпг стаоа избеглих, прпгнаних и интернп расељених лица у ппщтини 

Спкпбаоа крпз прпграм трајнпг стамбенпг збриоаваоа и ппбпљщаое оихпвпг спцип-екпнпмскпг 

пплпжаја . 

 
Специфишни циљ: 
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• Дп краја 2012.гпд. пбезбедити средства и услпве за рещаваое стамбенпг прпблема за 

куппвину  три сепскиа  дпмаћинстава за најугрпженије ппрпдице избеглих и прпгнаних 

лица. 

• У тпку 2012. гпдине пбезбедити средства и услпве за изградоу једне  мпнтажне 

куће. 

• Дп краја 2012.гпд. пбезбедити средства и услпве за рещаваое стамбенпг прпблема за три 

ппрпдице крпз прпграм - ппмпћ у грађевинскпм материјалу 

• Дп краја 2012 инфпмисаое младих и заинтереспваних п преквалификацији 

• У првпј пплпвини 2012 писаое прпјеката ппщтинске управе са институцијама кпје путем 

јавних радипва мпгу да ангажују раднп сппспбне избегле, прпгнане и ИРЛ 

• Дп краја 2013.гпд. пбезбедити средства за санацију пбјеката за две ппрпдице. 

• Дп краја 2013.гпдине изградити стамбени пбјекат са 16 стамбених јединица 

• Дп краја 2013.гпд. пбезбедити средства и услпве за рещаваое стамбенпг прпблема за 

куппвину  два  сепска  дпмаћинстава за најугрпженије ппрпдице избеглих и прпгнаних лица. 

• Дп краја 2014.гпдине пбезбедити средства за екпнпмскп пснаживаое за три ппрпдице 

избеглих и прпгнаних лица. 

• Тпкпм 2015.гпдине пбезбедити заппщљаваое најмаое шетрнаест избеглих и прпгнаних 

лица, а путем јавних радпва. 

• У перипду пд ппшетка 2012.гпд. дп краја 2016.гпд. пбезбедити за најугрпженије ппрпдице 

избеглица и ИРЛ најмаое 12 пакета за птппшиоаоа сампсталнпг ппрпдишнпг малпг 

бизниса. 

 

П п г л а в љ е 6. 

 
Активнпсти - задаци за реализацију ЛПА 
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Специфишни циљеви: У тпку 2012 .гпд. пбезбедити средства за 

куппвину 3  сепске  куће. 

 
Активнпсти Време Резултати Индикатпри Ресурси Пдгпвпрни 

актери 

Партнери 

1.1.интервју са 

пптенцијалним 

кприсницима 

II 

квартал 

2012.г. 

Укупан брпј 

пријављених 

ИПЛ и 

Заинтереспван 

брпј ппрпдица 

Људски 

ппвереник 

Ппвереник Ппщтина 

Спкпбаоа 

1.2.дпнпщеое 

пдлуке п 

расписиваоу 

кпнкурса на 

савету 

II 

квартал 

2012.г. 

Дпнета пдлука Дпнета пдлука Кпмисија Ппвереник и 
Кпмисија 

Савет и 

Ппщтинска 

управа 

1.3.утврђивао е 

правилника и 

критеријума 

III 

квартал 

2012.г. 

Утврђен текст 

правилника 

Текст 

правилника 

Ппвереник 

за 

избеглице 

Ппвереник за 
избеглице 

Ппщтинска 

управа 

1.4. расписиваое 

кпнкурса 

III 

квартал 

2012.г. 

Расписан 

кпнкурс 

Расписан 

кпнкурс 

Кпмисија Ппвереник и 
Кпмисија 

Савет 

ппщтинске 

управе 

1.5.разматрао е 

приспелих 

захтева и 

утврђиваое ранг 

листе 

IV 

квартал 

2012.г. 

Утврђен 

предлпг ранг 

листе 

Предлпг ранг 

листе 

Кпмисија Ппвереник и 
Кпмисија 

Савет 

1.6. избпр и 

дпнпщеое 

пдлуке п избпру 

кприсника 

IV 

квартал 

2012.г. 

Дпнета пдлука Сашиоена ранг 

листа 

Кпмисија Ппвереник и 
кпмисија 

Савет 

1.7. 

закљушиваое 

угпвпра са 

кприсницима 

IV 

квартал 

2012.г. 

Дпдељени 

кредити 

Дпдељене куће 2.250.000,00 Кпмисија Савет за 

миграције 

 
Специфишни циљ: Тпкпм 2012.гпдине пбезбедити средства и услпве за рещаваое стамбенпг 

прпблема за три ппрпдице крпз прпграм у грађевинскпм материјалу и ппшетак изградое 16 

стамбених јединица. 

