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Уводна реч Председника ГО Чукарица
У Градској општини Чукарица живи, по попису из 2011. године, 181.231 становника, а
кроз активности повереништва за избегла и интерно расељена лица Градске општине
Чукарица, регистровано је око 20.000 избеглих (641 у статусу) и 11.000 интерно расељених
лица (6742) са валидном документацијом), а од 2011. до 2019.године, на Чукарицу је враћено
363 лица по Споразуму о реадмисији.
Додатни проблем Градске општине Чукарица су нехигијенска и неформална насеља
која су изложена проблему честих миграција, а карактерише их и висок степен сиромаштва
људи који у њима живе. Имајући у виду број људи који се третирају као избегла, интерно
расељена лица и повратници по Споразуму о реадмисији, недовољан степен интеграције ове
групације, као и услове у којима живе, Градска општина Чукарица је изразила спремност да
учествује у решавању њихових проблема кроз дефинисање новог Локалног акционог плана за
период 2020. до 2025. године.
Локалним акционим планом, Градска општина Чукарица жели да допринесе повећаној
интеграцији и смањењу сиромаштва избеглих, интерно расељених лица и повратника по
споразуму о реадмисији на Чукарици, као и повећању знања и грађанске свести становника
неформалних и нехигијенских насеља на Чукарици.
Градска општина Чукарица истовремено показује спремност за реализацију програма и
планова, који су представљени у специфичним циљевима локалног акционог плана. У
досадашњим активностима препозната је воља свих заинтересованих страна за решавање
претходно наведених проблема, али и недовољни појединачни капацитети и ресурси.
Обједињавањем свих релевантних актера у локалној заједници, кроз формирани Савет за
миграције и трајна решења, ствара се могућност за координацију и активно праћење проблема,
као и за реализацију циљева локалног акционог плана. Коначни циљ, коме се приближавамо
кроз овај локални акциони план, а коме Градска општина Чукарица у свом деловању увек
тежи, су једнаке шансе и могућности и једнака права свих грађана и грађанки који живе на
њеној територији.
С обзиром да примена и реализација овог Плана захтева различите ресурсе, ГО
Чукарица учествује у његовом финансирању и на тај начин изражава своју решеност да
унапреди квалитет живота избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о
реадмисији, на својој територији. Изузетно је важно да ће План спроводити локални кадрови,
ослањајући се на своја стручна знања и друге професионалне компетенције.
Сматрамо да је овај документ логичан наставак, Локалног акционог плана за период
2015-2019.година, тако да ће успешно спровођење ЛАП-а за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији за период 20202025.година, дати свој допринос и даљој реализацији општег стратешког опредељења Градске
општине Чукарица.

ПРЕДСЕДНИК ГО ЧУКАРИЦА
Срђан Коларић
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ЗАКОНСКИ ОКВИР
Положај избеглих, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији у
нашој земљи регулисан је са међународним, националним, градским и локалним стратешким
документима ралевантним за питања од значаја за наведене групе, као и актуелним законским
оквиром који регулише положај предметних група у нашој земљи. Имајући у виду да је
Република Србија земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у региону,
као и да је током деведедесетих година XX века са просторе бивше Југославије трајно или
привремено дом напустило готово два милиона становника, јавила се потреба за регулисање
статуса наведених група.
Њихов положај је регулисан следећом правном регулативом:


Конвенције
Жевенска Конвенција, (1949 година), регулише рад Црвеног крста и успоставља
хуманитарне принципа по којима се поступа према ризичним категоријама људи (посебно
према рањеницима, болеснима, немоћнима, старим особама, деци испод петнаест година,
бременитим женама и мајкама са децом испод седам година) које су принуђене да напусте
своје домове и државу порекла;
Конвеција УН о статусу избеглица (1951 година), регулише правни статус и
субјективитет избеглице, помоћи, права и обавезе које уживају у земљи у којој се налазе.


Декларације
Сарајевска декларација (2005. година), представља свечану изјаву о договору
министара надлежних за питање избеглица и расељеног становништва у Србији, Црној Гори,
Босни и Херцеговини и Хрватској о појединачним и заједничким активностима које треба
преузети до краја 2006. године, уз помоћ представника међународне заједнице, у циљу
осигурања праведног и трајног решења питања избеглица и прогнаних лица у наведеним
земљама, у складу са програмима повратка, заједничким споразумима и националним
стратегијама именованих земаља, као и међународним Конвенцијама које уређују заштиту
избеглица.


Закони
Закон о избеглицама (1992. године – измене и допуне 2002. 2010. и 2012. године)
регулише збрињавање (ради задовољавања њихових основних животних потреба, односно
пружања помоћи у процесу интеграције), лица која су услед догађаја од 1991. до 1998. године
(и њихових последица), избегла или прогнана из бивших југословенских република на
територију Републике Србије, (а не могу или због страха од прогона или дискриминације не
желе да се врате на територију са које су избегла), укључујићи и лица која су се определила за
интеграцију;
Закон о управљању миграцијама (2012. година), уређује управљање миграцијама,
начела, орган надлежан за управљање миграцијама и јединствени систем прикупљања и
размене података у области управљања миграцијама;
Закон о Црвеном крсту (2005. година.) регулише положај, функцију, изворе
финансирања, област деловања, активности, (хуматирне послове), наведене организације, које
обавља кроз различите облике помоћи, (услуга), угроженим групама људи, у случају ратних
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сукоба, природних, еколошких или других несрећа и у случају стања потреба за социјалном
заштитом и збрињавањем;
Закон о азилу и привременој заштити уређује статус, права и обавезе тражилаца азила
и лица којима је одобрено право на азил и привремена заштита, начела, услови и поступак за
одобрење и престанак права на азил и привремену заштиту, као и друга питања од значаја за
азил и привремену заштиту.


Уредбе
Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локалне самоуправе, за 2015. годину (2015. година), утврђује програм подстицаја за
спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области
управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину;
Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локалне самоуправе, за 2016. годину (2016. година), утврђује програм подстицаја за
спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области
управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2016. годину;
Уредба о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локане самоуправе у 2017. години, (2017 година), утврђује програм подстицаја за спровођење
мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања
миграцијама у јединицама локане самоуправе за 2017. годину;
Уредба о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локане самоуправе у 2018. години, (2018 година), утврђује програм подстицаја за спровођење
мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања
миграцијама у јединицама локане самоуправе за 2018. годину;
Уредба о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и
друге програме интеграције избеглица у 2017. години, (2017. година), утврђује програм
коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције
избеглица у 2017. години;
Уредба о утврђивању програма коришћења средства за решавање стамбених потреба и
друге програме интеграције избеглица у 2018. години (2018. година), утврђује програм
коришћења средства за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица
у 2018. години;
Уредба о збрињавању избеглица (1992. година), регулише начин и обим пружања
помоћи у збрињавању избеглица који обављају Комесаријат за избеглице, други државни
органи и посебне организације, органи општина, града Београда и аутономних покрајина,
Црвени крст, хуманитарне, верске и друге организације и грађани у складу са законом;
Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање
стамбених потреба избеглица (2011. година), уређује услове и мерила на основу којих избегла
лица остварују предност у решавању својих стамбених потреба;
Уредба о утврђивању програма за подршку добровољног повратка странаца за период
од 2019. године до 2021. године (2019. године), утврђује програм за подршку добровољног
повратка странаца за период од 2019. до 2021. године;
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Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато
право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног
простора за привремени смештај, (2018. година), утврђује мерила за утврђивање приоритета за
смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и
услови коришћења стамбеног простора за привремени смештај;
Уредба о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима
је одобрено право на азил, (2016. година), уређује начин укључивања у друштвени, културни и
привредни живот лица којима је одобрено право на азил.


