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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОЈНИК 
Г-ДИНА НЕБОЈШЕ НЕНАДОВИЋА 

 
 
 
 Општина Бојник припада групи најнеразвијених општина са израженом миграцијом 
становништва. Неповољна економска ситуација подстиче даљу миграцију становништва 
ка економско и привредно развијеним центрима. Стога је веома важно да ли и како 
локална самоуправа прати потребе грађана на нивоу локалне заједнице као и то да 
предлаже мере за њихово решавање. 
 Са проблемима који муче „локално становништво“ суочени су и становници 
општине Бојник који имају статус избеглих и интерно расељених лица, али и повратници. 
Према евиденцији њихов број варира, али их тренутно има нешто више од стотинак.
 Планирајући активности решавања проблема ових циљних група, имали смо у виду 
чињеницу да општина Бојник нема могућност да издвоји знатна средства за решавање 
проблема избеглих, ИРЛ и повратника, али очекујемо помоћ донатора при чему посебно 
Комесаријата за избелице Републике Србије. 
 На крају очекујемо пуну подршку одборника Скупштине општине Бојник за 
усвајање и реализацију овог Локалног акционог плана (ЛАП). 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
Небојша Ненадовић 
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ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 
ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ 

О РЕАДМИСИЈИ 
 
У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја 
избеглих1, интерно расељених лица2 (ИРЛ) и повратника по основу споразума о 
реадмисији3 подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за 
живот избeглих, интерно расељених лица и повратника намеравамо да остваримо у свом 
локалном окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на 
идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у 
заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица и повратника посматрамо као резултат процеса 
планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева 
развоја ове области живота локалне заједнице. 
 
У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се сва 
лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата 
на простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије, 
укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али 
и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса. 
Повратници су сви они грађани Србије који су изгубили или нису имали право боравка у 
земљама ЕУ.   
 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у 
Општини Бојник, настао је као резултат учешћа у Пројекту Подршка институцијама 
Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и интерно расељена лица, а допуна 
Локалног акционог плана, у вези с решавањем проблематике повратника спроведена је у 
оквиру пројекта Јачање капацитета институција РС на пољу миграција. Општи циљ 
Пројекта је проналажење решења на нивоу државе која ће пружити подршку Влади 
Републике Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих и ИРЛ. 

1 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 је своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу 
врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. проширен  и на особе које су биле изложене ратним 
страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу. 
(http://en.wikipedia.org/wik/Refugee) 
2 Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале у 
границама своје државе. Разлози због којих били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: 
рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплаве и 
сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. 
Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, 
међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских права. 
(http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person) 
3 Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће 
услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је 
могуће на основу поднетих prima facie доказа веродостојно претпоставити да је то лице држављанин Србије 
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Пројекат је финансирала Европска унија, а спровела Међународна организација за 
миграције (International Organization for Migration – IOM). Корисници Пројекта биле су 
институције Владе Републике Србије (КИРС), Министарство за Косово и Метохију 
(МинКиМ) и Министарство рада и социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна 
министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и одабране 
општине/градови. 
Стратешки оквир Пројекта одрађен 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.4 У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, 
овај Пројекат узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а 
нарочито оне који су у домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и 
спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих, и интерно 
расељених лица и повратника овде се третира као део ширег механизма смањења 
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група. 
 
Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на 
период од 2 године са детаљном разрадом активности за 2012. и 2013. годину.  
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника у Општини Бојник, заснивао се на интерактивном приступу 
чије су основне методолошке карактеристике да је: 
 

• Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности; 
• Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено 

организоване подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у 
локалној заједници; 

• Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама 
унапређења положаја избеглих, интерно расељених и повратника; 

• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој 
се тежи; 

• Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потрених 
за доношење одлука; 

• Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници. 
 
За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама 
избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Бојник, коришћени су следећи 
извори: резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним 
актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за 
избеглице, Црвеног крста, локалних невладиних организација итд. Процес израде Плана 
спроведен је у новембру 2011. У оквиру ревизије овог акционог плана за решавање 
проблема повратника, коришћени су подаци прикупљени кроз анкету коју је спровео 
Комесаријат за избеглице у оквиру пројекта СДЦ, као и подаци ИОМа.  

4 Детаље о осталим националним документима погледати у Поглављу – Анализа ситуације и спорна питања 
избеглих, интерно расељених лица и повратника. 
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ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ 
 
 

На основу чл. 32 Закона о локалној самоуправи („сл.гласника 
РС“бр.129/07) и чл.28 Стратута општине Бојник („сл.гласника града 
Лесковца“бр.11/08,23/08,3/09 и 4/10) Скупштина општина Бојник на седници 
одржаној дана __________ 2011 год. донела је  
 
 

 
О Д Л У К У  

О усвајању локалног акционог плана  
 

Чл.1 
 

Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, 
интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији за 
период од 2 године 2012 и 2013 године. 
 

Чл.2 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављања у Службеном 
гласнику града Лесковца. 
 
Бр.____________ 
Бојник __________ 2011 год. 
 
 
                                        Скупштина општине Бојник 
 
 
 

Председник 
Аца Јовановић с.р 

         __________________ 
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ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА/ЦАМА У ПРОЦЕСУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНИРАЊА 

 
У циљу израде Локалног Акционог плана за унапређење положаја избеглих и 

интерно расељених лица у Општини Бојник, формиран је Савет за управљање миграцијама 
и трајна решења на територији општине Бојник (у даљем тексту: Савет), који су чинили 
представници/це: локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог 
документа, укључујући и Повереништво за избеглице, институција система које се на 
локалном нивоу баве питањима избеглих и интерно расељених, невладиних организација 
које делују у локалној заједници Комесаријата за избеглица Републике Србије. 
 

