На основу члана 40. Статута Општине Велико Градиште (’’Службени гласник Општине Велико
Градиште’’, бр. 9/2008),
Скупштина Општине Велико Градиште, на 30. седници одржаној дана 08.12.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглиух и интерно
расељених лица уОпштини Велико Градиште у периоду 2015-2018. године

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у Општини Велико Градиште у периоду 2015-2018. године.
Члан 2.
За имплементацију овог плана задужује се Савет за управљање миграцијама и
трајна решења општине Велико Градиште и повереник за избеглице општине Велико
Градиште.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ’’Службеном гласнику
општине Велико Градиште’’

Образложење
У Општини Велико Градиште, према евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије, тренутно боравак има 64 избеглих лица из бивших Република СФРЈ и 88
интерно расељених са простора КиМ. Велики број породица које се налазе у Општини Велико
Градиште су до сада регулисале нека од својих права: са простора бивших република СФРЈ
добило је донаторски стан - 22, општински стан - 7, грађевински материјал - 13, економско
оснаживање - 22 и са простора КиМ грађевински материјал - 7 породица. Ипак, многи од њих још
увек нису решили своја стамбена и егзистенцијална питања.
Како је постојећи Локални акциони план за унапређење положаја избеглица и интерно
расељених лица у Општини Велико Градиште истекао, указала се потреба за израду новог плана
који би обухватио кориснике у стању социјалне и економске потребе, пре свега кроз
имплементацију Регионалног стамбеног програма који има за циљ окончање расељења у региону
кроз решавање стамбених потреба најугроженијих породица.
Основни циљ примене локалног плана јесте да дефинише циљеве који би се заснивали на
свеобухватној анализи стања и укључивање у све сегменте живота избеглих и интерно
расељених лица.

Општи циљ је подршка институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за
избегла и интерно расељена лица, која финансира Европска унија и која изналази решења на
нивоу државе које ће пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин
одговори на потребе избеглих и интерно расељених лица.
Локални план је заснован на кључним принципима и садржи основне смернице за
побољшање услова живота у локалној заједници избеглих и интерно расељених лица уз подршку
централних и локалних власти. Он се заснива на побољшању стамбених услова живота избеглих
и интерно расељених, побољшаном запошљавању, условима школовања, социјалним условима,
као и сређивaњу и урбанизацији града.
Све ове активности би требало да се спроведу у Општини Велико Градиште, од 2015. до
2018, што ће довести до побољшања и унапређења положаја ове групације у локалној заједници.
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

За последњих двадесетак година, од збивања у бившим југословенским репбликама и на Косову и
Метохији, уточиште на територији наше општине нашло је око хиљаду избеглих, прогнаних и
интерно расељених лица. Део ове популације остао је да живи и интегрисао се у нашој локалној
заједници, али знатан број породица joш живи у изузетно тешким социјално-материјалним
условима. Немају решено стамбено питање, без прихода су или са минималним надокнадама
недовољним да себи и својој породици обезбеде основне услове за живот.
Израдом Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
која живе на нашој територији, локална самоуправа изразила је своју заинтересованост и жељу да
својим суграђанима - избеглим и интерно расељеним лицима обезбеди услове за што
квалитетнији живот у локалној заједници. Овај документ јасно наглашава да је један од
приоритета свих нас који управљамо овом општином да обезбедимо боље услове живота за све
избегле и интерно расељене који су нашли уточиште у општини Велико Градиште.
Локалним акционим планом препознате су основне потребе избеглих и интерно расељених лица
и њихових породица и одређени су правци нашег деловања у решавању егзистенционалних
питања ове популације. Спремност локалне самоуправе да активно учествује у решавању
актуелних проблема ове категорије становника указују и наменска средства издвојена буџетом
општине за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица која живе на територији општине Велико Градиште.
Заједно са Стратегијом одрживог развоја и Стратегијом развоја социјалне заштите, Локални
акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица представља
стратешко опредељење и приступ локалне самоуправе развоју општине и побољшању услова
живота грађана.
Ослањајући се на своја стручна знања и друге професионалне компетенције, Локални акциони
план спроводиће локални кадрови, а за његову реализацију очекујемо помоћ КИРС-а, те домаћих
и страних донатора.

Велико Градиште
Новембар 2014. године

Председник
Општине Велико Градиште
Драган Милић

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

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих1 и
интерно расељених лица2 (ИРЛ) подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене
значајне за живот избеглих и интерно расељених лица намеравамо да остваримо у свом
локалном окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на
идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у
планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су
дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне
заједнице.

У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се сва лица
која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на простору
бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она лица која
су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене
егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса.

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) у
Општини Велико Градиште, настао је као наставак проналажења решења збрињавања и
решавања потреба избеглих и ИРЛ лица дефинисаних и започетих Планом за период 2015-2018.
годину, узевши у обзир потребе и стање утврђено током 2014. године.

Стратешки оквир 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 област3. У циљу координираног рада,
коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај План 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

1 Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која је
из основаног страха да ће бити
прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одеђеној друштвеној групи или због политичког
уверења, напустила своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је
Протоколом из 1967. год. проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима
насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу. (http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee )
2 Интерно расељене особе су оне које су биле присиљенеда напусте своје домове, али су остале у границама своје
државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање
људских права, политички прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у
границама своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не
штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и
међународни правни акти у области људских права. (http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
3 Детаље о осталим националним документима Погледатри у Поглављу: Анализа ситуације и закључци

3

избеглих и интерно расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.
Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси се на период од 4 године.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у Општини Велико Градиште, заснивао се на интерактивном приступу чије су основне
методолошке карактеристике да је:







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

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама избеглих и
интерно расељених лица у Општини Велико Градиште, коришћени су следећи извори: резултати
интервјуа са потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним актерима, статистички
подаци, различити извештаји и документа, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије,
општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних невладиних организација итд.
Процес прикупљања података и израде Плана спроведен је током 2014. године, а финализиран у
периоду октобар - новембар 2014. године.

Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања

У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у Општини Велико Градиште, формирана је Општинска радна група коју су
чинили представници/це: локалне самопураве као носиоца процеса и формалног доносиоца овог
документа, укључујући и повереника за избеглице; институција система које се на локалном
нивоу баве питањима избеглих и интерно расељених; невладиних организација које делују у
локалној заједници.

Улога Општинске радне групе била је да:
•
•
•
•
•
•
•

Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему
подршке избеглим и интерно расељеним лицима;
Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима;
Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
Ради на писању завршног документа;
Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде
предложена Скупштини општине.
Чланови/ице Општинске радне групе - Савета су:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Драган Милић, председник општине, председник,
Слађан Марковић, заменик председника општине, члан,
Новица Илић, начелник Општинске управе, члан,
Мирослав Стојковић, начелник Одељења за општу управу и јавне службе, члан,
Јелена Пантић, начелник Одељења за финансије, члан,
Јасмина Петровић, координатор за ЛЕР, члан,
Неда Брајковић, директор Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац,
члан,
8. Александар Милићевић, представник НВО, члан,
9. Снежана Милорадовић, повереник за избеглице, члан.

Захваљујемо се свим члановима/ицама Општинске радне групе на учешћу у процесу
планирања.

Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били
представници/це различитих институција, организација и група, укључујући и групе потенцијалних
корисника/ца који су повремено учествовали у консултативном процесу. Посебну захвалност
изражавамо Комесаријату за избеглице Републике Србије.

Сажетак (Резиме)

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
Општини Велико Градиште (2015-2018) је документ који изражава дугорочна опредељења
локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију избеглих и интерно
расељених у локалну заједницу.

Овај План је заснован на свеобухватној анализи ситуације релевантне за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица. План је усмерен на све особе у Општини Велико
Градиште које су биле изложене присилним мигацијама и егзистенцијалним потешкоћама које то
ствара, а бораве на територији Општине Велико Градиште. Према званичним подацима
Комесаријата за избеглице, број регистрованих интерно расељених лица у Општини Велико
Градиште је 88, а избеглих лица 64.

Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица је: Унапређен квалитет живота избеглих и интерно расељених лица у општини
Велико Градиште путем одрживих програма за побљшање њихове интеграције у локалну
заједницу.

Специфични циљеви

1. До краја 2016. помоћи стамбено збрињавање најмање 4 породице избеглих и интерно
расељених лица, изградњом монтажних кућа (на приватном грађевинском земљишту),

2. До краја 2018. обезбедити помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или
адаптације неусловних стамбених објеката за најмање 10 породица избеглих и интерно
расељених лица,

3. До краја 2018. помоћи стамбено збрињавање најмање 2 породице изгеглих и интерно
расељених лица, куповином сеоског домаћинства са окућницом,

4. До краја 2017. године помоћи у економском осамостаљивању и оснаживању 15 породица
избеглих и интерно расељених лица, кроз програм доходовних активности.

5. До краја 2018. године, у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовати
програме стручног оспособљавања, преквалификације и доквалификације за 40 избеглица и ИРЛ.

Поглавље 1.
Основни подаци о Општини

Општи подаци

1. Географска слика

Општина Велико Градиште се налази у североисточном делу Србије, у подножју Карпата и
Хомољских планина, на уласку у Ђердапску клисуру. Лежи на обалама Дунава и Пека, док се у
његовој непосредној близини (3км од центра града) налази познато туристичко одредиште
Сребрно језеро. Река Дунав представља границу са Румунијом. Територија општине има
површину 344 км2.
Граничи се на западу са општином Пожаревац, на југу и југозападу са општином Мало
Црниће, на југоистоку са општином Голубац, а на северу, преко Дунава са Румунијом.
У непосредној близини ушћа Пека у Дунав се налази пешчани рт, једино више земљиште
на простору од Рама до Голупца, на коме је изграђено Велико Градиште. До изградње насипа на
обалама Дунава и Пека околни простор је био често плављен.
Становништво општине је распоређено у 26 насељених места, 25 катастарских општина и
25 месних заједница.

Центар и седиште општине је Велико Градиште - насеље градског типа, док су остала
насеља сеоског типа.

8,97

15

становника

Број

Великог Градишta

од

у км2

Насељена места
заједница

Површина

Месна

Удаљеност

Поред Великог Градишта, центри месних заједница су: Бискупље, Гарево, Десине,
Дољашница, Ђураково-Поповац, Затоње, Камијево,
Кисиљево, Кумане, Курјаче, Кусиће,
Љубиње, Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено, Рам, Сираково, Средњево,
Тополовник, Триброде, Царевац и Чешљева Бара.

Бискупље

Бискупље

430

Велико Градиште

Велико Градиште

Гарево

Гарево

6,97

24

280

Десине

Десине

16,79

20

717

Дољашница

Дољашница

10,63

21

409

Ђураково-Поповац

Ђураково, Поповац

11,00

10

528

Затоње

Затоње

2,20

8

749

Камијево

Камијево

7,31

15

347

Кисиљево

Кисиљево

1,05

10

718

Кумане

Кумане

11,36

5

431

Курјаче

Курјаче

2,77

20

964

Кусиће

Кусиће

14,05

5

742

Љубиње

Љубиње

11,05

20

409

Мајиловац

Мајиловац

15,54

16

1024

Макце

Макце

19,35

23

975

Острово

Острово

11,25

7

300

Печаница

Печаница

12,22

22

453

Пожежено

Пожежено

21,31

5

799

Рам

Рам

12,04

25

294

5658

Сираково

Сираково

19,06

20

894

Средњево

Средњево

9,17

15

530

Тополовник

Тополовник

17,11

8

1098

Триброде

Трибоде

8,03

7

522

Царевац

Царевац

15,72

9

899

Чешљева Бара

Чешљева Бара

9,37

20

489

Приказ насељених места са површинама у км2 и бројем становника

Демографска слика

По првим резултатима пописа из 2011. године општина има 17.559 становника са сталним
пребивалиштем на територији општине и 5.658 становника на привременом раду у иностранству.
Према статистичким подацима у односу на 2002. годину, апсолутни пад броја становништва
износи -3.100, са индексом 85,0 (2002=100), што се уклапа у слику општег стања на подручју
региона.
Поремећена равнотежа старосне структуре и све већи број старачких домаћинстава, а
посебно пораст броја породица које чине брачни пар без деце, указује на изражен процес
демографског старења, где чак 48,7 % становништва у сеоским насељима је старије од 40 година.
Забрињавајуће размере овог процеса огледају се у чињеници да је у селима ове општине сваки
други становник старији од 40 година, односно сваки четврти старији од 60 година

Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011. године

Регион

Број становника

oпштина

РЕПУБЛИК
А СРБИЈА
Велико
Градиште

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

652758
3

697311
9

764196
2

844672
6

931368
6

782279
5

749800
1

718686
2

27571

28196

27819

28019

27929

27174

20659

17610

Републички завод за статистику, Попис у Србији 2011.

Становништво према националној припадности и полу

Град –
oпштина

Југосло
Пол

Маке

Руму
ни

Оста
ли

258

65

29

10

127

4

14

10

131

61

15

Укупно

Срби

Власи

Мађари

с

17610

16291

382

15

14

20

Велико

м

8538

7945

183

8

4

Градиште

ж

9072

8346

199

7

10

вени

Роми
донци

Републички завод за статистику, Попис у Србији 2011.
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На основу ових прегледа, као и на основу миграционих дешавања од 1991. до 2014. године може
се извести закључак да број становника општине Велико Градиште опада. Посебно треба указати
на проблем који се јавио у 2004. и нарочито у 2005. години, а то је одлазак младих генерација,
посебно школске деце, у иностранство где се прикључују бакама и декама који се 20 и више
година налазе на привременом раду у земљама Европске уније, а посебно у Аустрији где је у току
спајање породица пошто наши грађани масовно узимају држављанство Аустрије.
Ова тенденција је присутна скоро у свим сеоским месним заједницама тако да се проблем осећа и
у недовољном броју ученика у основним школама.

Полна структура становништва
Од 17.610 становника општине Велико Градиште 9.072 чине жене, а 8.538 мушкарци.
Становништво према старости и полу
Старост
oпштина

Велико
Градиште

Пол

Укупно
0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

С

17610

680

805

844

1029

995

951

983

1173

1185

М

8538

344

452

429

510

528

499

511

578

606

Ж

9072

336

353

415

519

467

452

472

595

579

Старост
Просечна
старост

65–69

70–74

75–79

80–84

85 и
више

1545

1262

958

795

691

301

44.8

660

698

554

426

311

266

101

42.9

697

847

708

532

484

425

200

46.5

45–49

50–54

55–59

1080

976

1357

558

507

522

469

60–64

Републички завод за статистику, Попис у Србији 2011.

Социо-економски контекст
Незапослена лица по полу, инвалидности, држављанству, националности и занимању
(стање на дан 31.12.2013. године)

Национал
Држављанство
ност
Незапослена

Особе са
инвалидите

лица

Република

Србија

Укупно

УКУПНО

Степен

Интерно

Страни

расељена лица

држављани

Избеглице

том

Жене Укупно Жене Укупно Жене

Укупно Жене Укупно Жене

Роми

Укупно Жене Укупно Жене

1.528

744

13

8

1.521

738

1

1

5

4

1

1

37

14

I

607

289

2

1

603

285

1

1

2

2

1

1

34

14

II

134

51

1

1

134

51

0

0

0

0

0

0

0

0

III

312

143

8

5

310

142

0

0

2

1

0

0

3

0

IV

358

206

1

0

358

206

0

0

0

0

0

0

0

0

V

5

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

VI-1

43

23

1

1

43

23

0

0

0

0

0

0

0

0

VI-2

18

9

0

0

18

9

0

0

0

0

0

0

0

0

VII-1

51

22

0

0

50

21

0

0

1

1

0

0

0

0

стручне
спреме

Филијала Пожарева, Одсек за посредовање у запошљавању и планирање каријере , Испостава Велико Градиште

Подаци о незапослености и запошљавању током октобра 2014. године
Период
Стање на
крају месеца
Незапослена
лица

У месецу

Новопријављени

Пријављене потребе за
запошљавањем

Запослени са
евиденције

Запошљавање

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Неодређ

Одређ

Укупно

Жене

Неодређ

Одређ

Укупно

Жене

1.280

634

79

36

0

0

0

119

58

21

98

29

18

Национална служба за запошљавање, Месечни статистички билтен, октобар 2014

Као што се из наведеног прегледа за 2013. години види, у укупном броју незапослених
учешће избеглих и ИР лица на евиденцији Националне служба за запошљавање је минимално, и
то избеглих једно лице са првим степеном стручне спреме, док је ИРЛ укупно петоро са I, III i VII
степеном, што није давало велики оптимизам у брзом запошљавању ових незапослених.
Укупан број незапослених и општини Велико Градиште у октобру 2014. године је био 1.280
од чега је са евиденције запослено 29 лица.

Становништво општине Велико Градиште се бави и пољопривредом. Од 32.820 хектара,
колико заузима општина Велико Градиште, структура земљишта је следећа: пољопривредно
земљише 83%, шуме 11% и неплодно 6%.