Стратегије
- Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период
од 2015. до 2020. године, утврђује активности којима Република Србија, у сарадњи са
различитим субјектима на међународном и националном нивоу, обезбеђује избеглицама
трајна, одржива и примерена решења кроз приступ свим правима, услугама и ресурсима на
једнаким основама као и држављанима Републике Србије, а интерно расељеним лицима
ефективно побољшање услова живота у току расељења и потпуну социјалну укљученост.
Наведеном Стратегијом се активно стварају услови за квалитетан, достојанствен и сигуран
живот избеглица и интерно расељених лица у Републици Србији и активно помаже њихов
повратак у место порекла;
- Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, (2002. година), представља целовит план
активности усмерен на смањење кључних аспекта сиромаштва стварањем материјалних и
других предуслова и пружање шанси свакоме да обезбеди егзистенцију себи и својој
породици.
- Стратегија за управљање миграцијама (2005. године), је донета у циљу дефинисања јасне
миграционе политике и планског и организованог управљања миграционим токовима у нашој
земљи, уз одговарајући допринос регулисању миграција на регионалном и глобалном нивоу;
- Стратегија превенције и сузбијања трговине људима посебно женама и децом и заштите
жртава 2017 – 2022, (2017. година) - има за циљ да обезбеди свеобухватан и контиуниран
одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи,
на тај начин што ће се унапредити систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијањe
трговине људима, посебно женама и децом.;
- Стратегијом реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији, (2009. године), се
предлажу мере и активности, чијом ће се реализацијом системски и организационо створити
услови за ургентно збрињавање и одрживу интеграцију посебно угрожених група повратника,
(нарочито Рома), као и њихово оспособљавање за самосталан и (са осталим грађанима),
равноправан живот;
- Стратегијом за унапређивање положаја Рома у Републици Србији, (2009. године), се
постављају основе за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и смањење разлике
између ромске популације и осталог становништва у нашој земљи;
- Стратегијом супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији, (2018. године),
за период од 2018. до 2020. године се доприноси повећању регуларности миграционих токова
и успешном управљању миграцијама на границама и територији Републике Србије ради
заштите безбедносних потреба и развојних интереса Републике Србије и њених грађана, с
једне стране и потребе поштовања универзалних људских права и слобода, у контексту
миграција, с друге стране;
- Стратегија управљања ризицима Комесаријата за избеглице и миграције (2017. године),
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обухвата - идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама
који могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава и њихово
ограничавање на прихватљив ниво, дефинисан у процедурама за управљање ризиком.

Акциони план
- Акциони план за спровођење Стратегије за управљање миграцијама, за период од 2011. до
2012. године, (2011. година), утврђује се скуп конкретних активности којима се планира
реализација циљева на пољу управљања миграцијама, предвиђених предметном стратегијом
које ће се остваривати у периоду од 2011. до 2012. године,

Финасијски план
- Предлог финансијског плана за период 2017 - 2019. године,
- Предлог финансијског плана за период 2018 - 2020. године,

Извештаји
- Попис избеглица и других ратом угрожених лица у Савезној Републици Југославији (1996
година) – Циљ предметног пописа је утврђење потпуне слике избеглица и других ратом
угрожених лица у Савезној Републици Југославији
- Процена потреба интерно расељених лица у Републици Србији (2011. година) – Циљ
истраживања је идентификација главних проблема расељених лица у Србији
- Регистрација избеглица у Републици Србији (2001. година) – Циљ регистрације је ефикасно
планирање и усмеравање активности везаних за налажење и реализацију трајних решења за
избеглице,
- Извештај са регистрација избеглица у Републици Србији 2005. године (2007. година) – Циљ
- утврђивање тачног броја стања и потреба избеглица у Р. Србији за 2005. годину,
- Стање и потребе интерно расељених лица (2017. година) - Циљ - спровести нову анализу
стања потреба ИРЛ после предходне која је урађена у 2011. години,
- Стање и потребе интерно расељених лица (2018. година) - Циљ истраживања био је
идентификација главних проблема расељених лица у Србији, рањивих група међу њима и
указивање на правце деловања у смеру побољшања њиховог положаја,
- Став грађана Републике Србије (2015. година), према тражиоцима азила – Ставови грађана
наше државе о тражиоцима азила,
- Став грађана према избеглицама, интерно расељеним лицима и тражиоцима азила (2015.
година) – Ставови грађана наше државе о наведеним групама,

Статистика
- Табеларни преглед избеглица и интерно расељених лица са КИМ по општинама у Србији у
односу на домицилно становништво – показује међусобни однос избеглица и интерно
расељених лица са КИМ по општинама у Србији у односу на домицилно становништво
- Табеларни преглед (2017. године) – подаци са пописа 1996, 2001, и 2004/5 године и тренутни
број,


Информатор

- Информатор о раду Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (2017. година)
– Подаци о органу, организациона струкктура, систематизација радних места, прописи који се
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користе у раду наведеног органа, подаци о услугама, опис поступања у оквиру надлежности,
приходи и расходи, приступ информацијама, приступ информацијма од јавног значаја,

Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији
Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из
основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности
одређеној 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.
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 aкти у области људских права.
Повратници по споразуму о реадмисији су лица која су добровољно или присилно
враћена из држава у којима су неосновано боравила (одбијен захтев за азил, истекла виза) у
земље порекла, на основу потписаног споразума о реадмисији између Европске заједнице и
Републике Србије.
У овом документу под процесом локалног акционог планирања подразумевамо
процес доношења одлука о томе које промене, значајне за живот ових лица намеравамо да
остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског периода.
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.
Стратешки оквир ЛАП-а одређен је 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 област. У циљу
координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај ЛАП 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, интерно расељених лица и повратника по
Споразуму о реадмисији овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и
социјалне искључености осетљивих друштвених група.
Локални акциони план доноси се на период од 2020. до 2025.године, са детаљном
разрадом активности за 2020. годину.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији у ГО Чукарица, заснива се на
интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
-Локални–спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
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-Партиципативан–укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване
подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у локалној заједници;
-Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама за 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, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у ГО Чукарица,
коришћени су следећи извори: резултати анкете са потенцијалним корисницима и састанци са
локалним актерима, статистички подаци укључујући податке пописа из 2011.г.; различити
извештаји и документи: подаци Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,
Повереништва за избеглице ГО Чукарица, Црвеног крста, локалних невладиних организација
удружења итд. Процес израде Плана спроведен је у периоду децембар 2019-фебруар 2020.год.
Резиме
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по споразуму о реадмисији у општини Чукарица (2020-2025) је документ који
изражава наставак дугорочног опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и
могућности за интеграцију у локалну заједницу.
Овим документом се утврђују општи и специфични циљеви везани за решавање
проблема избеглих, ИРЛ и повратника.
Локални акциони план (ЛАП) је усмерен према свим особама које су биле изложене
присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а живе на територоји
општине Чукарица (у статусу избеглице -641 лица, у статусу ИРЛ-6742 и повратника-363лица,
што је укупно 7746 лица, без лица која су се интегрисала у друштво, а нису решили основно
стамбено и егзистенцијално питање.
Полазећи од анализе потреба избеглих, интерно расељених лица и повратника, а у
складу са националним стратешким опредељењима дефинисан је један Општи циљ:
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и
повратника по споразуму о реадмисији:
Побољшање социјално-економског положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији
Чукарице, кроз програме за трајно решавање стамбеног питања и побољшање услова
становања и кроз програме економског оснаживања породица, и одрживих програма за
унапређење њихове интеграције у локалну заједницу.
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ПОГЛАВЉЕ 1 - Подаци о избеглим, интерно расељеним лицима и
повратницима по Споразуму о реадмисији у ГО Чукарица
Прве избеглице на територију Градске општине Чукарица дошле су 1991. године из
Хрватске а током 1992. године и из БиХ. Процес континуираног доласка избеглица трајао је
све до краја 1996 године. Из Републике Хрватске и БИХ дошло је око 20.319 избеглица (од
чега у „Олуји“ 1995. године око 3.906 прогнаника). Последњи талас доласка избеглица на
Чукарицу је уствари долазак лица са КиМ који су у статусу интерно расељених лица. Њихов
долазак је кренуо у току НАТО бомбардовања, март 1999. године, а траје и данас.
Према подацима из базе података Повереништва Градске општине Чукарица, ослоњене
на досад проведене пописе избеглица и расељених лица, као и на основу процене урађене
22.08.2008.године, утврђено је да је преко ГО Чукарица од 1991. до 2008. године прошло
преко 20.000 избеглица и 10.976 интерно расељених лица у периоду од марта 1999. године до
данас.
Ови подаци су оквирни јер постоје велике тешкоће око утврђивања стварног броја због
великих осцилација, дневних миграција, промена статуса (пријема у држављанство) и других
варијабилних фактора које је изузетно тешко пратити.
На дан 01.07.2018. године на територији општине Чукарица, евидентирано је 641
избегла лица у одговарајућем статусу.
Интерно расељена лица су лица која су била принуђена да напусте своја пребивалишта
и да добију привремени боравак у сопственој држави. На дан 01.07.2018. године, у бази
података је евидентирано 6742 интерно расељених лица са валидном документацијом.
Непознаница је колико борави ИРЛ на територији општине Чукарица без одговарајућих
исправа, имајући у виду да је реч о популацији која је склона честим миграцијама
Повратници по Споразуму о реадмисији су држављани Републике Србије који су из
економских разлога били принуђени да напусте земљу и настане се у земљама Европске уније.
Доношењем Закона о потврђивању Споразума о реадмисији, између Републике Србије и
Европске заједнице, који је ступио на снагу 01.01.2008.године, Република Србија је преузела
обавезу пријема повратника држављана РС из земаља ЕУ. Од 2011. до 2019.године у
Републику Србију је враћено 17546 лица, а од тога 363 на општину Чукарица ( подаци КИРС).
С обзиром на то да су њихове адресе фиктивне, врло је тешко евидентирати их и
попуњене обрасце доставити Комесаријату за избеглице и миграције. Само је мали број
евидентираних у овом периоду.
У наредним годинама очекивана је далеко већа активност у погледу пријема и пружања
адекватне подршке овој категорији лица.
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ПОВРАТНИЦИ
Год.