Улога Савета је да: 
 

- сагледава и прати стање и проблеме избеглих и интерно расељених лица, као и 
повратника, и предлаже приоритете за њихово решавање на основу реалних 
могућности, 

- израђује, предлаже стратешки план скупштини за побољшање положаја избеглих, 
прогнаних и расељених лица, као и повратника, са циљем да се подстакне њихова 
социјална интеграција, и појединачне акционе планове ради унапређења начина 
решавање проблема ових лица, као и инструменте за реализацију и праћење ових 
планова, 

- предлаже мере на нивоу локалне самоуправе и активности за  прихват и збрињавање 
повратника 

- иницира и подстиче развој партнерства између локалне самоуправе, надлежних 
установа и институција, и невладиних организација које се баве овом проблематиком 
на територији општине Бојник, 

- учествује у изради програма за формирање базе података избеглих, прогнаних и 
расељених лица, као и повратника, њиховим потребама и доступним услугама, као и о 
институцијама и невладиним организацијама које се баве пружањем образовних, 
социјално-здравствених и других услуга овим лицима, 

- предлаже активности усмерене на унапређење сарадње са земљама порекла избеглих, 
прогнаних и расељених лица, као и повратника, 

- сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, и другим надлежним 
инсититуцијама 

- покреће иницијативе, усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише 
јавност и председника општине и Општинско веће о активностима Савета. 
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Савет је именован у саставу: 

- Небојша Ненадовић – председник општине, за председника Савета, 
- Бојана Ђенић – повереник за избеглице општине Бојник, за секретара 

Савета 
- Јелена Марић – Саветник за односе сјавношћу, за члана 
- Драгослав Анђелковић – начленик Општинске управе општине Бојник, за 

члана 
- Небојша Димитријевић – директор Центра за социјални рад, за члана 
- Славољуб Јанковић – представник ОО Црвеног крста Бојник, за члана и 
- Влада Петровић – урбаниста, за члана. 

 
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били 

представници/це различитих институција, организација и група, укључујући и групе 
потенцијалних корисника/ца који су повремено учествовали у консултативном процесу.  
Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике Србије и ИОМ 
(International  Organization  for Migration) пројектном тиму. 

 
САЖЕТАК - РЕЗИМЕ 

 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица 

(ИРЛ) и повратника у општини Бојник (2009. – 2013. година) је документ који изражава 
дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за 
интеграцију избеглих и унапређење животних услова интерно расељених лица, као и за 
реинтеграцију повратника у локалну заједницу.  

 
Општина Бојник тренутно има преко сто избеглих и интерно расељених лица (5 

избеглих и 65 ИРЛ). Уз то, од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007. године, у 
Бојник је по подацима Комесаријата за избеглице враћено 7 држављана Србије који нису 
имали, или су изгубили основ боравка.5 Притом, кроз програме организованог повратка 
које је до 2009. године спроводио ИОМ, у протеклим годинама у општину су се вратиле 5 
особе. По подацима повереништва за избеглице Општине Бојник на територији Општине 
Бојник регистровано је 13 повратничких породица, односно 44 чланова тих породица, чија 
је структура искључиво ромске националне мањине 
 

Основни проблеми с којима се сусрећу избегли, интерно расељени и повратници у 
Општини Бојник су стамбено питање, збрињавање и друштвена интеграција, затим 
приступ здравственој и социјалној заштити, као и висок проценат незапослених. Стога је 
општи циљ овог плана побољшање животног стандарда избеглица, ИРЛ и повратника 
решавањем стамбених питања, и економским оснаживањем и осамостаљивањем. У оквиру 
наведених општих циљева, акционим планом утврђује се низ оперативних задатака: 

 

5 Подаци Комесаријата за избеглице, Канцеларије за реадмисију на Аеродрому „Никола Тесла“ www.kirs.gov.rs   
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           СЦ 1: У периоду од 2012.-2013. године трајно решити стамбено питање за најмање 
12 породица ИРЛ и повратника, кроз адаптацију започетих, или адаптацију старих 
неусловних стамбених објеката, кроз доделу пакета грађевинског материјала. 
            СЦ 2: У периоду од 2012.-2013. године трајно решити стамбено питање за најмање 
10 породица избеглих и ИРЛ изградњом стамбених јединица за социјално становање у 
заштићеним условима. 
  СЦ 3: У периоду од 2012.-2013. године решити стамбено питање за најмање 10 
породице ИРЛ откупом сеоских домаћинстава. 
            СЦ 4: У периоду од 2012.-2013. године економски оснажити најмање 5 породице 
избеглица, ИРЛ и повратника кроз програме доквалификације и преквалификације.  
 СЦ 5: У периоду од 2012.-2013. године економски оснажити најмање 20 породица 
избеглица, ИРЛ и повратника кроз пројекте доходовних активности. 

 
Процењује се да ће за реализацију локалног плана у периоду 2009. – 2013. године 

бити потребно око 500.000 евра. Део потребних средстава обезбедиће општина, 
активирањем већ постојећих и издвајањем додатних ресурса, а остала недостајућа 
средства, прибави ће се од надлежних министарстава Владе Републике Србије, 
донаторских и других извора финансирања. 

 
 

ABSTRACT 
 

The Local Action Plan (LAP) for the improvement of the conditions of refugees and 
internally displaced persons (IDP) in the Municipality of Bojnik (2009-2013) is a strategic 
document adopted by the Municipal Assembly. This document is a result of planned and 
systematic decisions about the steps the City intends to take in order to improve social  and 
material conditions for integrations of refugees and internally displaced persons into the local 
community. 

 
The Municipality of Bojnik has currently more than a hundred refugees and internally 

displaced persons (5 refugees and 65 IDPs). In addition, since the signing of the Readmission 
Agreement with the EU in 2007, 12 Serbian citizens have returned to Bojnik.6 According to the 
municipal trustee there are 13 returnee families registered in the municipality with a total of 44 
family members all belonging to the Roma minority.  
 