Организациона структура Општине Велико Градиште







Скупштина општине Велико Градиште - 35 одборника
Председник општине
Општинско веће - 11 чланова
Општинска управа
Општинско јавно правобранилаштво

Рад Општинске управе се обавља у следећим организационим јединицама:
Одељење за општу управу и јавне службе
Одељење за финансије,
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
Одељење за инспекцијске послове
Одељење локалне пореске администрације
Кабинет преседника општине
Jавна предузећа:
ЈП ''Дирекција за изградњу општине Велико Градиште''
ЈКП ''Дунав Велико Градиште''
Јавне установе:
Културни центар
Туристичка организација
Спортски центар Велико Градиште
Народна библиотека ''Вук Караџић''
Народни музеј
Предшколска установа ''Мајски цвет''
Дом здравља
Школе:
Основна школа ''Иво Лола Рибар'' - Велико Градиште
Основна школа ''Миша Живановић'' - Средњево
Основна школа ''Вук Караџић'' - Мајиловац
Средња школа - Велико Градиште

ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220, Житни трг 1
телефон: 012/662-122;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Телефон: 012/662-120

Телефон: 012/662-249
Канцеларија број 40

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
11 чланова

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
Телефон: 012/660-128

ОПШТИНСКА УПРАВА
Начелник Управе

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ
УПРАВУ И ЈАВНЕ
СЛУЖБЕ
Начелник Одељења

Телефон: 012/660-122
Канцеларија број: 4

ОДЕЉEЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНОСТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

Начелник Одељења

Телефон 012/661-278

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења

Начелник Одељења

Канцеларија број 48

Телефон:
Телефон: 012/662 588

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ И
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДИЈАСПОРУ

Начелник Одељења

Начелник Одељења
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ

Телефон: 012/662-126

Шеф Кабинета

Т

ф

012/660 444

Поглавље 2.

Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у

Општини Велико Градиште

Узрок настанка проблема појаве избеглиштва су ратна дешавања на територији бивших
република СФРЈ. Велики број избеглица услед тог процеса је нашло уточиште на територији
наше општине. Највећи избеглички талас забележен је у периоду август-октобар 1995. годионе,
а највише интерно расељених лица регистровано је у периоду јун-август 1999. године.
Проблем смештаја избеглих и прогнаних лица настао је од 1992 до 1995. године која су
на подручје општине Велико Градиште избегла са територије реублике Хрватске и Босне и
Херцеговине.
Укупан број избеглица који су дошли у Велико Градиште је 980, односно 105 породица.
Старосна структура ових лица се кретала од 7 до 65 година. Према кадровској структури највећи
број чине квалификовани радници и индивидуални пољопривредни произвођачи, а само мали
број је са високим образовањем.
Највећи проблем била је назапосленост, недостатак материјалних средстава и
немогућност адекватног решавања стамбене ситуације – скученост простора, застарелост и
нефункционалност електричних и санитарних инсталација, нехигијенски услови становања,
опасност од ширења зараза и других обољења психичке природе.
До краја 2006. године на територији општине Велико Градиште постојала су 3 колективна
центра - у Дому културе у Мајиловцу, старој основној школи у Курјачу и средњој школи у Великом
Градишту. У тим центрима су била смештена лица избегла из Хрватске и Босне и Херцеговине.
У општини Велико Градиште више не постоје колективни центри. Сва три су расељена и
угашена. Међутим, постоје породице и лица која су у приватном смештају и с материјалним и
финансијским проблемима.

Број избеглих лица у Општини Велико Градиште
р.б

Година

број

1.

2004

175

2.

2008

163

3.

2009

145

4.

2011

124

5.

2012

117

6.

2013

90

7.

2014

64

Број интерно расељених лица у Општини Велико Градиште
р.б

Година

број

1.

2000

90

2.

2008

88

3.

2010

101

4.

2011

101

5.

2012

101

6.

2014

88

Извор: КИРС, Табеларни преглед избеглица, ратом угрожених лица и интерно расељених лица са КиМ по општинама у
Србији према пописима избеглица из 1996. и 2001. године, регистрацији избеглица 2004/5. године и регистрацији ИРЛ 2000.
године

Из предходних података види се да се током година првобитни број избеглица смањивао
јер су се многи од њих одлучили за повратак у земљу порекла, интеграцију или пресељење у
треће земље. С друге стране, избеглa и расељенa лица која су се трајно настанила у општини
Велико Градиште и овде засновала породице, рођењем деце у Републици Србији су повећала
број чланова домаћинстава и уједно увећала потребу за решавањем стамбених питања.

Поглавље 3.

Анализа ситуације и закључци

Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте анализа: анализу или
преглед документације о ширем радном окружењу, анализу стања (SVOT), анализу
заинтересованих страна и анализу проблема.
Анализа или преглед документације о радном окружењу обухватила је неколико кључних
националних стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који
регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка документа Општине Велико
Градиште и реализоване и актуелне пројекте и програме намењене избеглим и ИРЛ у општини
Велико Градиште.
 Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002,
ревизија март 2011. г.) за период 2011-2012. г.
• Национална стратегија за управљање миграцијама (2009);
• Национална стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији (2009);
• Стратегија за смањење сиромаштва (2003);
• Национална стратегија одрживог развоја (2008);
• Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006–2012;
• Национална стратегија запошљавања 2011-2020;
• Стратегија регионалног развоја Републике Србије 2007–2012;
• Стратегија развоја социјалне заштите (2005);
• Национални план акције за децу (2004)
 Заједничкa декларацијa о окончању расељавања и обезбеђивању трајних решења за угрожене
избеглице и интерно расељена лица (2011)
Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама („Службени гласник РС",
бр. 18/92 и 45/02). С обзиром на уочену потребу да тај закон боље прати актуелне потребе и
питања избеглица, донет је Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама .

Локални стратешки документ од значаја за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у Општини Велико Градиште су Стратегија развоја социјалне политике и Локална стратегија
одрживог развоја 2010-2014.