2011 2012

2013

Бр.враћених 1.606 2.107 2.577
у РС
Бр.враћених
у ГО
Чукарица

15

46

42

2014
1.373
22

2015

2016

2017

2018

2019 Укупно

2866

3655

1891

1189

846

17546

58

92

56

19

12

363

Подаци о избеглим, ИРЛ и повратницима по Споразуму о реадмисији насељеним на
територији Градске општине Чукарица
Извори података су званични пописи и регистрације које је организовао Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије, УНХЦР и евиденција Повереништва за збрињавање
избеглих прогнаних и расељених лица Градске општине Чукарица.

ИЗБЕГЛИЦЕ
попис 1996.
Ц1
Ц2
(избегл (оста
ице и
ла
ратом попис
угроже
ана
на
лица)
лица)
16026

4293

ц1+ц2

20319

Избег
лице

Ратом
угрожена
лица

2004.

на дан
01/07/2018.

Повратници по
Споразуму о
реадмисији
Период
2011-2019.

10303

3409

2693

641

363

попис 2001.

попис 2004/2005.

ИРЛ
2000

на дан
25/08
/2008

2010

на дан
31/12
/2011

на дан
01/09
/2012

на дан
19/06
/2014

на дан
19/06
/2015

на дан
19/06
/2016

на дан
01/07
/2017

4949

6078

5562

5549

5530

6016

6759

6754

6752

Извор табеле:Комесаријат за избеглице и миграције РС
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на дан
01/07
/2018
6742

У табелама је приказан број избеглица и интерно расељених лица у моменту њиховог
евидентирања. Иако је по попису 2001. године, на територији општине Чукарица боравило
13712 избеглица и лица са ратом угрожених подручја, по попису 2004/2005 њихов број свео се
на 2693 избегла лица у статусу, да би на дан 01.07.2018. године, број избеглица износио 641 на
територији општине Чукарица. Разлог смањења броја избеглица је у стицању држављанства
Републике Србије, укидању статуса најчешће због запослења и трајна интеграција у систем
државе Србије.
Код интерно расељених лица је ситуација нешто другачија. Наиме, по попису из 2000.
године, у Чукарици је евидентирано 4949 ИРЛ, а на дан 01.07.2018. године, регистровано је
6742 ИРЛ, што је делимично резултирао мартовски погром Срба и неалбанског становништва
2003. године. Дакле, констатује се благи пораст броја интерно расељених лица, иако та бројка
никад није прецизна из разлога што је та популација становништва склона честим
миграцијама, део није евидентиран у статусу ИРЛ, тако да их је физички знатно више,
нарочито у неформалним насељима.
Неформална насеља
На подручију општине Чукарица постоје неформалнa насеља у којима углавном живе Роми,
Ашкалије и Египћани ( РАЕ заједница). У тим насељима не постоје ни минимални услови за
живот.
Преглед свих ромских насеља на територији ГО Чукарица
Назив ромског
насеља
Ракина бара,
Сремчица

Бунар, Сремчица

Шавничка улица,
Жарково
Окретница 512,
Горица, Сремчица

Гробље, Сремчица

Опис ромског насеља
Дивља градња, предато за легализацију,
куће од чврстог материјала, један део пута
асфалтиран, постоји улична расвета али 2-3
улице немају уличну расвету.
Дивља градња, предато за легализацију.
Куће су саграђене од чврстог материјала.
Постоји улична расвета али 2-3 улице
немају расвету и улице су од обичног
земљаног пута.
Неки имају уредну стамбену документацију
док су остали предали за легализацију. Већи
део улице је асфалтиран али постоји и
земљани пут. Струја и канализација је
спроведена.
Урбано насеље са стамбеним зградама.
Насеље је дивља градња а куће су предате
за легализацију. Саграђене су од чврстог
материјала. Један део насеља нема
канализацију. Асфалтиране су улице али
без уличне расвете.
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Број породица
25 кућа, око 150
становника

80 кућа, 300-350
становника

38 породица,100120 становника
30 станова, 150-200
становника

25 кућа, 100-120
становника

Гробље, Железник
Железнички пут,
Сремчица
Дом за Вешање,
Железник
Авалска, Петра
Драпшина, Железник

Свете Милутиновића,
Железник
Улица Ослобођења,
Рушањ
Беле воде, Рупчине,
Жарково
Насеље код института
Иво Лола Рибара,
Кошутњак
Ловачка прича,
Макиш

Окретница 54,
Макиш
Шума, Чукаричка
падина

ОМW пумпа, Ибарска
магистрала

Урбано насеље са стамбеним зградама.
Насеље је дивља градња а куће су предате
за легализацију. Само је једна улица
афлатирана а остале су од земљаног пута и
то без уличне расвете и канализације.
Нехигијенско насеље. Спроведена је вода и
струја али нема канализације.
Насење је дивља градња а куће су предате
за легализацију. Саграђене су од чврстог
материјала. Само је једна улица
асфалтирана док су остале од земљаног
пута и без уличне расвете.
Нехигијенско насеље са отпадом од гвожђа.
Само је главна улица асфалтирана док су
остале улице од земљаног пута и имају
електричну струју.
Урбано насеље са стамбеним зградама.
Урбано насеље са кућама које су предате за
легализацију. Већи део улица је асфалтиран
али има и земљаних путева. Струја је
спроведена.
Картонско насеље. Спроведена је струја и
вода.

20-25 станова, 100120 становника
45 кућа, 130-150
становника
31 кућа, 143
становника
40-50 кућа, 200-220
становника

12 кућа, 50-80
становника
24 станова, 100-120
становника
25 кућа, 80-120
становника
4-5 кућа, 28
становника

Насеље је дивља градња а куће су предате
за легализацију. Један део кућа су
35 кућа, око 160
становници саградили на тужем поседу чији
становника
је власник Србија Шуме. Улисе су
неасфалтиране и постоји улична расвета.
Насеље је дивља градња а куће су предате
30 породица, 150
за легализацију и од чврстог су
становника
материјала.Вода и струја су спроведени.
Највећи проблем насеља је притисак воде и
неочишћеност канала за одвод.
Нехигијенско насеље. Спроведена струја и
60 породица, 250вода. Куће су од импровизованог
280 становника
материјала.
Нехигијенско насеље са баракама су од
лима и земљаним путем. Није спроведена
ни вода ни струја.У овом насељу живе
50 кућа, око 200-250
становници већином са пријавом
становника
пребивалишта у Сурдулици, Владичином
Хану, Масурици, Врању и један мали број
лица расељена са Косаова и Метохије.
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Контејнер насеље 1,
Макиш
Контејнер насеље 2,
Макиш

Нелегално насеље. Станивници измешени
из насеља Газела у контејнере. Спроведена
стуја и вода са заједничким купатилима.
Нелегално насеље. Станивници измешени
из насеља Белвил у контејнере. Спроведена
стуја и вода са заједничким купатилима.
Неформално, нехигијенско насеље. Интерно
расељене особе живе у напуштеној школи.