The main problems faced by refugees, internally displaced and returnees in the Bojnik 
municipality are housing and social integration, followed by access to health and social care, as 
well as high unemployment rates. Therefore, the overall objective of this Local Action Plan is to 
improve the standards of living of refugees, IDPs and returnees by providing housing solutions 
and economic strengthening and independence. Within this objective, a set of specific objectives 
is foreseen in this LAP: 
 

6 Of this number, the Readmission Office at the Belgrade Airport registered 223 returns. In addition, through IOM-administered AVR programs 
until 2009, 204 returned, mostly from Germany through GARP 
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SG 1: During 2012.-2013., provide housing solutions for at least 12 refugee, IDP and 
returnee families through the provision of building materials for the finalisation of construction 
or adaptation of the old and inappropriate accommodations. 

SG 2: During 2012.-2013. provide accommodation for at least 10 refugee, IDP and 
returnee families through programmes of social housing in a protected environment. 

SG 3: During 2012.-2013, provide accommodation for at least 3 most vulnerable refugee 
and IDP families by purchasing 3 rural houses. 

SG 4: During 2012.-2013, support the economic strengthening of at least 5  refugee, IDP 
and returnee families through projects of vocational and additional training 

SG 5: During 2012.-2013, support economic strengthening of at least 20 refugee, IDP and 
returnee families through income generation projects. 

 
Total estimated cost for the realization of this LAP during 2009 – 2013 is approximately 

500.000 Euros. Part of the required funds will be secured by the municipality through allocating 
the existing and initiating additional resources, but also through donors’ and line ministries’ 
funds and resources. 

 
 
 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
  Oпштина Бојник припада региону Јужне Србије и Јабланичког округа, припада реду 
најнеразвијенијих општина Републике Србије. 
 
            Просторе се на површини од 264 км2, коју чине 37 насеља, са укупно 13.118 
становника, према попису из 2002. године, са просечном густином насељености од 49 
становника на 1 км2, што је сврстава у ред ретко насељених подручја. 
 
            Око 2/3 територије је брдско-планинско подручјe. 
 
 Посматрајући период од 30 година уназад, постоји стална велика миграција 
становништва из овог подручја, пре свега из економских разлога. 
 
 Када се осврнемо на део станивништва који чине избеглице и ИРЛ нису били у 
могућности да реше ни елементарна питања егзистенције на овом подручју, њихов број је 
у сталном опадању и сада говоримо тачно о 5 избеглих лица и 62 ИРЛ. 
 
Структура избеглих и ИРЛ по датим параметрима изгледа сада овако:  
 
Деца до 7 година / Женских                    Мушких                   
Лица од 7-18 година   6 Женских                 2 Мушких            4     
Лица од 18-65 година 55 Женских               22 Мушких           33      
Лица преко 65 година   9 Женских                 5  Мушких             4     
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 Имајући у виду да је привреда и запошљење на територији општине Бојник веома 
смањено, само је део становништва из ове популације (њих десетак) у периоду од њиховог 
доласка на подручју општине Бојник па до данас решио питање тренутног запослења. 
 Можемо да напоменемо да су нека лица самоиницијативно решила питања 
становања, било у својој режији или су пак нашли смештај код рођака и пријатеља. 
            Треба напоменути и то да са можда најтежом социјалном ситуацијом сусрећу  и 
неке породице које су угрожене и стамбено и материјално, а говоримо о 5 породица које 
имају укупно 24 чланова.  
 

Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007. године, у Бојник је по 
подацима Комесаријата за избеглице враћено 7 држављана Србије који нису имали, или су 
изгубили основ боравка.7 Уз то, кроз програме организованог повратка које је до 2009. 
године спроводио ИОМ, у протеклим годинама је у општину Бојник враћено 5 особа, 
углавном из Немачке, кроз програм ГАРП. Обзиром да не постоје систематски и 
ажурирани подаци о овој популацији, постоји могућност да је број повратника знатно 
већи. 

По подацима повереништва за избеглице Општине Бојник на територији Општине 
Бојник регистровано је 8 повратничких породица, односно 26 чланова тих породица, чија 
је структура искључиво ромске националне мањине.  

 
 
 

АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И СПОРНА ПИТАЊА 
 

Анализа контекста је обухватила четири врсте квалитативних анализа: Анализу или 
Преглед документације о ширем радном окружењу, Анализу стања (ЅWOT), Анализу 
заинтересованих страна и Анализу проблема. 

 
Анализа или Преглед документације о радном окружењу обухватио је неколико 

кључних националних стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни 
законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка 
документа општине Бојиник и реализоване и актуелне програме намењене избеглим и ИРЛ 
у Бојнику. 

 
Национални стратешки документи од значаја за питање избеглих, интерно 

расељених лица и повратника су: 
 

- Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених 
лица (2002., и ревизија март 2011.); 

- Национална стратегија за управљање миграцијама (2009.); 
- Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији 

(2009.); 

7 Подаци Комесаријата за избеглице, Канцеларије за реадмисију на Аеродрому „Никола Тесла“ 
www.kirs.gov.rs   
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- Стратегија за смањење сиромаштва (2003); 
- Национална стратегија одрживог развоја (2008); 
- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006 – 2012; 
- Национална стратегија запошљавања 2005 – 2010 (до 2020); 
- Стратегија развоја пољопривреде; 
- Стратегија регионалног развоја 2007 – 2012; 
- Стратегија развоја социјалне заштите; 
- Национални план акције за децу. 

 
Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама („Службени 

гласник РС“, бр. 18/92 као и Измене Закона које је ове године усвојила Народна 
Скупштина Републике Србије (''Службени гласник РС' бр.30/2010), с обзиром на уочену 
потребу да се регулишу  актуелне потребе и питања избеглица. 