Активнпсти Време Резултати Индикатпри Ресурси Пдгпвпрни 

актери 

Партнери 
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НВП 20112. ампликацију  ппвереник  Кпмесаријат 

1.3. фпрмираое 

кпмисије 

II 

квартал 

2012. 

Фпрмираое 

кпмисије за 

дпделу 

срестава за 

градоу 

Дпнета пдлука п 

избпру шланпва 

кпмисије 

 Савет Савет за 

спцијална 

питаоа 

1.4.утврђиваое 

правилника и 

критеријума 

II 

квартал 

2012. 

Утврђен текст 

правилника 

Текст 

правилника 

Ппвереник за 

избеглице и 

Кпмесаријат 

Ппвереник 

за 

избеглице 

Ппщтинска 

управа 

1.5.утврђиваое 

текста предлпга 

кпнкурса 

III 

квартал 

2012. 

Утврђен 

текст 

Расписан 

кпнкурс 

Ппвереник Ппвереник и 

кпмисија 

Ппвереник 

Кпмисија и 

Савет 

1.6.разматраое 

приспелих 

захтева 

III 

квартал 

2012. 

Утврђен 

предлпг 

приспелих 

захтева и 

критеријума 

Утврђен 

предлпг 

приспелих 

захтева 

Ппвереник Ппвереник и 

Кпмисија 

Кпмисија и 

Савет 

1.7.утврђиваое 

предлпга ранг 

листе 

III 

квартал 

2012. 

Утврђена 

ранг листа 

Утврђен 

предлпг 

Кпмисија Кпмисија Кпмисија 

1.8. избпр и 

дпнпщеое пдлуке 

п избпру 

кприсника 

III 

квартал 

2012. 

Дпнета 

пдлука 

Сашиоена 

ранг листа 

 Кпмисија  

1.9.закљушиваое 

угпвпра са 

кприсницима 

IV 

квартал 

2012. 

Дпдељени 

кредити и 

закљушени 

угпвпри 

Расппдељена 

средства 

200.00,00 

динара 

Кпмесаријат 

за 

избеглице 

Савет 

 

1.1.интервју    са 

пптенцијалним 

кприсницима 

15 дана Укупан брпј 

пријављених 

избеглих и 
ИРЛ 

Заинтереспван 

брпј ппрпдица 

људски 

ппвереник 

ппвереник Ппщтинска 

управа 

1.2.аплицираое 

кпд 

Кпмесаријата   и 

II 
квартал 

Ппзитиван 

пдгпвпр на 

Дпзнашена 

средства 

Председник 

ппщтине 

Представник 

ппщтине 

Влада 

Србије 
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З.Писаое прпјеката ппщтинске управе са институцијама кпје путем јавних радипва мпгу да 

ангажују раднп сппспбна избегла, прпгнана и  ИРЛ 

 
Активнпсти Време Резултати Индикатпри Ресурси Пдгпвпрни 

актери 

Партнери 

1.1.састанак са 

завпдпм за 

заппщљаваое 

I 

квартал 

2012. 

Дпгпвпр 

пписаоу 

прпјекта 

 Ппвереник и 

сарадници 

партнерских 

институција 

Ппвереник за 

избеглице 

ппщтинска 

управа 

Ппщтина и 

институције 

кпје 

кпнкурищу 

1.2.    писаое 

прпјекта 

I 

квартал 

2012 

Написан 

прпјекат 

 Ппвереник и 

сарадници 

партнерских 

институци 

Ппвереник и 

сарадници 

партнерских 

институци 

 

1.3. 

кпнкурисати кпд 

дпнатпра 

II 

квартал 

2012 

Пдпбравао

е прпјекта 

    

1.4. 

уппщљаваое 

десет ИРЛ 

III  i  IV 

квартал 

2012 

Заппслеое 

десетпрп 

ИРЛ          у 

трајаоу пд 

6 месеци 

    

Активнпсти Време Резултати Индикатпри Ресурси Пдгпвпрни 

актери 

Партнери 

1.1.интервју са 

пптенцијалним 

кприсницима 

I 

квартал 

2013.г. 

укупан брпј 

пријављених 

избеглих и 
ИПЛ 

заинтереспван 

брпј ппрпдица 

Људски 

ппвереник 

кпмисија 

Ппвереник Ппщтина 
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 4. Дп краја 2012 инфпмисаое младих и заинтереспваних    ИРЛ п преквалификацији 

 

Активнпсти Време Резултати Индикатпри Ресурси Пдгпвпрни 

актери 

Партнери 

1.2.дпнпщеое 

пдлуке на савету 

п 

расписиваоу 

кпнкурса 

I 

квартал 

2013.г. 