Стара школа,
Радничка 49, Баново
брдо

20 породица
20 породица
17 породица, око 70
становника
(13 породица ИРЛ, 4
породице имају
пријаву
пребивалишта на
ГО Чукарици)

1.1.Трендови и миграције
Градска општина Чукарица је, по природи ствари, примамљива за избегла и интерно
расељена лица због могућности рада и зараде. На подручју општине се налази велики број
приватних фирми. Чукарица је у последњој деценији велико градилиште, а неадекватна
образовна структура избеглих и интерно расељених лица условљава њихов рад и у сивој зони.
Од евидентираних лица у избегличкој и интерно расељеничкој популацији известан
број избеглих лица се на неки начин интегрисао, услед дужине миграцијског стажа,
образовања и других околности. Број лица , која су у периоду од 2015.до 2019.године укинула
статус ради регулисања пребивалишта износи 189. Унутар избегличке и расељеничке
популације миграције трају и данас у погледу промене места боравка како на самој Чукарици
тако и на територији целе Републике Србије. Евидентиран је податак да је са територије ГО
Чукарица, од 2015. до 2019. године, отишло 29 избеглих и 37 ИРЛ, а дошло 18 избеглих и 97
ИРЛ. Напомиње се да се изнете бројке односе само на промене регистроване у Повереништву
ГО Чукарица и не представљају потпун и до краја поуздан податак.
Долази се до закључка да се и поред формалног смањења броја избеглица и ИРЛ на
територији Чукарице, број оних који имају право на стамбено збрињавање повећао. Из
искуства са терена знамо да је известан број лица, због олакшане социјалне политике извадила
документа земље порекла где примају пензију, социјалну помоћ, или су тамо на тржишту
рада, али због порушених и необновљених кућа, односно због немогућности живљења,
стварно живе на територији ГО Чукарица са старом избегличком легитимацијом.
Податак о умрлим лицима са избегличким статусом, која су преминула на територији
општине Чукарица, такође није могуће тачно установити, пошто родбина преминулих лица не
одјављује избегличие легитимације надлежном органу, те се иста воде још као живи.
Највећи проблем је интеграција и радни ангажман интерно расељених чланова РАЕ
заједнице услед општих проблема који прате ову социјалну и етничку групацију (образовање,
начин живота, језичка баријера, непоседовање личних докумената и сл.). Велика количина
секундарних сировина које се може прикупити на Чукарици, а које за ову популацију
представљају извор прихода, главни је разлог постојања великог броја неформалних насеља.
Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и недостатак радних места,
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условљавају високу незапосленост избеглих и ИРЛ. Према подацима НСЗ од
31.12.2019.године, број незапослених лица на територији ГО Чукарица износи 7747 од чега
4795 жена. Веома мали број избеглих лица (12 од чега 7 жена) и ИРЛ (60 од чега 39 жена ) је
пријављен у НСЗ. Већина се бави привременим и повременим пословима који нису
регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији.
1.2. Досадашње активности на територији ГО Чукарица у односу на избегла, интерно
расељена лица и повратнке.
Градска општина Чукарица 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 Чукарица које води административне и друге послове, Црвени крст Чукарица,
Центар за социјални рад - Одељење Чукарица, НСЗ Чукарица, здравствене службе, просветне
службе и НВО.
Црвени крст Чукарице 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). Када су у питању неформална насеља на територији ГО
Чукарица, битна чињеница је да не постоји ниједно насеље у коме Црвени крст није
спроводио различите програме и акције.
Повереништво свој рад у целости заснива на законским прописима, међународним
конвенцијамаи инструкцијама и упутствима Комесаријата за избеглице. Припада Управи
Градске општине Чукарица Одељењу за друштвене делатности и привреду. Повереништво
има дугогодишње искуство и знања у овој области и директно се бави решавањем многих
проблема ових људи, како административних, тако и личних. Основни послови Повереништва
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 јединице локалне самоуправе.
Повереништво за избеглице у пружању што комплетније и ефикасније помоћи
избеглим и расељеним лицима дневно сарађује са КИРС, а у пружању правне помоћи и
прибављању докумената и других потребних података са Хелп, Интрсос,СДФ, ПРАXИС,
Комитетом за помоћ избеглим и ратом погођених лица, Балканским центром за миграције и
другим НВО. Веома добра и интезивна сарадња остварује се са УНХЦР, Црвеним крстом
Чукарица, Удружењем за помоћ избеглих и прогнаних лица из Хрватске и другим
међународним и хуманитарним организацијама.
Усвајањем ЛАП-а 2015.-2019.године ГО Чукарица је, у сарадњи са Комесаријатом за
избеглице и миграције Републике Србије и са другим донаторима и партнерима реализовала
низ активности за побољшање услова становања као и економског осамостаљивања кроз
доходовне активности и друге врсте помоћи за најугроженије породице избеглих, интерно
расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији.
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1.Помоћ у грантовима грађевинског материјала:
Год.
Бр.корисника
2015.
ИРЛ-13 грантова
2015.
ИЗБ-9 грантова
2016.
ИЗБ-9 грантова
2016.
ИРЛ-12 грантова
2017.
ИРЛ-14грантова
2017.
ИЗБ-5 малих грантова
2018.
ИРЛ-15 грантова
2018.
ИЗБ-7 грантова
2019.
ИРЛ-13 грантова
2019.
ИЗБ-9 грантова
Укупно 106 грантова
УКУПНО:41.205.390 дин

Донатор/партнер
КИРС-5.000.000 дин.
КИРС-2.970.000 дин.
ЕУ РХП-7.223.390 дин.
КИРС-5.000.000 дин.
КИРС-5.000.000 дин.
КИРС-900.000 дин.
КИРС-3.456.000 дин.
КИРС-2.475.000 дин.
КИРС-3.456.000 дин.
КИРС-2.475.000 дин.
37.955.390дин

Учешће општине
500.000 дин.
330.000 дин.
500.000 дин.
500.000 дин.
100.000 дин.
385.000 дин.
275.000 дин.
385.000 дин.
275.000 дин.
3.250.000дин

2.Помоћ у изградњи монтажних кућа на општинском плацу за интерно расељена лица
која живе у неформалном колективном центру „Паркинг сервис-Ада“.
Год.
20162019.г

Бр.корисника
-ИРЛ-25 кућа
-Домицијално
становништво-7 кућа
УКУПНО:62.406.676,77 дин.

Донатор/партнер
Учешће општине
Help-Hilfe-58.000.820,00 д. Грађ.парцеле; прикључци за
воду и струју-4.405.856,77

3.Помоћ при куповини сеоског домаћинства са окућницом и мали грант у грађевинском
материјалу
Год.
Бр.корисника
2015.
ИЗБ-2 куће
2017.
ИЗБ-2 куће+мали грант
2017.
ИЗБ-2 куће
2018.
ИРЛ-2 куће +мали грант
2018.
ИЗБ-2 куће +мали грант
2019.
ИРЛ-2 куће +мали грант
Укупно 12 кућа
УКУПНО:15.336.672 дин.

Донатор/партнер
КИРС-1.900.000 дин.
КИРС-2.500.000дин.
КИРС-2.236.672 дин.
КИРС-2.500.000дин.
КИРС-2.500.000дин.
КИРС-2.500.000дин.
14.136.672 дин.

Учешће општине
300.000дин.
300.000дин.
300.000дин.
300.000дин.
1.200.000 дин.

4.Помоћ у грантовима за доходовне активности
Год.
2015.
2015.
2016.
2017.

Бр.корисника
ИЗБ-14 грантова
ИРЛ-9 гарнтова
ИРЛ-20 гарнтова
ИРЛ-19 гарнтова

Донатор/партнер
КИРС-1.800.000 дин.
КИРС-1.800.000дин.
КИРС-1.800.000дин.
КИРС-1.800.000дин.
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Учешће општине
200.000дин.
200.000дин.
200.000дин.
200.000дин.

2018.
ИЗБ-10 грантова
2018.
ИРЛ-12 гарнтова
2019.
ИЗБ-10 грантова
2019.
ИРЛ-18гарнтова
Укупно 112 грантова
УКУПНО:16.000.000 дин.

КИРС-1.800.000 дин.
КИРС-1.800.000дин.
КИРС-1.800.000 дин.
КИРС-1.800.000дин.
14.400.000 дин.