 
Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица у Општини Бојник су:  
- Стратегија социјалне заштите становништва? 

 
Досадашњи програм и пројекти намењени избеглим и ИРЛ који су реализовани на 
територији општине Бојник су: 

 
 - Пројекат доходовне активности 

- Пројекат доделе пакета грађевинских материјала 
 

Најважнији закључци Анализе су: 
 

• Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица 
(2002., ревизија марта 2011.) дефинише основне правце деловања – обезбеђивање 
услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у 
складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе 
грађана 

• Национална стратегија за управљање миграцијама (2009) дефинише планско и 
организовано управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих 
миграционих кретања, и спровођење активности које ће довести до подстицања 
регуларних и сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема 
избеглица и интерно расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива 
социо-економска реинтеграција повратника – грађана Републике Србије по основу 
споразума о реадмисији.  

 
• Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009) 

утврђује приоритетне области, као што су: издавање личних докумената, решавање 
питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других 
права, као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и 
породично-правну заштиту, итд. Одсуство координације и размене информација о 
повратницима представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по 
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основу реадмисије, утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите 
ради њиховог укључивања у нову средину. 

 
• Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за 

развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно 
расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог животног 
стандарда и укупног друштвеног положаја 

 
 
 
 
 
 
 
Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих, 

интено расељених лица и повратника извршена је применом SWOT методе. 
 

У 
Н 
У 
Т 
Р 
А 
Ш 
Њ 
Е 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Политичка воља Општине 
- Спремност локалне самоуправе за 

делимично финансирање ЛАП-а 
- Кадровски капацитети (постојање 

Савета за миграције) 
- Постојећи простор 

- Сарадња између организација 
- Недостатак финансијских средстава / 

ограничен буџет 
- Недовољна обученост за рад са 

повратницима 
- Недовољна техничка опремљеност 
- Висок степен незапослености 
- Недостатак података о повратницима 
- Неповерење повратника 
- Недовољно развијена свест и 

негодовање становништва 

С 
П 
О 
Љ 
А 
Ш 
Њ 
Е 

МОГУЋНОСТИ ПРЕПРЕКЕ 
- Политичка воља државе да се 

реши проблем избеглих, ИРЛ и 
повратника 

- Постојање законског и 
подзаконског оквира 

- Закон о социјалној заштити је 
повољнији за кориснике 

- Расположиви фондови и 
донаторска средства 

- Економска криза 
- Политичка кретања / нестабилност 
- Сарадња са локалом 
- Висока незапосленост на 

националном нивоу 

 
 Најважнији закључци ове анализе су:  
 

Главне снаге локалне заједнице значајне за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених и повратника јесу политичка воља и спремност локалне самоуправе за 
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делимично финансирање ЛАП-а, као и постојање добрих кадровских капацитета, радног 
простора и Савета за миграције.  
 

Слабости локалне самоуправе представљају недостатак финансијских средстава у 
беџету, недовољна обученост за рад са повратницима и недовољна техничка опремљеност, 
као и слаба сарадња између организација. Осим тога Општина Бојник не располаже 
јединственом базом података о повратницима. Висока стопа незапослености локалног 
становништва и мигрантских група у локалној заједници исто припадају слабостима, као и 
неповерење самих повратника у државне институције и недовољна развијена свест и 
негодовање становништва.  
 

Међу главним могућностима, истиче се значајна политичка воља државе да се реши 
проблем избеглих и интерно расељених, и да се помогне оснаживање повратника. 
Повољном окружењу доприноси постојање законског и подзаконског оквира, као и 
расположиви фондови и донаторска средства. С друге стране, економска криза и 
политичке промене представљају значајну препреку у остваривању подршке овим 
угроженим мигрантским групама, чему доприноси и висока стопа незапослености на 
националном нивоу као и недовољна сарадња између централног и локалног нивоа. 
 

Анализом заинтересованих страна индентификоване су кључне заинтересоване 
стране за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у 
Општини Бојник, које су диференциране на крајње кориснике/це услуга (различите групе 
избеглих, интерно расељених лица и повратника) и кључне партнере локалној самоуправи 
у развијању и примени мера и програма. 
 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, 
интерно расељених и повратника су радно способна избегла, ИРЛ и повратници који 
немају одговарајућу квалификацију за потребе привреде и лица која немају потребна 
лична документа. 
 

Кључни партнери  у локалној самоуправи су: 
 
У реализацији овог плана,  као партнери, препознати су: 

 
• Општинска управа, која обезбеђује, креирајући општи оквир и локалну регулативу, 

услове за реализацију подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној 
заједници.  

• Повереништво за избеглице обавља послове у оквиру своје основне делатности и 
координира различите програме на локалном нивоу, а пре свега свеобухватну 
подршку избеглим и интерно расељеним лицима кроз различите програме и 
индивидуалну помоћ. 

• Центар за социјални рад организује и спроводи различите услуге социјалне заштите 
у локалној заједници и пружа друге врсте законом предвиђене подршке избеглим и 
интерно расељеним лицима у остваривању социјалних права.  
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• Национална служба запошљавања кроз своје програме самозапошљавања и 
запошљавања као приоритетне препознаје избегла, интерно расељена лица и 
повратнике. 

• КИРС, чија се улога огледа у организацији и координацији различитих програма за 
избегла и интерно расељена лица, преко мреже повереништава и кроз сарадњу са 
локалном самоуправом. 

• Образовне и здравствене установе у складу са могућностима и препознатим 
потребама обезбеђују додатне повластице за посебно рањиве групе избеглих, 
интерно расељених лица и повратника и сарађују са другим установама и 
институцијама у програмима намењеним овој категорији лица. 