Најзначајнији програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до сада реализовани:
- Пројекат самоградње (1999-2000) (стамбено су обезбеђене 22 породице)
- Пројекат Интеграција избеглица из колективног центра ''Дом Културе Мајиловац'' (2005-2006)
- Програм доделе пакета грађевинског материјала (2005, 2013)
- Програм подршке ЛАП-овима - грађевински материјал (2011)
- Програм економског оснаживања кроз доходовне активности, занатски грантови (2011, 2013)
Најважнији закључци ове анализе су следећи:







Национална стратегија за решавања питања избеглих и интерно расељених лица
дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и
обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са
међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за
развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно
расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда
и укупног друштвеног положаја.
Локална стратешка документа општине указују на проблем избеглих и интерно
расељених лица у Општини Велико Градиште као и начин њихове интеграције у
локалну заједницу.
Програми и пројекти за избегла и ИР лица који су до сада реализовани, као и они
који су у току, бавили су се решавањем следећих питања: становање (изградња кућа
за 22 породице, изградња стамбене зграде за 7 породица, куповина сеоских
домаћинстава за 2 породице, грантови у грађевинском материјалу за 20 породица),
економско оснаживање, лична документација и социјално-правна подршка.

Ови програми и пројекти дају директиве за будући рад на унапређењу положаја избеглих и
интерно расељених лица.

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и интерно
расељених лица извршена је крoз индетификовање досадашњих активности и резултата у овом
домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и
препрека са којима се суочава у свом радном окружењу .
Анализа је урађена коришћењем SWOT технике.
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Заинтересованост локалне
заједнице за решавање
проблема (председник
општине,општинска управа,
општинско веће...
Стручност чланова Радне
групе у различитим
областима од значаја за
циљну групу
Решен добар део проблема
корисника
Усвојени Генерални
урбанистички план,
Стратешки план развоја
социјалне политике
Инфраструктурна
опремљеност локације за
изградњу
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Подршка КИРС-а
Постојање политичког
концезуса за решавање
проблема избеглих и ИРЛ на
националном нивоу
Постојање Националне
Стратегије за решавање
проблема избеглих и других
релевантних стратегија
Спремност донатора да пруже
подршку
Разни фондови

Пасивност избеглица
Ограничени финансијски
фондови локалне самоуправе
Висок % незапослености у
циљној групи
Висока незапосленост у
локалној заједници
Недостатак подршке социјално
угроженим припадницима
циљне групе
Недовољна информисаност
шире локалне јавности о
питањима избеглица и ИРЛ

ПРЕТЊЕ








Економска ситуација
Изражени социјални проблеми
Смањење донаторских
фондова намењених
избеглицама и ИРЛ.
Низак степен организованости
и активизма – непрепознавање
потребе за решавање
сопственог проблема
Непостојање законске
регулативе која ваљано
третира питања избеглих и
ИРЛ

Најважнији закључци ове анализе су :



Локална заједница има капацитете за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица. Главне снаге локалне заједнице, за питања ове популације су:
заинтересованост и подршка општинске структуре власти, стратешки приступ развоју
оштине у различитим областима и стручност и посвећеност радне групе за планирање.







У даљем раду требало побољшати следеће капацитете локалне заједнице: повезаност
између база података различитих институција, сарадњу јавног и приватног сектора и
планирање наменских средстава у буџету локалне самоуправе за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица.
Најзначајније спољашње могућности, које из ширег друштвеног окружрња делују на
питања избеглих и интерно расељених лица у локалној средини су: политички концезус на
локалном нивоу за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, активности
и програми КИРС-а, приступ ИПА фондовима.
Као важне препреке из спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу
даљег планирања, индетификоване су следеће: актуелна законска регулатива која не
третира питања избеглих и интерно расељених на одговарајући начин, смањење
донатораских програма намењеним овим питањима и непостојање интересорног приступа
овим питањима на националном нивоу.

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

Анализа заинтересованих страна :

Заинтересоване стране у локалној
заједници

Заинтересоване стране национални
и регионални ниво

Локална самоуправа

Комесаријат за избеглице

Повереништво за избеглице

Канцеларија за КиМ

Центар за цосијални рад

Министарство рада и социјалне политике

Црвени крст

Канцеларија председника Србије

Образовне установе

НВО - међународне организације

Национална служба запошљавања

Национална служба запошљавања

Месне заједнице

UNHCR, UNDP

ОУП, Суд

Регионална привредна комора

НВО

Пословни сектор

Локални медији

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица су:

Избегли у приватном смештају - који немају трајно решено стамбено питање и који
немају средстава да заврше започету стамбену изградњу.
Незапослени, радно способни избегли и интерно расељени – Значајан проблем
представља чињеница да многи не владају модерним знањима и вештинама потребним за рад у
савременом привредном и друштвеном окружењу.
Кључни партнери у локалној самоуправи су:
Повереништво за избеглице, као део Општинске управе који врши поверене послове, у
оквиру своје основне делатности и координације различитих програма на локалном нивоу пружа
обухватну подршку избеглим и интерно расељеним лицима кроз различите програме и
индивидуалну помоћ.
Општинска управа, Одељење за локални економски развој и дијаспору. Надлежности
канцеларије су учешће у изради и имплементацији развојних планова, израда пројеката и
праћење њихове имплементације.
ЈП ''Дирекција за изградњу Општине'' Велико Градиште у оквиру своје основне
делатности, као и програмима и пројектима директно намењеним стамбеној изградњи за избегла
и интерно расељена лица, омогућава решавање овог питања у локалној заједници.
Центар за социјални рад - Основни задаци Центра су усмерени на следеће кључне
области: социјална зашите и обезбеђење социјалне сигурности, породично-правне заштите,
превентнивне активности, вођење евиденције о пруженим услугама и предузетим мерама у
оквиру социјалне заштите.
Црвени крст Велико Градиште се бави социо-хуманитарним радом, здравствено-превентивним радом, едукативним радом са подмлатком и омладином.
Национална служба за запошљавање – Филијала Велико Градиште кроз своје програме
самозапошљавања и запошљавања, даје одређене приоритете избеглим и интерно расељеним
лицима.
Образовне институције (основне и средње школе), поред укључивања у образовни
систем под једнаким условима као и за све друге ученике, ове институције, сарађују у свим
другим програмима намењеним овој циљној групи.
Здравствене институције – Дом здравља Велико Градиште, пружа различите услуге из
свог домена рада и сарађују са другим институцијама у програмима намењеним избеглим и
интерно расељеним лицима.
Локалне НВО – невладине организације и различита удружења ОСИ, имају врло значајну
улогу у процесу информисања избеглих и интерно расељених о различлитим програмима, као и
у размени искустава и сазнања између самих корисника/чланова.
Кључни партнери на републичком нивоу су:
Домаће, националне НВО и друге, чија се активност огледа у имплементацији
донаторских програма у области становања, доходовних делатности и правне помоћи.