200.000дин.
200.000дин.
200.000дин.
200.000дин.
1.600.000 дин.

5.Помоћ у огреву
Год.
2015.
2016.
2018.
2019.
Укупно

Бр.корисника
ИЗБ и ИРЛ-26 породица
ИЗБ и ИРЛ-30 породица
ИЗБ и ИРЛ-25 породица
ИЗБ и ИРЛ-25 породица
106 породица

Донатор/партнер
КИРС-390.000 дин.
КИРС-450.000 дин.
КИРС-500.000дин
КИРС-500.000дин
1.840.000дин

6. Појединачне новчане помоћи
Год.
Бр.корисника
2015.
ИЗБ и ИРЛ-34 породица
2016.
ИЗБ и ИРЛ-49 породица
2017.
ИЗБ и ИРЛ-48 породица
2018.
ИЗБ и ИРЛ-52 породица
2019.
ИЗБ и ИРЛ-51 породица
Укупно
234 породица

Донатор/партнер
КИРС-661.000дин
КИРС-810.000дин
КИРС-835.000дин
КИРС-935.000дин
КИРС-866.000дин
4.107.000 дин.

7.Помоћ у пакетима хране
Год.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Укупно

Број корисника
ИЗБ и ИРЛ-120 пакета
ИЗБ и ИРЛ-120 пакета
ИЗБ и ИРЛ-80 пакета
ИЗБ и ИРЛ-160 пакета
ИЗБ и ИРЛ-80 пакета
560 пакета

Донатор/партнер
КИРС
КИРС
КИРС
КИРС
КИРС

Резиме:
У периоду од 2015-2019.године, 143 корисника је добило помоћ за побољшања услова
становања (грађевински материјал, сеоска домаћинства и монтажне куће). Реализовано је
укупно 118.948.738,77 дин, од чега 110.092.882,00 дин средствима Комесаријата за избеглице
и миграције РС и других донатора, и 8.855.856,77 дин. средствима буџета ГО Чукарица.
У периоду од 2015-2019.године, 112 корисника је добило помоћ за економско оснаживање
породице кроз доходовне активности. Реализовано је укупно 16.000.000,00 дин, од чега
14.400.000,00 дин средствима Комесаријата за избеглице и миграције РС, и 1.600.000,00 дин.
средствима буџета ГО Чукарица.
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У периоду од 2015-2019.године, 340 корисника је добило помоћ ради превазилажења тешке
здравствене и материјалне ситуације (новчана помоћ и помоћ у огреву). Реализовано је укупно
5.947.000,00 дин. средствима Комесаријата за избеглице и миграције РС. Такође је подељено
560 хуманитарних пакета хране, које је обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције РС.
У периоду реализације ЛАП-а 2015-2019.године, 595 корисника је добило неку врсту помоћи
(грађевински материјал, сеоска домаћинства, монтажне куће, економско оснаживање, новчана
помоћ и помоћ у огреву). Реализовано је укупно 140.895.738,77 дин, од чега 130.439.882,00
дин средствима Комесаријата за избеглице и миграције РС и других донатора, и 10.455.856,77
дин. средствима буџета ГО Чукарица.
Регионални стамбени програм-грађевински материјал

18

Сеоска домаћинства са окућницом
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Монтажне куће у Остружници
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ПОГЛАВЉЕ 2 - Анализа ситуације и закључци
Ово поглавље обухвата четири врсте квалитативних анализа:
1. Преглед документације релевантне за питања избеглих, интерно расељених лица и
повратника по споразуму о реадмисији;
2. Анализу стања (техником SWОТ анализе);
3. Анализу заинтересованих страна (локалних актера);
4. Анализу проблема са закључцима.
1.Преглед документације релевантне за питања избеглих, интерно расељених лица
и повратника по споразуму о реадмисији
Анализа или преглед документације релевантне за питања избеглих, интерно
расељених лица (ИРЛ) и повратника по Споразуму о реадмисији обухвата неколико кључних
међународних, националних, градских и локалних стратешких докумената релевантних за ову
област, као и актуелни законски оквир који регулише питања избеглих и интерно расељених
лица у Републици Србији. Имајући у виду да је Република Србија земља на првом месту по
броју избеглица и интерно расељених лица, као и чињеницу да је деведесетих година XX века
привремено и трајно готово два милиона становника са простора бивше Југославије напустило
своје домове, правна регулатива која регулише ову материју је следећа:

Женевска конвенција која регулише рад Црвеног крста (1949. година), о
успостављању хуманитарних принципа према ризичним категоријама људи које су принуђене
на напусте своје место и државу порекла;

Конвенција УН о статусу избеглица (1951. година), регулише правни статус и
субјективитет избеглице у земљи у којој се налази, уз поштовање законе те земље;

Сарајевска декларација (2005. године)

Закон о избеглицама (1992; измене и допуне 2002, 2010. и 2012. године);

Закон о управљању миграцијама (2012. година);

Закон о Црвеном крсту (2005. године);

Закон о азилу и привременој заштити;

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локалне самоуправе за 2015. годину (2015. година);

Уредба о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локалне самоуправе за 2016. годину (2016. година);

Уредба о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локане самоуправе у 2017. години (2017 година);

Уредба о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама
локане самоуправе у 2018. години (2018 година);

Уредба о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и
друге програме интеграције избеглица у 2017. години (2017. година);

Уредба о утврђивању програма коришћења средства за решавање стамбених потреба и
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друге програме интеграције избеглица у 2018. години (2018. година);

Уредба о збрињавању избеглица (1992. година);


Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених
потреба избеглица (2011. година);

Уредба о утврђивању програма за подршку добровољног повратка странаца за период

од 2019. године до 2021. године (2019. године);


Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на
уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за
привремени смештај (2018. година);

Уредба о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима

је одобрено право на азил (2016. година);

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за
период од 2015. до 2020. године;

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији (2002. година);

Стратегија за управљање миграцијама (2005. године);

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима посебно женама и децом и
заштите жртава 2017 – 2022 (2017. година);

Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији (2009. године);

Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009. године);

Стратегија супротстављања ирегуларним миграцијама у Републици Србији (2018.
године) за период од 2018. до 2020. године;

Стратегија управљања ризицима Комесаријата за избеглице и миграције (2017. године).
На Сарајевској донаторској конференцији на којој су учествовали представници
земаља региона (Србија, БиХ, Црна Гора и Хрватска) одржаној 2012. године, обезбеђена су
средства о видовима збрињавања стамбено необезбеђених лица, урађен је пресек стања и
реализација је у току.
Актуелни законски оквир за питање избеглица је Закон о избеглицама, посебно
последње измене и допуне овог закона из новембра 2012. године, који прати актуелне
проблеме и питања избеглица, проширује круг субјеката који учествују у решавању њихових
проблема и предвиђа ефикаснији начин интеграције ове популације, као и решавање њихових
стамбених потреба.
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица
дефинише основне правце деловања - обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање услова
за локалну интеграцију, што је у складу са међународно прихваћеним циљевима решавања
положаја ове популације. Пројекат повратка у место пребивалишта се одвија у сарадњи са
домицилном земљом, земљом тренутног боравка и међународним хуманитарним
организацијама (УНХЦР и другим организацима).
Остале наведене националне стратегије и стратешки документи пружају основу и дају
смернице за бржу локалну интеграцију избеглих и интерно расељених лица и предвиђају мере
и акције којима се може допринети унапређењу њиговог животног стандарда у решавању
њиховог статусног положаја.
2. Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и
интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање досадашних 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.
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СЛАБОСТИ

Политичка воља
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
Добри финансијски капацитети
Јак бизнис сектор
Добре могућности запошљавања
Постојање информативног система
Добра мрежа месних заједница
Добра сарадња са центаром за
образовање одраслих
Седиште великог броја привредних
субјеката
Добра комуникација привредника и
локалне самоуправе

Немогућност праћења кретања ове популације
(избеглица)
Статус градске општине (недостатак финансијских
средстава)
Велики број непризнатих колективних центара
(неформална насеља )
Недостатак функционалног система обавештавања
појединаца из ове популације
Недовољна заинтересованост друштвено одговорних фирми
Недовољно коришћење капацитета месних заједница
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 са центрима за образовање
одраслих

Велика заинтересованост предузетника
за отварање МСП - развијен приватни
сектор
Добар јавни превоз