• Црвени крст Бојник реализује многобројене социјално-хуманитарне активности. 
Како је технички опремљен, поред основних делатности и програма, бави се 
великим бројем акивности као што је Народна кухиња, подела пакета основних 
намирница и др. 

Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно 
расељених лица и повратника у Општини Бојник. 

 
- Избегла и ИРЛ суочавају се са стамбеним проблемом, поједина лица још увек немају 

започете своје објекте ради њихове адаптације или завршетка, нити су у могућности да 
сама реше своје стамбено питање. 

- Висок степен незапослености и сиромаштва присутан је међу избеглим и интерно 
расељеним лицима. 

 
− Повратници по реадмисији се суочавају са стамбеним проблемима, обзиром да скоро сви 

повратници у општини Бојник припадају ромској народности, проблем са смештајем је 
увећан вишечланим и вишегенерацијским породицама које живе у неусловним просторима. 

− Висок степен незапослености и сиромаштва присутан је међу расељеничком 
популацијом, али и међу повратницима који су углавном необразовани.    

− Укључивање деце повратника у образовни систем представља значајан проблем из 
више разлога, као што су недостатак средстава, језичке баријере, недостатак школске 
документације из иностранства, нострификација, а посебан проблем имају деца 
вишеструких повратника која су приморана да у току једне школске године чак више пута 
прекину похађање наставе..   

− Приступ и остваривање здравствене заштите за повратнике представља проблем 
када је реч о одржавању терапија појединим лицима.  
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ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ 
 

Критеријуми за одабир приоритетних група међу избеглим, интерно расељеним  и 
повратничким становништвом су следећи: 

 
- материјални и здравствени статус породица, тј. степен угрожености, 
- бројност породице као приоритет, 
- видљивост/невидљивост циљне групе и њених проблема, 
- ресурси којима располаже локалне заједнице и овлашћења која има, 
- активан приступ, односно спремност корисничке групе на активизам и самоорганизовање, 
- избеглице и повратници који немају решено стамбено питање, 
- избеглице, ИРЛ и повратници који имају тешкоће правне природе (нпр. нерешено питање 

личних докумената за ИРЛ и повратнике), и недовољан приступ информацијама. 
 

На бази критеријума који су се пре свега заснивали на тежини и раширености 
проблема с којима се суочавају грађани из избегличке, ИРЛ и повратничке популације, 
овај акциони план ће примарно бити усмерен на следеће групе: 

 
- избегли и интерно расељени, као и повратници који живе у приватном смештају и 

који немају трајно решено стамбено питање, а имају пребивалиште, односно 
боравиште на територији општини Бојник. 

 
- избегли и интерно расељени, као и повратници са инвалидитетом, и избегличке, ИРЛ 

и повратничке породице са децом ометаном у развоју. 
 

- избегла, интерно расељена лица, као и повратници и породице које немају средстава 
да заврше започету стамбену изградњу. 

 
- вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих,  интерно расељених лица и и 

повратника – то су породице са више од пет чланова. 
 

- породице погинулих, киднапованих и несталих на Косову и Метохији и подручјима 
обухваћених ратним дејствима у Републици Хрватској и БиХ., код којих је 
психосоцијална ситуација сложенија и тежа него код других породица избеглих и 
интерно расељених лица. 

 
- самохрани родитељи – пре свега самохране мајке са једним и више деце 

 
- незапослени, радно способни избегли, интерно расељени и повратници без 

квалификација које би одговарале потребама локалног тржишта рада.  
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ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 
            Општи циљ овог плана је побољшање социјално – материјалног положаја избеглих, 
ИРЛ и повратника на подручју општине Бојник, путем системских и одрживих програма за 
унапређење њихове интеграције и реинтеграције у локалну заједницу у периоду од 2012. -
2013. године. 
 
            Специфични циљеви овог ЛАП- а су следећи 
 
            1. У периоду од 2012-2013. године трајно решити стамбено питање за најмање 12  
породица ИРЛ и повратника, кроз адаптацију започетих, или адаптацију старих 
неусловних стамбених објеката, кроз доделу пакета грађевинског материјала. 
 
            2. У периоду од 2012-2013. године трајно решити стамбено питање за најмање 10 
породица избеглих и ИРЛ изградњом стамбених јединица за социјално становање у 
заштићеним условима. 
 
  3. У периоду од 2012.-2013. године решити стамбено питање за најмање 3 породице 
ИРЛ откупом сеоских домаћинстава. 
 
            4. У периоду од 2012-2013. године економски оснажити најмање 5 породице избеглица, 
ИРЛ и повратника кроз програме доквалификације и преквалификације.  
 
 5. У периоду од 2012-2013 године економски оснажити најмање 20 породица избеглица, 
ИРЛ и повратника кроз пројекте доходовних активности. 
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АКТИВНОСТИ – ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП 
Табела локалног акционог плана 

 
 

СЦ 1. У периоду од 2012.-2013. године трајно решити стамбено питање за најмање 12 породица ИРЛ и повратника, кроз 
адаптацију започетих, а недовршених стамбених објеката, кроз доделу бесповратних грађевинских грантова. 