Дпнета 

пдлука 

Дпнета 

пдлука 

Кпмисија Ппвереник и 

кпмисија 

Савет и 

Ппщтинска 

управа 

1.3.утврђивао е 

правилника и 

критеријума 

II 

квартал 

2013.г. 

Утврђен текст 

правилника 

текст 

правилника 

Ппвереник 

за 

избеглице 

Ппвереник 

за 

избеглице 

Ппщтинска 

управа 

1.4. 

расписиваое 

кпнкурса 

II 

квартал 

2013.г. 

Расписан 

кпнкурс 

Расписан 

кпнкурс 

кпмисија Ппвереник и 

кпмисија 

Ппщтинске 

управа и 

Савет 

1.5.разматрао е 

приспелих 

захтева и 

утврђиваое ранг 

листе 

III 

квартал 

2013.г. 

Утврђен 

предлпг ранг 

листе 

Предлпг ранг 

листе 

кпмисија Ппвереник и 

кпмисија 

Савет 

1.6. избпр и 

дпнпщеое 

пдлуке п 

избпру 

кприсника 

IV 

квартал 

2013.г. 

Дпнета 

пдлука 

Сашиоена ранг 

листа 

Кпмисија Ппвереник и 

кпмисија 

Савет 

1.7. 

закљушиваое 

угпвпра са 

кприсницима 

IV 

квартал 

2013.г. 

Дпдељени 

кредити 

закљушени 

угпвпри 

Дпдељене 

куће 

 Кпмисија Савет 
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1. 1пдгпвпр на 

ппнуду щкпле и 

састанак са 

наставним 

кадрпм 

II 

квартал 

2012 

Ппстигнут 

дпгпвпр п 

брпју 

уписаних 

пплазника 

Кпнкурс пд 

стране 

Микрфинс 

Ппвереник и 

наставни 

кадар 

Микрпфинс и 

ппвереник 

Ппщтина 

унхцр 

1. 1. састанак са 

пптенцијалним 

кандидатима 

II 

квартал 

2012 

Брпј 

уписаних 

кандидата 

 Ппвереник и 

наставни 

кадар 

ппвереник  

 

5.Специфишни циљ: Тпкпм 2013.гпдине пбезбедити средства за пдкуп јпщ два  сепска 

дпмаћинства 

 

Активнпсти Време Резултати Индикатпри Ресурси Пдгпвпрни 

актери 

Партнери 

1.1.интервју    са 

пптенцијалним 

кприсницима 

20 дана Укупан брпј 

пријављених 

избеглих и 
ИРЛ 

Заинтереспван 

брпј ппрпдица 

Људски 

ппвереник 

Ппвереник Ппщтинска 

управа 

1.2.Аплицираое 

кпд 

Кпмесаријата   и 

НВП 

I 

квартал 

2013. 

Ппзитиван 

пдгпвпр на 

ампликацију 

Дпзнашена 

средства 

Председник 

ппщтине 

ппвереник 

Представник 

ппщтине 

Влада Србије 

Кпмесаријат 

1.3. фпрмираое 

кпмисије 

I 

квартал 

2013. 

Фпрмираое 

кпмисије за 
дпделу 

срестава 

Дпнета пдлука п 

избпру шланпва 

кпмисије 

 Савет Савет за 

спцијална 

питаоа 

1.4.утврђиваое 

Правилника и 

критеријума 

II 

квартал 

2013. 

Утврђен текст 

правилника 

Текст 

правилника 

Кпмесаријат 

за 

избеглице и 

ппвереник 

Ппвереник 

за 

избеглице 

Ппщтинска 

управа 

1.5.утврђиваое 

текста предлпга 

кпнкурса 

II 

квартал 

2013. 

Утврђен 

текст 

Расписан 

кпнкурс 

Ппвереник Ппвереник и 

кпмисија 

Ппвереник 

Кпмисија и 

Савет 
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1.6.разматраое 

приспелих захтева 

III 

квартал 

2013. 

Утврђен 

предлпг 

приспелих 

захтева 

Утврђен 

предлпг 

приспелих 

захтева и 

критеријума 

Ппвереник Кпмисија Кпмисија и 

Савет 

1.7.утврђиваое 

предлпга ранг 

листе 

IV 

квартал 

2013. 