Недовољна сарадња институција система на
решавању проблема ове популације

МОГУЋНОСТИ

ПРЕПРЕКЕ

Подршка КИРС
Статус градске општине
Могућност школовања на свим нивоима
Постојање Националних стратегија
Релативно лако радно интегрисање
Могућност изградње социјалних станова
Постојање Националне стратегије

Закон о локалној самоуправи (мале надлежности)
Скупо грађевинско земљиште
Лоша законска позиција институција које се баве
проблемима избеглица
Избеглице немају право на НСП
Неједнак третман избеглица и ИРЛ
Незаинтересованост донатора за решавање проблема
ове популације.
Нестабилна политичка и економска ситуација у
земљи
Спора имплементација националних стратегија

Приступ донаторским фондовима

24

Најважнији закључци S W О Т анализе су:
 Локална заједница има значајне капацитете за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица.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 искоришћавање 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.
 Неусклађеност школског образовног система и неадекватна образовна структура са потребама
привреде.
 Искуство и сарадња установа, НВО, и локалне самоуправе у припреми пројектних предлога и
реализација пројеката, што отвара могућност добијања донаторских средстава, која су
потребна за испуњење свих пројектованих активности локалног акционог плана.
3. Анализом заинтересованих страна: идентификоване су кључне заинтересоване стране
за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у ГО Чукарица.
 Крајне кориснике услуга (различите групе избеглих, интерно расељених лица и повратника)
 Кључне партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.
Крајни корисници-Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији су:
 Избегла, интерно расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији која немају
средстава да заврше започету стамбену изградњу;
 Избегла, интерно расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији који живе као
подстанари и плаћају станарину;
 Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих, интерно расељених и повратника.
 Породице избеглих, интерно расељених и повратника чији су чланови тешко болесни, или
имају децу ометену у развоју.
 Незапослена , радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници.
 Становници нерегистрованих и непризнатих колективних центара.
Општинска управа. обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за
реализацију подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима 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, интерно расељеним лицима и повратницима.
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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.
Центар за социјални рад, 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.
Као корисници социјалне заштите потенцијално се могу јавити сви грађани и породице
и то онда када се нађу или су изложени посебним тешкоћама у задовољавању својих основних
потреба. 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 Чукарице, 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, ИРЛ и повратницима и то
не само хуманитарног карактера већ и организовањем здравствене заштите, помоћи при упису
у школе, при запошљавању, социјалне помоћи, спајању породица и др.
Здравствена установа ДЗ „Др Симо Милошевић“ пружа услуге примарне и
секундарне здравствене заштите и специјалистичке услуге. Избегла, ИРЛ и повратници
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.
Национална служба за запошљавање- спроводи различите програме подршке
запошљавања незапослених, радно способних који активно траже посао. Избегла, ИРЛ и
повратници имају једнаке могућности као и сви други незапослени да користе ове програме.
Невладине организације које имају своје активности на подручју општине, а те
активности се односе на хуманитарну помоћ, подизање капацитета избеглих, ИРЛ и
повратника, обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне помоћи, итд. Међу
њима најактивније су UNHCR,SDF,PRAXIS ,Балкански центар за миграције,HELP, Intersos и
други.
4. Анализа проблема избеглих, интерно расељених лица и повратника : је показала да су
њихови главни проблеми у Чукарици следећи
 Нерешено стамбено питање.Овај проблем имају лица која станују у приватном смештају
(плаћање закупа и режијских трошкова) и лица која живе у сопственим објектима
(неусловни, недовршени објекти ).
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 Незапосленост:Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и недостатак
радних места, условљавају високу незапосленост избеглих и ИРЛ .Већина се бави
привременим и повременим пословима који нису регистровани и другим облицима стицања
зараде у сивој економији.
 Недостатак материјалних средстава.Изражен је у већем делу избегличке и расељеничке
популације а посебно код старачких домаћинстава, самохраних родитеља, породица које
имају хроничне и тешко оболеле чланове или децу ометену у развоју.
 Проблеми правне природе. Тешкоће око прибављања различитих докумената из државе
порекла, права из пензионог и инвалидског осигурања, као и право на социјалну и
здравствену заштиту.
 Недовољни и неодговарајући социјално-материјални подстицај за интеграцију избеглих и
ИРЛ
 Пасивност избеглих и ИРЛ у локалној заједници у односу на сопствене потребе који се
исказују кроз непостојање свести о самоорганизовању.
 Отежано располагање имовином у местима или земљама порекла.Овај проблем се
манифестује на локалном нивоу, али је његово решавање везано за националне институције
и сарадњу Републике Србије са бившим републикама, односно са међународном управом на
Косову и Метохији.
Општи закључци анализе:
 Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављењем
унапређења положаја избеглих, ИРЛ и повратника, као што су људски ресурси, одговарајућа
развојна документа, стратешки приступ развоју општине и др.
 Специфичан статус Градске општине умногоме 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, ИРЛ и повратника, што је директан проблем локалне заједнице.
 Постојање великог броја лица без правног субјективитета „правно невидљива лица“, то јест
лица која нису уписана у матичне књиге на територији РС, односно лица која су уписана али
немају одговарајућа лична документа.
 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.
Препоруке
 Покренути иницијативу за стално стамбено збрињавање на територији локалне заједнице.
 Умрежавање и ефикаснија сарадња свих релевантних чинилаца за решавање проблема
избеглих, ИРЛ и повратника.
 Покретање иницијативе за већа финансијска издвајања из републичког и градског буџета и
формирање фондова за решавање стамбених проблема.
 Повећати запосленост преквалификацијом и доквалификацијом избеглих и ИРЛ за
дефицитарна занимања.
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ПОГЛАВЉЕ 3 - Приоритетне групе
Критеријуми Локалног акционог плана за избор приоритетних група међу избеглим,интерно
расељеним лицима и повратницима на територији Чукарице су:








Видљивост и распрострањеност проблема циљне групе у локалној заједници;
Бројност циљне групе;
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 друштвеноорганизоване подршке)
Елиминаторни критеријум: ресурси којма располаже локална самоуправа и овлашћења
локалне самоуправе при управљању и располагању тим ресурсима (статус градске
општине).

Приоритетне групе на основу ових критеријума су:
1.Избегла, интерно расељена лица и повратници која немају трајно решено стамбено питање а
која живе у сопственим недовршеним и неусловним објектима.
2.Избегла, интерно расељена лица и повратници која немају трајно решено стамбено питање а
која живе као подстанари и плаћају станарину.
3.Избегла, интерно расељена лица и повратници која немају трајно решено стамбено питање а
која живе у неформалним колективним центрима.
4.Незапослена радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници.
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
*Роми
3.Правно невидљива лица, лица без правног субјективитета.
Лица без правног субјективитета – „Правно невидљива лица“, тј. лица која нису уписана у
матичне књиге на територији Србије, као и лица која су уписана у матичне књиге, а не
поседују одговарајућа лична документа, посебно припадници РАЕ заједнице који живе у
неформалним насељима;
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Деца из избеглих и интерно расељених породица испала из процеса основношколског
образовања узраста од 13 до 18 година;
Интерно расељене жене, припаднице РАЕ заједнице, које живе у неформалним насељима.
Приоритетни проблеми су:





Нерешено стамбено питање
Незапосленост
Недостатак материјалних средстава за живот
Здравствени проблеми