Активности Време 
од-до Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС и 
/ или остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 

1.1.Идентификовати 
породице које имају 
потребе за подршком 

I квартал 
2012. год 

Идентификоване 
породице које имају 
подршку за 
грађевинским 
материјалом 

Број 
идентификовани 
породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Повереник Месне 
заједнице 

1.2.Обезбедити средства 
- подршку за програм 

I и II 
квартал 
2012. год 

Обезбеђење средства за 
подршку за најмање 12 
грантова у грађевинском 
материјалу 

Број породица за 
које је обезбеђена 
подршка 

Постојећи 
људски 
ресурси 

54.000 е Локална 
самоуправа 

КИРС 
Донатори 

1.3.Израда 
критеријума за одабир 
приоритетних породица 

III 
квартал 
2012. год 

Направљени 
критеријуми 

Квалитет 
критеријума 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Општинска 
комисија КИРС 

1.4.Одабир 
приоритених 
породица 

III 
квартал 
2012. год 

Одабрано најмање 12 
породица Број породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Општинска 
комисија КИРС 

1.5.Расподела и уградња 
грађевинског материјала 

IV 
квартал 
2012. год 

Подељена помоћ  
Постојећи 
људски 
ресурси 

 
Повереник, 
Општинска 
комисија 

КИРС 

 
 
 
 



СЦ 2. У периоду од 2012.-2013. године трајно решити стамбено питање изградњом стамбених јединица за најмање 10 
породица избеглих и ИРЛ. 

Активности Време 
од-до Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС и / 
или остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 

2.1. Идентификовање 
наугроженијих 
породица 

I квартал 
2012. 

Идентификација 
најмање 10 породица 

Број 
идентификованих 
породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 
Повереник 
Социјални 
радник 

Центар за 
социјалан рад 

2.2. Обезбеђивање и 
опремање адекватне 
општинске локације за 
градњу 

II – IV 
квартал 
2012. 
 

Обезбеђење земљишта 
с инфраструктуром 
потребне површине 

Површина 
идентификованог 
грађевинског 
земљишта 

Људски 
ресурси  Локална 

самоуправа  

2.3. Прављење финалне 
конструкције и плана 
прикупљања средстава за 
изградњу 

III и IV 
квартал 
2012. 

Направљен план и 
контакти са 
донаторима 

Број 
заинтересеованих 
донатора 

Људски 
ресурси  Локална 

самоуправа 
Донатори, 
КИРС 

2.4. Израда пројектне 
документације и одабир 
извођача радова 

I квартал 
2013. 

Пројектно решење, 
познат извођач радова Идејно решење Људски 

ресурси  Локална 
самоуправа 

Донатор, 
КИРС 

2.5. Отпочињање градње 
стамбених јединица 

II 
квартал 
2013.  

Грађење стамбене 
зграде 

Број изграђених 
станова 

Људски 
ресурси 

250.000 
евра 

Локална 
Самоуправа, 
извођач 
радова, 
надзорни орган 

Донатор, 
КИРС 

2.6. Формирање комисије 
за одабир породица 

II 
квартал 
2013. 

Формирана комисија Решење Људски 
ресурси  Локална 

самоуправа 
Донатор, 
КИРС 

2.7. Одређивање 
критеријума за одабир 
породица 

II 
квартал 
2013. 

Правилник о 
критеријумима Усвојен правилник Људски 

ресурси  Општинска 
комисиЈа 

Донатор, 
КИРС 
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2.8. Објављивање 
конкурса за доделу 
стамбених јединица 

III 
квартал 
2013. 

Објављивање конкурса 
за стамбене јединице Расписан конкурс Људски 

ресурси  Општинска 
комисија 

Локални 
медији 

2.9. Прикупљање и 
обрада поднетих пријава 

III 
квартал 
2013. 

Разматрање пријава Број пријављених 
породица 

Људски 
ресурси  Општинска 

комисија  

2.10. Одлука о расподели 
III 
квартал 
2013. 

Одабрано најмање 10 
породица 

Број изабраних 
породица 

Људски 
ресурси  Општинска 

комисија 
Донатор, 
КИРС 

2.11. Технички пријем 
стабених објеката 

IV 
квартал 
2013. 

Изграђене стамбене 
јединице  

Број изабраних 
породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Локална 
самоуправа  

2.12. Усељавање 
корисника 

IV 
квартал 
2013. 

Најмање 10 породица 
усељено 

Број збринутих 
породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Локална 
самоуправа 

Донатор, 
КИРС 

 
 

СЦ 3. У периоду од 2012.-2013. године решити стамбено питање за најмање 3 породица ИРЛ откупом сеоских 
домаћинстава. 

Активности Време 
од-до Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС и 
/ или 

остали 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

3.1. Идентификовање 
најугроженијих 
породица 

I квартал 
2012.  год 

Идентификоване 
најмање 3 породице  

Број 
идентификованих 
породица 

Људски 
ресурси  Повереник Општинско веће, 

месне заједнице 

3.2. Идентификовање 
расположивих сеоских 
домаћинстава 

II квартал 
2012. год 

Идентификована 
најмање 3 слободна 
домаћинства 

Број 
идентификовани 
сеоских 
домаћинстава 

Људски 
ресурси  Повереник Месне заједнице 
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3.3. Прављење плана 
прикупљања средства 
за откуп сеоских 
домаћинстава 

III 
квартал 
2012. 
године 

Направљен план и 
отпочети контакти с 
донатором 

Број и 
заинтересованост 
донатора 

Људски 
ресурси 

24.000 
евра 

Локална 
самоуправа Донатори, КИРС 

3.4. Формирање 
комисије за одабир 
породица 

IV 
квартал 
2012. 
године 

Формирана комисија Решење Људски 
ресурси  Локална 

самоуправа  

3.5. Одређивање 
критеријума за одабир 

IV 
квартал 
2012. 
године 

Правилник о 
испуњавању услова Усвојен правилник Људски 

ресурси  Општинска 
комисија КИРС 

3.6. Обезбеђена 
фианансијска средства 
за 15 сеоских 
домаћинстава 

I, II 
квартал 
2013. 
године 

Обезбеђена средства за 
куповину најмање 3 
сеоска домаћинства 

Износ обезбеђених 
средстава 

Људски 
ресурси  Локална 

самоуправа 
Идентификовани 
донатор, КИРС 

3.7. Објављивање 
конкурса, јавни позив 

II квартал 
2013.  