КИРС (Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије), чија се улога огледа у
координацији различитих програма за избегле и интерно расељене, преко мреже повереника и
кроз сарадњу са локалном самоуправом.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике које кроз систем социјалне
заштите обезбеђује остваривање свих законом предвиђених права у овој области за интерно
расељена лица и за избегле.
Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих и интерно расељених лица у
Општини:
Нерешено стамбено питање. Овај проблем је изражен код избеглих који живе у
приватном смештају, јер су суочени са проблемом плаћања закупа станова и режијских
трошкова. Да би умањили те трошкове, често станују у неадекватним условима и у недовршеним
стамбеним објектима.
Незапосленост и материјално сиромаштво. Генерално висока стопа незапослености у
локалној заједници и недостатак радних места, условљавају и незапосленост избеглих и
интерно расељених лица. Већина њих бави се привременим и повременим пословима који нису
регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији.
Отежано располагање сопственом имовином у земљама и/или местима порекла. Овај
проблем се манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је везано за националне
институције и сарадњу Србије са бившим републикама СФРЈ.
Општи закључци анализе



Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављење
унапређењем положаја избеглих и интерно расељених лица, као што су: људски ресурси,
одговарајућа
развојна
документа
и
стратешки
приступ
развоју
општине,
институционализоване организационе целине Општинске управе чији је мандат
унапређење развојних процеса у Општини и различите механизме за подстицање развоја
(локални фондови, јавни конкурси итд.).
Потребно је ове већ постојеће механизме и структуре
и њихове активности повезати са унапређењем положаја
избеглих и интернo расељених.



Избегли и интерно расељени су врло хетерогена група са разноврсним потребама. Они
нису у могућности да без додатне подршке и планског приступа у локалној заједници нађу
одговарајућа решења за своје проблеме.
Неопходно је да се издвоје приоритети на које ће овај локални план
покушати да одговори, као и да се подстиче активизам и
конструктивна сарадња самих корисничких група у процесу
реализације Плана.



У Општини Велико Градиште је идентификован значајан број локалних актера, као и
актера из ширег окружења који могу да буду укључени у процес унапређења положаја
избеглих и интерно расељених лица.
Потребно је процес планирања засновати на партнерској сарадњи
актера, подстицању транспарентности њиховог рада и подели
одговорности.



Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих и интерно
расељених намеће плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово се нарочито односи
на проблем становања који захтева значајне ресурсе.
Неопходно је планирати решавање ових проблема кроз потуну
усклађеност програмских и финаансијских аспеката плана и уз
систематско издвајање дела средстава из локалног буџета и
планирање начина за прикупљање средстава кроз различите нове
пројекте или привлачење већ постојећих донаторских и кредиторских
пројеката.



Решавање питања положаја избеглих и интерно расељних лица је неопходно још од
процеса планирања повезати са општим, већ дефинисаним развојним трендовима
Општине.
У том смислу, овај Локални план би требало да основне елементе
социјалне интеграције избеглих и интерно расељених лица –
становање, стицање одговарајуће квалификације, побољшање
могућности за запошљавање, повеже са опредељенима у просторном
уређењу Општине, развоју привреде и других делатности.



У процесу израде Локалног плана неопходно је узети у обзир, с једне стране, реално
постојеће локалне ресурсе и чињеницу да су избегла и интерно расељена лица једна од
бројних друштвено рањивих група, а с друге стране, уважити оне њихове потребе и
проблеме који су специфични резултат избеглиштва и расељеништва.

Поглавље 4.

Приоритетне групе
Критеријуми за избор приоритетних група оквиру Локалног aкционог плана у општини Велико
Градиште за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица су следећи:






Стамбена угроженост циљне групе;
Хитност решавања проблема;
Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема;
Маргинализованост циљне групе

Приоритетне циљне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у општини Велико Градиште су:




Радно способни, незапослени избегли и интерно расељени;
Избегла лица у приватном смештају који немају трајно решено стамбено питање,
укључујући и оне који су започели индивидуалну стамбену изградњу

Поглавље 5.

Општи и специфични циљеви

Општи циљ:

Унапредити социјално-економске услове живота избеглих и интерно расељених лица у општини
Велико Градиште, кроз програме помоћи за стамбено збрињавање и економско оснаживање и
осамостаљивање избеглица и интерно расељених лица.

Специфични циљеви:

1. До краја 2016. помоћи стамбено збрињавање најмање 4 породице избеглих и интерно
расељених лица, изградњом монтажних кућа (на приватном грађевинском земљишту),

2. До краја 2018. обезбедити помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започете градње
или адаптације неусловних стамбених објеката за најмање 10 породица избеглих и интерно
расељених лица,

3. До краја 2018. помоћи стамбено збрињавање најмање 2 породице изгеглих и интерно
расељених лица, куповином сеоског домаћинства са окућницом,

4. До краја 2017. године помоћи у економском осамостаљивању и оснаживању 15 породица
избеглих и интерно расељених лица, кроз програм доходовних активности.

5. До краја 2018. године, у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовати
програме стручног оспособљавања, преквалификације и доквалификације за 40 избеглица и
ИРЛ.

Поглавље 6.