ПОГЛАВЉЕ 4 - Општи и специфични циљеви
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба
избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији
ГО Чукарица, а у складу са националним стратешким опредељењима, дефинисан је један
Општи циљ и седам специфичних циљева
ОПШТИ ЦИЉ:
Побољшање социјално-економског положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији
Чукарице, кроз програме за трајно решавање стамбеног питања и побољшање услова
становања и кроз програме економског оснаживања породица, и одрживих програма за
унапређење њихове интеграције у локалну заједницу.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Специфични циљ 1.1.
У периоду 2020-2025. године стамбено збринути најмање 100 породица избеглица, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на
територији Чукарице, доделом помоћи у грађевинском материјалу.
Специфични циљ 1.2.
У периоду 2020-2025. године стамбено збринути најмање 15 породица избеглица, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на
територији Чукарице, кроз пројекте откупа сеоских домаћинстава.
Специфични циљ 1.3.
„У периоду 2020-2025.године реализовати програм доделе најмање 20 монтажних кућа, за
породице избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији“, које
би се постављале на грађевинском земљишту ових лица или на грађевинском земљишту
Градске општине Чукарица, за социјално становање у заштићеним условима и за давање у
закуп са могућношћу откупа.
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Специфични циљ 1.4.
У периоду 2020-2025. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 120
породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији са
пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, кроз програме доделе средстава за
обављање доходовних активности.
Специфични циљ 1.5.
У периоду 2020-2025. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 40
породица избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији са
пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, кроз едукативне програме и програме
доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
другим државним институцијама и невладиним сектором.
Специфични циљ 1.6.
„У периоду 2020-2025.године реализовати програм изградње најмање 60 станова на
територији општине Чукарица, за социјално становање у заштићеним условима и за давање у
закуп са могућношћу откупа, за породице избеглих, интерно расељених лица и повратника по
споразуму о реадмисији.“
Специфични циљ 1.7.
У периоду 2020-2025. године у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике
Србије као и надлежним Секретаријатима града Београда, радити на затварању неформалних
колективних центара кроз предвиђене програме.
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ПОГЛАВЉЕ 5 - Активности
Задаци за реализацију Локалног плана акције за избегла , интерно расељена лица и повратнике по Споразуму о
реадмисији
Специфични циљ 1.1. У периоди 2020. до 2025. стамбено збринути најмање 100 породица избеглица, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, доделом грађевинског материјала за
адаптацију старих неусловних стамбених објеката или за завршетак започете градње стамбеног објекта.
Активност

Период
реализације

Очекивани резултат

Индикатор(и

Потребни ресурси
Буџет лок.
самоуп.

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Локална
самоуправа

КИРС

Остали
извори

1.1.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена
финансијска средства

Потписан уговор

1.1.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија
за реализацију
пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи
људски
ресурси

1.1.3. Доношење Правилника и
израда критеријума за одабир
приоритетних породица

7 дана

Донесен правилник и
израђени критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи
људски
ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
управљање
миграцијама
Комисија за
реализацију
пројекта

1.1.4 Расписивање јавног позива
за доделу помоћи и медијска
презентација пројекта

30 дана

Оглас за доделу
помоћи расписан и
обавештена јавност

Број поднетих
пријава на оглас

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.1.5 Обилазак и провера стања
објеката на терену пријављених
потенцијалних корисника

30 дана

Утврђен степен
изградње стамбених
објеката и реалнист
захтева за доделу
помоћи одабране
породице
потенцијалних
корисника

Урађени
предмери и
предрачуни за
тражене набавке
за сваког
корисника

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта
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КИРС

КИРС

1.1.6 Избор корисника и израда
прелиминарне листе,
објављивање листе и разматрање
приговора

15 дана

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји

Комисија за
реализацију
пројекта

1.1.7 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна
листа

Одлука,записник

Комисија за
реализацију
пројекта

1.1.8 Расписивање јавне набавке
грађевинског материјала и
одабир најповољнијег понуђача

60 дана

Објављена јавна
набавка

Број достављених
понуда

Постојећи
људски
ресурси

Стручна служба

1.1.9 Потписан уговор са
добављачем

8 дана

Потписан уговор

Достављена
средства
обезбеђења
плаћања

Постојећи
људски
ресурси

Стручна службе

1.1.10 Потписивање уговора са
корисницима
Материјала

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи
људски
ресурси

Стручна службе

1.1.11 Испорука грађевинског
материјала

10 дана

Примљен материјал од
стране корисника

Потписана
отпремница

Стручне
службе

1.1.12 Исплата фактура
добављача

30 дана

Примљена фактура и
отпремнице

1.1.13 Израда извештаја о
финансијском утрошку
средстава
1.1.14 Праћење уградње
грађевинског материјала

7 дана

Урађен извештај
Комисије

10 дана

Урађен извештај
Комисије

Извод са текућег
рачуна ГО
Чукарица
Потврда о
пријему
извештаја
Записник
Комисије

1.1.15 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Постојећи
људски
ресурси
Постојећи
људски
ресурси
Повереник и
стручне
службе
Комисија за
реализацију
пројекта
Комисија за
реализацију
пројекта

Потврда о
пријему
извештаја
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Стручне
службе
Комисија за
реализацију
пројекта
Комисија за
реализацију
пројекта
Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС

КИРС

Специфични циљ 1.2. У периоди 2020. До 2025. стамбено збринути најмање 15 породица избеглица, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, кроз пројекте откупа сеоских
домаћинстава са окућницом у складу са популационом политиком локалне самоуправе на чијој се територији налазе поменута
домаћинства..
Активност

Период
реализац.

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет лок.
самоуп.

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Локална
самоуправа

КИРС

Остали
извори

1.2.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан уговор

1.2.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи
људски
ресурси

1.2.3.доношење Правилника и
израда критеријума за одабир
приоритетних породица

7дана

Донесен правилник и
израђени критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи
људски
ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
миграције
Комисија за
реализацију
пројекта

1.2.4 Расписивање јавног позива
за доделу помоћи и медијска
презентација пројекта

30 дана

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број поднетих
пријава на оглас

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.2.5 Обилазак и избор
корисника и израда
прелиминарне листе,
објављивање листе и разматрање
приговора

15 дана

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји

Комисија за
реализацију
пројекта
Савет за
миграције

1.2.6 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

записник

Комисија за
реализацију
пројекта
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КИРС

КИРС

1.2.7 реализација откупа
домаћинстава
( потписивање уговора између
донатора и власника
домаћинстава)
1.2.8 Потписивање уговора са
корисницима

30 дана

Уговор о куповини

Број откупљенид
сеоских
домаћинстава

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.2.9 Усељавање одабраних
корисника-породица

20 дана

Усељене породице

Број усељених
породица

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.2.10 Праћење реализације и
оцена успешности програма

10 дана

Прикупљање и
анализирање
информација о
реализацији програма,
писање извештаја

Број и врста
анализираних
информација,
извештаја и
препорука

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС

1.2.11 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС
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КИРС

донатори

Специфични циљ 1.3. У периоди 2020. До 2025. стамбено збринути најмање 20 породица избеглица, интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, кроз програм доделе монтажних кућа
које би се постављале на грађевинско земљиште у власништву ових лица или на њима додељено грађевинско земљиште чији је корисник
ГО Чукарица.
Активност

Период
реализац.

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет лок.
самоуп.

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Локална
самоуправа

КИРС

Остали
извори

1.3.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан уговор

1.3.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи
људски
ресурси

1.3.3 Доношење Правилника и
израда критеријума за
одабир приоритетних породица

7дана

Донесен правилник и
израђени
критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи
људски
ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
миграцијама
Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.4 Расписивање јавног позива
за доделу помоћи и медијска
презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број поднетих
пријава на оглас

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.5 Обилазак и провера стања
објеката на терену пријављених
потенцијалних корисника

20 дана

Утврђен степен изградње
стамбених објеката и
реалнист захтева за
доделу помоћи одабране
породице потенцијалних
корисника

Урађени
предмери и
предрачуни за
тражене набавке
за сваког
корисника

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.6 Избор корисника и израда
прелиминарне листе,
објављивање листе и разматрање
приговора

15 дана

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји
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Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС

КИРС

1.3.7 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

Одлука,записник

1.3.8 Расписивање јавне набавке
монтажних кућа и одабир
најповољнијег понуђача

60 дана

Објављена јавна набавка

Број достављених
понуда

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.3.9 Потписан уговор
са понуђачем

18 дана

Потписан уговор

Достављена
средства
обезбеђења
плаћања

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.3.10 Потписивање уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.3.11 Испорука и изградња
монтажних кућа

15 дана /
кућа

Примљен материјал од
стране корисника

Потписана
отпремница

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.3.12 Исплата фактура
добављачу

45 дана

Примљена фактура и
потпремнице

Извод са текућег
рачуна

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.3.13 Израда извештаја о
финансијском утрошку
средстава

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Повереник и
стручне
службе

Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.14 праћење изградње
монтажних кућа

У периоду
изградње

Урађен извештај
Комисије

Записник са
састанка
Комисије

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

1.3.15 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта
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Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС

КИРС

Специфични циљ 1.4 У периоди 2020.-2025.године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 120 породица избеглица,
интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, кроз
програме доделе средстава за обављање доходовних активности.
Активност

Период
реализац.

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси
Буџет лок.
самоуп.