Објављивање јавног 
позива – конкурса Расписан конкурс Људски 

ресурси  Општинска 
комисија КИРС 

3.8. Избор породица II квартал 
2013.  Разматрање пријава Изабране најмање 3 

породице  
Људски 
ресурси  Општинска 

комисија Донатор, КИРС 

3.9. Реализација 
куповине 
(купопродајни уговор) 

III 
квартал 
2013. 
године 

Купљена најмање 3 
сеоскиа домаћинства за 
најмање 3 
најугроженије 
породице 

Број купљених кућа Људски 
ресурси  Локална 

самоуправа 
Породице, КИРС, 
Донатор 

3.10. Усељавање 
породица 

III и  IV 
квартал 
2013. 
године 

Најмање 3 породице 
усељене у куће 

Број збринутих 
породица   

Општинска 
комисија, 
Повереник 

Породице, КИРС, 
Донатор 
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СЦ 4. У периоду од 2012.-2013. године економски оснажити најмање 5 породица избеглица, ИРЛ и повратника кроз програме 
доквалификације и преквалификације. 

Активности Време од-до Резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Одговорни 
актери Партнер 

Буџет ЛС и 
/или остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 

4.1. 
Идентификовање 
потреба за 
одређеним 
занимањима и 
израда програма 
преквалификација  

јануар – 
фебруар 2012.  

Идентификоване 
потребе за 
одређеним  
занимањима и 
израђен програм 
преквалификација 

Број и врсте 
дефицитарних 
занимања 
 

Људски 
ресурси – 
запослени у 
НСЗ – 
Филијала 
Бојник 

  Повереник 
НСЗ – 
Филијала 
Бојник 

4.2. Презентација 
програма и јавно 
оглашавање путем 
медија 

фебруар – 
март 2012.  

Одржане најмање 2 
презентација за 
најмање 5 
потенцијална 
корисника. Оглашен 
програм преко 
локалних ТВ 
станица у трајању од 
7 дана 

Број одржаних 
презентација, 
број учесника на 
празентацијама, 
број и врста 
медијских 
оглашавања 

Сала за 
презентацију, 
простор и 
време у 
локалним 
медијима 

  Повереник 

НСЗ – 
Филијала 
Бојник, 
локална 
самоуправа, 
локални 
медији 

4.3. Израда 
критеријума за 
укључивање 
корисника у 
програме 
преквалификације 
и избор корисника 
у складу са 
критеријумима 

март – април 
2012 

Формирани 
критеријуми за 
укључивање 
корисника у 
програме 
прекквалификације, 
изабрани корисници  

Број и врста 
критеријума, 
број изабраних 
корисника 

Људски 
ресурси 
(радна група), 
Простор и 
опрема за рад 

 Повереник 
НСЗ – 
Филијала 
Бојник 

4.4. Припремање 
распореда обуке мај 2012.  

Направљен распоред 
обуке кандидата по 
одговарајућим 

Број кандидата 
по занимањима, 
време 

Људски 
ресурси – 
радна група 

 
Радна група, 
надлежна 
особа 
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занимањима реализације 
обука по 
занимањима 

Народног 
универзитета 

4.5. Реализација 
програма обуке 

јун 2012. – 
мај 2013.  

Одржане обуке за 
кориснике програма 
преквалификације. 
Обуку је успешно 
завршило најмање 5 
полазника 

Број и врста 
реализованих 
обука (врста 
занимања), број 
полазника који 
су успешно 
завршили обуке  

људски 
ресурси, 
предавачи, 
простор 

2.500 
евра 

Народни 
универзитет, 
Локална 
самоуправа 

НСЗ Бојник 

4.6. Информисање 
послодаваца о 
новим кадровима 

мај 2013. – 
септембар 
2013. 

Одржани састанци 
са послодавцима из 
одговарајућих 
привредних области 

Број 
послодаваца 
који су показали 
спремност да 
приме на пробни 
рад особе које су 
успешно 
завршиле обуку 

Људски 
ресурси   Локална 

самоуправа 

НСЗ Бојник, 
привредници 
Предузетници 
Локални 
медији 

4.7. Праћење 
реализације и 
оцена успешности 
програма 

Континурано, 
новембар-
децембар 
2013 

Прикупљање и 
анализирање 
информација о 
реализацији 
програма,оцењена 
успешност 

Број и врста 
анализираних 
информација, 
број и врста 
извештаја и 
препорука 

Особе 
задужене за 
праћење и 
оцењивање 
овог дела 
ЛАП-а 

 Локална 
самоуправа 

Комесаријат 
за избеглице 
РС 
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СЦ 5. У периоду од 2012.-2013. године економски оснажити најмање 20 породица избеглица, ИРЛ и повратника кроз пројекте 
доходовних активности. 

Активности Време 
од-до Очекивани резултат Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

Буџет ЛС 
и / или 
остали 

локални 
ресурси 

Остали 
извори 

5.1. Презентовање 
програма 
непосредно и 
оглашавањем преко 
локалних медија 

јануар – 
март  
2012. 

Одржане најмање две 
презентације са најмање 
20 потенцијалних 
корисника. Оглашен 
програм преко лок. 
радија и ТВ у трајању 
од 7 дана 

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

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Повереник Национална служба 
за запошљавање 

5.2. Истраживање 
локалних потреба и 
потреба тржишта 

јануар – 
март  
2012. 

Идентификоване 
области за економско 
оснаживање   

Профилисана 
активност 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Канцеларија за 
ЛЕР 

Национална служба 
за запошљавање,  
Привредна комора, 
Удружења малих и 
средњих предузећа 

5.3. 
Идентификовање 
заинтересованих 
лица за програм 
економског 
оснаживања 

април 
2012. 