Активности - задаци за реализацију ЛАП-а

Специфични циљ 1 - До краја 2016. помоћи стамбено збрињавање најмање 4 породице избеглих и интерно расељених лица, изградњом монтажних кућа
(на приватном грађевинском земљишту)
Период

Активност

Потребни ресурси

реализације

Очекивани

од 2015

резултати

Индикатори

до 2016
1.1. Обезбеђење
средстава и
потписивање
уговора

други квартал
2015

Обезбеђена
средства и
потписан уговор

Уговор

1.2. Формирање
заједничке
комисије

трећи квартал
2015

формирана
комисија

Решење о
формирању
комисије

1.3. Усвајање
правилника и
огласа

трећи квартал
2015

Усвојен правилник
и оглас

Записник о
усвајању текста и
огласа

1.4. Расписивање
огласа

трећи квартал
2015

Расписан оглас

Текст огласа

Буџет ЛС и/или
остали
локални
ресурси
буџет ЛС

Остали
извори

међународни
фондови /
донатори

Носилац

Партнери

активности

у реализацији

локална
самоуправа

КИРС

локални људски
ресурси

локална
самоуправа

КИРС

локални људски
ресурси

Комисија

локални људски
ресурси

Комисија

донатори

донатори

средства
медија

1.5. Избор корисника

четврти
квартал

Утврђена листа
корисника

2015
1.6. Организовање
тендера

1.7. Изградња
темеља са
инфраструкт и
Постављање
монтажних кућа
1.8. Медијска
презентација
целокупне
реализације
програма
1.9. Мониторинг
активности

Записник, листа
корисника

Комисија

КИРС
донатори

Уговори

четврти
квартал 2015

Организован
тендер и одабрана
најбоља понуда

Начин
реализације
тендера

локални људски
ресурси

други квартал
2016

Изграђени темељи

Решење о додели
монтажних кућа

буџет ЛС

током читавог
периода
реализације

Објављене
информације на
лок. медијима

Постављене
монтажне куће

локални људски
ресурси

Тендерска
комисија

међународни
фондови

КИРС
донатори

локална
самоуправа

Број и врста
медијских прилога

КИРС
донатори
медији

током читавог
периода
реализације

Редовно праћене
активности и
оцењена
успешност
активност

Број и врста
активности

особе задужене
за праћење

међународни
фондови

Повереник

КИРС
донатори

Број и квалитет
извештаја

Специфични циљ 2 - До краја 2018. обезбедити помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или адаптације неусловних стамбених
објеката за најмање 10 породица избеглих и интерно расељених лица (2015 -3, 2016-3, 2017-2, 2018-2)
Период

Активност

Потребни ресурси

реализације

Очекивани

од 2015

резултати

до 2018

Индикатори

Буџет ЛС и/или
остали
локални
ресурси

Остали
извори

Носилац

Партнери

активности

у реализацији

2.1 Потписивање
уговора

15 дана

Потписан уговор

Текст уговора,
обезбеђ. средства

2.2 Формирање
Комисије

15 дана

Формирана
Комисија

Решење пред.
Опш.

2.3 Усвајање
правилника и огласа

7 дана

Правилник усвојен,
оглас расписан

2.4 Оглашавање
избора корисника

21 дан

Објављивљњер
текста Огласа

Текст Огласа

2. 5 Прелиминарна
листа

15 дана

Листа
потенцијалних
корисника

2.6 Коначна листа
корисника

8 дана

2.7 Јавни позив

локални људски
ресурси

КИРС,
донатори

Лок.сам.

КИРС,
донатори

Локална
самоуправа

КИРС,
Донатори

локални људски
ресурси

Комисија

локални људски
ресурси

Комисија

Средства
медија

Записник и листа
одабраним
корисника

Комисија

Стручне
службе
општине

Одабрани
корисници

Одлука о коначној
листи корисника

Комисија

4 недеље

Изабран добављач

Одлука о избору

буџет ЛС

Тендерска
Комисија

2.7 Уговор са
најповољнијим
добављачем

8 дана

Закључен уговор

Текст Уговора

локални људски
ресурси

Председник
општине

2.8 Уговор са
корисницима

8 дана

Закључен уговор

Уговор

локални људски
ресурси

Председник
општине

2.9 Испорука

4 недеље

Испоручен

Рачуни и

буџет ЛС

Текст Правилника
и Огласа,
Записник

За избор
најповољнијег
добављача грађ.
матер.

међународни

Повереник

средства
медија

Донатори

материјала
2.10 Уградња и
извештавање о
уградњи

трећи квартал

материјал

отпремнице

Уграђен материјал

Опремљена
стамбена
јединица,
Извештај и фото
материјал

Објављене
информације на
лок. медијима

Број и врста
медијских прилога

2015
2016

фондови
Повереник

2017
2018
2.11 Медијска
презентација
целокупне
реализације
програма

током читавог
периода
реализације

2.12 Мониторинг
активности

током читавог
периода
реализације

локални људски
ресурси

Повереник

КИРС

стручна служба

донатори
медији

Редовно праћене
активности и
оцењена
успешност
активност

Број и врста
активности
Број и квалитет
извештаја

особе задужене
за праћење

међународни
фондови

Повереник

КИРС
донатори

Специфични циљ 3 - До краја 2018. помоћи стамбено збрињавање најмање 2 породице изгеглих и интерно расељених лица, куповином сеоског
домаћинства са окућницом