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Локална
самоуправа

КИРС

Остали
извори

1.4.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан уговор

1.4.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова
комисије

Постојећи
људски
ресурси

1.4.3 Доношење Правилника и
израда критеријума за
одабир приоритетних породица

7дана

Донесен правилник и
израђени
критеријуми

Квалитет
правилника и
критеријума

Постојећи
људски
ресурси

Локална
самоуправа и
Савет за
миграцијама
Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.4 Расписивање јавног позива
за доделу помоћи и медијска
презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број поднетих
пријава на оглас

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.5 Обилазак подносиоца
захтева

20 дана

Урађени и
усвојени
записници са
обиласка терена

Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.6 Избор корисника и израда
прелиминарне листе,
објављивање листе и разматрање
приговора

15 дана

Утврђен степен
угрожености као и
услови за бављење
делатности за коју се
тражи помоћ
Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји
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Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС

КИРС

1.4.7 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

Одлука, записник

1.4.8 Расписивање јавне набавке
и одабир најповољнијег
понуђача

60 дана

Објављена јавна набавка

Број достављених
понуда

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.9 Потписан уговор
са понуђачем

18 дана

Потписан уговор

Достављена
средства
обезбеђења
плаћања

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.10 Потписивање уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.11 Испорука машина и алата
за дох.активности

15 дана

Примљене машине и
алати од стране
корисника

Потписана
отпремница

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.12 Исплата фактура
добављачу

45 дана

Примљена фактура и
потпремнице

Извод са текућег
рачуна

Постојећи
људски
ресурси

Стручна
службе

1.4.13 Израда извештаја о
финансијском утрошку
средстава

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Повереник и
стручне
службе

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.14 праћење реализације
пројекта

У периоду од
3 месеца

Урађен извештај
Комисије

Записник са
састанка
Комисије

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

1.4.15 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај
Комисије

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за
реализацију
пројекта

38

Комисија за
реализацију
пројекта

КИРС

КИРС

Специфични циљ 1.5. У периоди 2020.- 2025.године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 40 породица избеглица, интерно
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији са пребивалиштем-боравиштем на територији Чукарице, кроз едукативне програме и
програме доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање, другим државним институцијама и
невладиним сектором
Активност

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатор(и)

Потребни ресурси

Буџет лок.
самоуп
1.5.1 Идентификација потреба
за одређеним занимањима и
израда програма
преквлификације
1.5.2 Потписивање уговора са
донатором

60 дана

Идентификоване
потребе и зрађен
програм

Број и врста
дефицитарних
занимања

10 дана

Обезбеђена фин.
средства

Потписан
уговор

1.5.3. Презентација програма
и јавно оглашавање путем
медија

30 дана

Одржане најмање 2
презентације за по 15
потенцијалних
корисника;

Број учесника
на одржаним
презентацијама

1.5.4 Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија
за реализацију
пројекта

Број чланова
комисије
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Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

повереник

НСЗ

Председник
ГО Савет за
миграције

Донатор (КИРС)

Служба за
информиса
ње ГО
чукарица

Донатор (КИРС)

Остали
извори
Људски
ресурси –
запослени у
НСЗ
Људски
ресурси –
запослени у
НСЗ
Технички
услови за
одржавање
презентациј
е
Постојећи
ресурси

Локална
самоуправа
и Савет за
миграцијам
а

1.5.5.доношење Правилника и
израда критеријума за
укључивање корисника у
програме преквалификације

7 дана

Донесен правилник и
израђени критеријуми

Садржај и
квалитет
правилника и
критеријума

1.5.6 Расписивање јавног
позива

30 дана

Оглас за доделу помоћи
расписан и обавештена
јавност

Број поднетих
пријава на оглас

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и
извештаји

Људски
ресурси
предавача

Комисија за
реализацију
пројекта

Број кандидата
и време
реализације
Извештаји са
одржаних
часова обуке
Број и врста
реализованих
обука
Потврда о
пријему
извештаја
Број
послодаваца
који су спремни
да приме на
пробни рад
кориснике који
су успешно
завршили обуку

Комисија за
реализацију
пројекта

Повереник,

1.5.7 Избор корисника и
израда прелиминарне листе,
објављивање листе и
разматрање приговора
1.5.8 Припрема распореда
обуке

10 дана

Направљен распоред
обуке по занимањима

1.5.9 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Успешно завршило
обуку 30 корисника

1.5.10 Реализација програма
обуке

60 дана

Објављена јавна
набавка

1.5.11 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

1.5.12 Информисање
послодаваца о новим
кадровима

30 дана

Урађен и усвојен
извештај од стране
Комисије
Одржани састанци са
послодавцима
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Постојећи
људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта
Комисија за
реализацију
пројекта

Стручна
службе
Комисија за
реализацију
пројекта
Људски
ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта
Комисија за
реализацију
пројекта
КИРС
Привредниц
и, медији,
НСЗ

КИРС

ПОГЛАВЉЕ 6 - Ресурси / Буџет
Детаљан годишњи буџет за сваку годину примене ЛАП-а биће урађен на
основу разрађених годишњих планова за текуће године и у њима ће бити
планирано учешће општинског буџета од 10% као основ за учешће у новим
пројектима. Средства за реализацију овог Локалног акционог плана обезбеђиваће
се из различитих извора: делом из буџета Републичког комесаријата за избеглице
и миграције, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се
развити на основу овог Локалног акционог плана, донаторских средстава
приступних фондова европске комисије, USA AID фонда, комисије ЕУ, Светске
банке за развој, републичког и градског буџета, као и из других доступних извора.
Локални план, као свој саставни део има планиране активности за
имплементацију и за праћење (мониторинг) и оцењивање успешности
(евалуацију) активности.
Уколико се буду развијали програми социјалног становања, социјалног
становања под заштићеним условима, донације у грађевинским пакетима,
програми преквалификације и доквалификације, општина ће поред средстава,
(извори финансирања донације, републики и градски буџет), обезбедити људске и
материјалне ресурсе за унапређење квалитета живота у новим насељима.

ПОГЛАВЉЕ 7.-Аранжмани за примену
Аранжмани за примену ЛАП-a у ГО Чукарица 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-a и

2)

Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом примене ЛАП-a, након његовог усвајања,
представљаће Савет за миграцијe и трајна решења и Тим за израду ЛАП-а, који су
учествовали у изради плана, као и евентуално други чланови из реда кључних
актера у локалној заједници. Савет за миграције ће, као део свог будућег рада,
направити План управљања применом Локалног плана.
Савет миграције и трајна решења, као управљачка структура има следеће задатке:
У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана;
Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
операционализације Локалног плана;
Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској
форми од сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја избеглих , ИРЛ
и повратника у локалној заједници;
Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)
Локалног плана;
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Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.
Реализација Локалног акционог плана;
Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују
Локалним планом;
Редовно достављање извештаја Савету за миграције и трајна решења 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.
У ГО чукарица се процењује да ће носиоци програма, пројеката и активности
ЛПА бити у првом реду следеће институције:
1.

Повереништво за избеглице и стручне службе ГО Чукарица

2.

Центар за социјални рад - Одељење Чукарица

3.

Дом здравља „Др Симо Милошевић“ -Чукарица

4.
НВО које се баве проблемима избеглих , интерно расељених лица
повратника
5.

и

Црвени крст Чукарица

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 припремаће Савет за миграције и
трајна решења уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби,
Савет ће формирати и одговарајуће радне тимове.
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и
доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и
оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).

ПОГЛАВЉЕ 8-Праћење и оцена успешности
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛПА је да се
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује
успех ЛПА ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза
и оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2020-2025. Евалуација (као
анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично-једном
годишње. Финална евалуација обавиће се на крају 2025. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују
целовито сагледавање испуњења активности-задатака и специфичних циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене
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Локалног плана ће бити следећи:
1.Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;
2.Структура корисника услуга и мера програма;
3.Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и
повратника у локалној заједници;
4.Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглих, ИРЛ и
повратника;
5.Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и
повратника (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).
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 др.
Савет за миграције 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-стручна лица из
локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве
питањима избеглих и ИРЛ, као и представници корисничких група овог Локалног
плана. Савет ће својим Планом рада дефинисати начин организовања
мониторинга и евалуације Локалног акционог плана.
Након усвајања ЛАП ће бити постављен на званичној интернет презентацији ГО
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