Идентификована 
заинтересована лица за 
програм 

Број и обим 
заинтересованих 
особа 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална 
служба за 
запошљавање, 
Регионални центар 
за друштвено 
економски развој 
БАНАТ 

5.4. Израда 
критеријума за 
одабир корисника 
овог програма 

април 
2012. 

Израђена анализа 
идентификованих 
потреба и формирани 
критеријуми 

Број анкетираних 
корисника 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална 
служба за 
запошљавање, 
Регионални центар 
за друштвено 
економски развој 
БАНАТ 
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5.5. Расписивање 
конкурса за 
заинтересоване 
кориснике 

април – 
мај 2012. Пријављни на конкурс Број пријављних 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 

Локални фонд за 
развој 
пољопривреде, 
малих и средњих 
предузећа 

Фонд за развој 
АПВ, Покрајински 
секретаријати, 
КИРС, Донатори 

5.6. Избор 35 
породица које ће 
бити укључене у 
програм економског 
оснаживања 

јун 2012. 

Изабрано најмање 20 
породица које ће бити 
укључене у програм 
доходовних активности 

Број породица које 
испуњавају услове 
конкурса 

Постојећи 
људски 

ресурси 
 Канцеларија за  

ЛЕР, Повереник 
Национална служба 
за запошљавање 

5.7. Спровођење 
програма 

јул – 
децембар 
2012.  

Програм економског 
оснаживања спроведен 
за најмање 20 породица 

Број породица које 
су прошле кроз 
програм 

Постојећи 
људски 

ресурси 

34.000 
евра 

Канцеларија за  
ЛЕР, Повереник 

Национална служба 
за запошљавање 
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РЕСУРСИ / БУЏЕТ 

 
Процењено је да ће за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја 

избеглица, интерно расељених лица и повратника на подручју општине Бојник за период 2012 – 
2013. године бити укупно потребно 364.500  евра.  
 Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног плана биће урађен на 
основу разрађених годишњих планова за те године. 
 Средства за реализацију овог Локалног акционог плана обезбеђиваће се из различитих 
извора: 

- Делом из буџета локалне самоуправе 
- Делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог 

локалног плана; 
Из других доступних извора. 
 

У дефинисању и изради пројеката којима би се постигла реализација овог плана 
очекује се посебна подршка од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије, као 
што је био случај и приликом дефинисања овог плана. 
 
 

АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ 
 

Аранжмани за примену ЛПА у општини Бојник 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 ЛПА, и 
2. структуре које су оперативне и примењују ЛПА.  
 
Структуру за управљање процесом примене ЛПА, након његовог усвајања, 

представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења. Савет за миграције ће, 
као део свог будућег рада, направити План управљања применом локалног плана. Савет за 
управљање миграцијама и трајна решења као управљачка структура има следеће задатке: 

 
1. у потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене локалног плана;  
2. именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат 

операционализације локалног плана; 
3. 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; 

4. одржава контакте са свим учесницима у реализацији локалног плана; 
5. управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности 

(евалуације) локалног плана; 
6. одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи. 
 
Оперативну структуру за примену овог ЛАП чине институције, организације и 

тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу 
Локалног плана. У складу с ЛАП-ом, биће реализована подела улога и одговорности међу 



различитим актерима у локалној заједници- партнерима у реализацији. Сваки актер ће у 
складу с принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и 
документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна 
основа за праћење и оцјењивање успешности рада. 

 
Оперативна структура за примену локалног плана има следеће задатке и 

одговорности: 
 
1. реализација локалног акционог плана; 
2. непосредна комуникација с корисницима/цама услуга које се обезбеђују 

локалним планом; 
3. редовно достављање извештаја координатору/ки Савета за управљање 

миграцијама и трајна решења о свим активностима на спровођењу локалног 
плана; 

4. учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за 
спровођење задатака локалног плана; 

5. унапређење процеса примене локалног плана у складу са сугестијама и 
препорукама управљачке структуре. 

 
Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне 

комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у 
односу на очекиване резултате примене локалног плана. Планом комуникације, 
управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и 
предузимања одговарајућих акција. Детаљне годишње планове за наредни период, након 
2013. год. припремаће Савет за управљање миграцијама 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). 
 

 
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ПЛАНА 

 
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП-а је да се 

систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех 
ЛАП-а ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена. 

 
Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се 

континуирано и дугорочно за период 2009. – 2013. година. Евалуација (као анализа 
података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично – једном годишње и 
подносиће се извештај Скупштини Општине Бојник до половине децембра. Финална 
евалуација обавиће се на крају 2013. године. Мониторинг и евалуација укључују целовито 
сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева. 

 
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене 

локалног плана ће бити следећи: 
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- број нових услуга – локалних мера/програма за избегла, ИРЛ и повратнике; 
- обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама; 
- структура корисника/ца услуга и мера/програма; 
- ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и 

повратницима у локалној заједници; 
- обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима; 
- структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и 

повратницима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори). 
 
Процесни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП-а су 

дефинисани у склопу табеле локалног акционог плана: 
 

- број стамбено збринутих породица,  
- број закључених уговора о раду, 
- број лица која су добила сертификате о преквалификацији, 
- број и врста едукативних радионица и број учесника, 
- број потписаних протокола о сарадњи с одабраним НВО организацијама. 

 
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 
управљање миграцијама и трајна решења биће одговорна за праћење и оцењивање 
успешности рада на примени локалног плана акције, кроз мониторинг (М) и евалуацију 
(Е). Тим за МиЕ чине представници/це - стручна лица из локалних институција и 
организација које се непосредно или посредно баве питањима избеглих, ИРЛ и 
повратника, као и представници/це корисничких група овог локалног плана. Савет за 
управљање миграцијама и трајним решењем ће својим планом рада дефинисати начин 
организовања мониторинга и евалуације Локалног плана. 
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