Период

Активност

Потребни ресурси

реализације

Очекивани

од 2015

резултати

Индикатори

до 2018
1.10. Обезбеђење
средстава и
потписивање
уговора

трећи квартал
2016

Обезбеђена
средства и
потписан уговор

Уговор

1.11. Формирање
заједничке
комисије

четврти
квартал 2016

формирана
комисија

Решење о
формирању
комисије

1.12. Усвајање
правилника и
огласа

четврти
квартал 2016

Усвојен правилник
и оглас

1.13. Расписивање
огласа

четврти
квартал 2016

Расписан оглас

Буџет ЛС и/или
остали
локални
ресурси
буџет ЛС

Остали
извори

Партнери

активности

у реализацији

локална
самоуправа

КИРС

локални људски
ресурси

локална
самоуправа

КИРС

Записник о
усвајању текста и
огласа

локални људски
ресурси

Комисија

КИРС

Текст огласа

локални људски
ресурси

Комисија

средства
медија

Комисија

КИРС

локални људски
ресурси

међународни
фондови /
донатори

Носилац

донатори

донатори

донатори

локални медији
1.14. Избор
корисника

први квартал
2017

Утврђена листа
корисника

Број склопљених
уговора

локални људски
ресурси

донатори

1.15. Избор
домаћинства за
откуп

други квартал
2017

Одабрана 2
домаћинства

Број одабраних
домаћинстава

локални људски
ресурси

Комисија

КИРС
донатори

Квалитет
одабраних
домаћинстава
1.16. Откуп
домаћинстава

трећи и четврти
квартал 2017

Откупљена
домаћинства

Број одабраних
домаћинстава,

буџет ЛС

међународни
фондови

локална
самоуправа

КИРС

међународни
фондови

Комисија

КИРС

стручна служба

донатори

Повереник

КИРС

стручна служба

донатори

донатори

Квалитет
одабраних
домаћинстава
1.17. Усељавање
откупљених
домаћинстава

први и други
квартал 2018

Усељена најмање
2 домаћинства

Број усељених
домаћинстава

буџет ЛС

1.18. Медијска
презентација
целокупне
реализације
програма

током читавог
периода
реализације

Објављене
информације на
лок. медијима

Број и врста
медијских прилога

локални људски
ресурси

1.19. Мониторинг
активности

током читавог
периода
реализације

медији
Редовно праћене
активности и
оцењена
успешност
активност

Број и врста
активности
Број и квалитет
извештаја

особе задужене
за праћење

међународни
фондови

Повереник

КИРС
донатори

Специфични циљ 4 - До краја 2017. године помоћи у економском осамостаљивању и оснаживању 15 породица избеглих и интерно расељених лица,
кроз програм доходовних активности ( 2015-5, 2016-5, 2017-5)
Период

Активност

Потребни ресурси

реализације

Очекивани

од 2015

резултати

Индикатори

до 2017
4.1 Потписивање
уговора

други
квартал
2015

Буџет ЛС и/или
остали локални
ресурси

Потписан уговор

Уговор

локални људски
ресурси

Буџет ЛС
и/или остали
локални
ресурси
међународни
фондови

Носилац

Партнери

активности

у реализацији

Локална
самоуправа

Донатор, КИРС

Донатор, КИРС

2016
2017
4.2 Формирање
Комисије за избор
корисника

други
квартал

Формирана
Комисија

Решење

локални људски
ресурси

Председник
Општине

4.3 Усвајање
правилника и огласа

други
квартал

Усвојен правилник,
израђен оглас

Правилник, оглас

локални људски
ресурси

Комисија

4.4 Расписивање
огласа

други
квартал

Расписан оглас

Текст Огласа

локални људски
ресурси

Комисија

Медији

4.5 Избор корисника

трећи
квартал

Изабрани
корисници

Број корисника

Комисија

Стручне службе
Општине

4.6 Потписивање
уговора

трећи
квартал

Потписан уговор

Створена
уговорна обавеза

Председник
Општине

Донатор

4.7 Расписивање
јавне набавке

трећи
квартал

Прикупљене понуде

Извештај Комисије

4.8 Додела гранта

четврти
квартал

Додељен грант

Уговори о
коришћењу
помоћи

4.9 Медијска
презентација
целокупне
реализације
програма

током
читавог
периода
реализације

Објављене
информације на
лок. медијима

Број и врста
медијских прилога

4.10 Мониторинг
активности

током
читавог
периода
реализације

Редовно праћене
активности и
оцењена успешност
активност

Тендерска
комисија

буџет ЛС
локални људски
ресурси

међународни
фондови

локални људски
ресурси

Донатор

Комисија

Повереник

КИРС

стручна служба

донатори
медији

Број и врста
активности
Број и квалитет
извештаја

особе задужене
за праћење

међународни
фондови

Повереник

КИРС
донатори

Поглавље 7.

Ресурси/буџет

Средства за реализацију Локалног 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, као и из других доступних
извора.

Процењује се да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2015-2018. године
бити укупно потребно да се издвоји 18.900.000 динара, уз учешће локалног буџета у
узносу од 945.000 динара. Осталих 17.955.000 динара планирано је да се обезбеди из
донаторских средстава и других извора. На основу указаних потреба и могућности
локалне самоуправе за 2015. годину предвиђена је буџетска линија у износу 400 хиљада
динара.

Поглавље 8.

Аранжмани за примену
Аранжмани за примену ЛАП у Општини Велико Градиште 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 и

2)

Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања,
представљаће Локални савет за миграције, састављен од чланова Радне групе која је
учествовала у изради плана и евентално додатних чланова из реда кључних актера у
локалној заједници, укључујући и кориснике овог Локалног плана. Локални савет за

миграције ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног
плана.

Овај Савет, 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 и ИРЛ у
локалној заједници;
Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)
Локалног плана;
Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

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






Реализација Локалног акционог плана;
Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним
планом;
Редовно достављање извештаја координатору/ки Локалног савета за миграције о
свим активностима на спровођењу Локалног плана;
Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за
спровођење задатака Локалног плана;
Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама
управљачке структуре.

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у
односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке
и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања
одговарајућих акција.

Детаљне годишње планове за наредни период припремаће Локални савет уз
активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Локални савет ће
формирати и одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати Скупштина
Општине Велико Градиште (или други надлежни орган локалне самоуправе).
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и
доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и
оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).

Поглавље 9.
Праћење и оцена успешности



Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП је да се
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује
успех ЛАП ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и
оцена.



Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2015-2018. Евалуација (као анализа
података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и
подносиће се извештај Скупштини општине Велико Градиште. Финална евалуација
обавиће се на крају 2018. године.



Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.



Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене
Локалног плана ће бити следећи:
Број нових услуга - локалних мера / програма за избегла и ИРЛ;
Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама;
Структура корисника/ца услуга и мера / програма;
Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим и ИРЛ у локалној
заједници;
Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ;
Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ (буџет
локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).








Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.



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

Локални савет за миграције ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности
рада на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг и евалуацију. Локални савет
ће својим планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације
Локалног плана.