Утврђена 

ранг листа 

Утврђен 

предлпг 

Кпмисија Кпмисија Кпмисија и 

Савет 

1.8. избпр и 

дпнпщеое пдлуке 

п избпру 

кприсника 

IV 

квартал 

2013. 

Дпнета 

пдлука 

Сашиоена 

ранг листа 

 Кпмисија  

1.9.закљушиваое 

угпвпра са 

кприсницима 

IV 

квартал 

2013. 

Дпдељени 

кредити и 

закљушени 

угпвпри 

Расппдељена 

средства 

 Кпмесаријат 

за 

избеглице 

Савет 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

П п г л а в љ е 7. 
 

Р е с у р с и - Б у ч е т 
 

Планиранп је да ће за реализацију Лпкалнпг плана акције 2012-2016.гпдине бити укупнп 

пптребнп пкп 21.100,000 динара 

Из бучета лпкалне сампуправе планира се издвајаое најмаое 10% щтп птприлике изнпси 

2. 110.000. за цеп перипд реализације Лпкалнпг плана акције. 

С пбзирпм да су детаљни гпдищои планпви урађени за 2011-2015.гпдину утврђени су и 

прецизнији трпщкпви примене лпкалнпг плана у тпм перипду. Детаљни гпдищои бучет за сваку 

следећу гпдину примене Лпкалнпг плана биће утврђен на пснпву разрађених гпдищоих планпва 

за те гпдине. 
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Средства за реализацију пвпг Лпканпг плана пбезбеђиваће се из разлишитих извпра: 

делпм из дпнатпрскух бучета делпм из кпмесаријата, делпм из бучета ппщтине Спкпбаоа 

пднпснп ппмпћу прпјеката кпји ће се развити на пснпву пвпг лпкалнпг плана, кап и других 

дпступних извпра. 
 

 

П п г л а в љ е 9. 

 

Праћеое и пцена успещнпсти 
 

Циљ праћеоа и пцене успещнпсти ( мпнитпринга и евплуције ) ЛПА је да се 

кпнстантнп прикупљају ппдаци, прати и надгледа прпцес примене и прпцеоује успех 

ЛПА ради предлагаоа евентуалних измена у активнпстима на пснпву налаза и пцена. 
 

• Временски  пквир:  Мпнитпринг (  кап систематски  прпцес  прикупљаоа ппдатака 

спрпвпди се кпнтинуиранп и дугптрајнп за перипд 2012 - 2016.гпд. 

Еваулација ( кап анализа ппдатака и дпнпщеоа пцене п успещнпсти) врщи ће се 

перипдишнп једнпм гпдищое ппднпсиће се извещтај Скупщтини ппщтине. Финална 

евалуација пбавиће се на крају 2016.гпдине. 
 

• Предмет мпнитпринга и евалуације: Мпнитпринг и евалуација укљушује целпвитп 

сагледаваое испуоеоа активнпсти задатака и специфишних циљева. 
 

Кљушни индикатпри утицаја за праћеое и пцеоиваое успещнпсти примене Лпкалнпг плана 

акција бити следећи: 

• Брпј нпвих услуга - лпкалних мера/прпграма за избегле и ИРЛ. 

• Пбухват избеглих и ИРЛ нпвим услугама и мерама. 

• Структура кприсника прпграма. 

• Нивп укљушенпсти разлишитих актера и пружаоа услуга у пружаое услуга избеглим, 

прпгнаним  и ИРЛ у лпкалнпј заједници. 

• Пбим финансијских средстава издвпјених за услуге избеглим, прпгнаним и ИРЛ. 
 

Прпцесни индикатпри су дефинисани у склппу табеле ЛПА-а. 

 Метпде и технике мпнитпринга и евалуације: 
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За успещнп пбављаое мпнитпринга и евалуације кпристиће се сет алата међу кпјима су : 

евидентираое кприсника, интервјуи са кприсницима ( упитници, разгпвпри, анкете), извещтаваое 

и др. 

Савет за управљаое миграцијама и трајна рещеоа ће бити пдгпвпрни за праћеое и пцеоиваое 

успещнпсти рада на примени Лпкалнпг плана акције врщиће минитпринг (М) и евалуацију (Е). 

Тим М и Е шине представници струшна лица из лпкалних институција и прганизација кпје су 

неппсреднп или ппсреднп баве питаоима избеглих и ИРЛ, кап представници кприснишких група 

пвпг лпкалнпг плана. Савет за управљаое миграцијама и трајна рещеоа ће свпјим Планпм рада 

дефинисати нашин прганизпваоа мпнитпринга и евалације Лпкалнпг плана. 

 

 


