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УВОД 

Уводна реч Председника општине 

Општина Инђија, Повереништво за избеглице, сви релевантни субјекти локалне самоуправе, те и формирана 

Радна група за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и ИРЛ, настоје да обезбеде 

услове за квалитетно и трајно решавање интеграције избеглица на територији наше Општине. Препознат је 

проблем у Стратешком плану за социјалну политику Општине Инђија, те кроз локални акциони план за 

унапређење избеглица и ИРЛ, неопхoдно је поставити жељене оквире за коначно решење овога изузетно 

значајног проблема 

Локални акциони план за унапређење положаја избеглица и ИРЛ израђен је са циљем да допринесе коначном 

решењу стамбеног питања ове категорије грађана и њихових породица, путем адекватнијег одређивања и 

обезбеђивања егзистенционалног минимума, као и да допринесе унапређењу квалитета живота ове категорије 

грађана којима је из вiше разлога потребна помоћ у задовољавању основних животних потреба које се на други 

начин не могу задовољити. 

Израдом Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и ИРЛ стварају се могућности да се сви 

проблеми решавају плански у складу са идентификованим потребама корисника на различитим нивоима, на 

основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба и постојећих ресурса. Те активности треба да буду 

целовите, да се наслањају једна на другу, односно да буду у континуитету, да су територијално и функционално 

доступне, да подржавају живот корисника у заједници, да унапреде понуду и квалитет и омогуће неодложне 

интервенције. Да би се овај начин рада одржао, разрадио и унапредио, неопходно је развијати капацитете 

институција и организација које су саставни део система социјалне политике или се баве проблемима од значаја 

за живот ове категорије становништва. Обзиром на ограничена буџетска средства којима Општина располаже, 

потребно је јасно и прецизно утврдити приоритете деловања и усмерити активности ка дефинисаним циљним 

групама и корисницима услуга. 

Основ стратегије на решавању избегличких питања чини партнерство Локалне самоуправе, Повереништва за 

избеглице, Црвеног крста Инђија, Центра за социјални рад, свих јавних институција, установа и невладиних 

организација који су се овом приликом на један квалитетно другачији начин окупили на заједниочком задатку. 

Због својих универзалних вредности и користи за ову категоријуи грађана, реализација овог акционог плана треба 

да буде независна од политичких промена, у локалној власти што омогућује Општини да пронађе праве моделе за 

решавање бројних проблема избеглица и ИРЛ. 

Локални акциони план је направљен према актуелним подацима и пројектима, који су дефинисани у времену 

његовог доношењс, али у његовој организацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их 

потребама ове категорије грађана, јер овај план представља развојни докуменат у овој области. 

Председник општине Инђија, Горан Јешић 

 

 

 

Шта је Локални план акције  
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У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих и 

интерно расељених лица (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 

Инђија,  настао је као резултат учешћа у Пројекту Подршка институцијама Владе Републике Србије 

које су надлежне за избегла и интерно расељена лица. Општи циљ Пројекта је проналажење решења на 

нивоу државе која ће пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин 

одговори на потребе избеглих и ИРЛ. Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Међународна 

организација за миграције (Интернатионал Организатион фор Мигратион – ИОМ). Корисници Пројекта 

су институције Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и интерно расељена лица: 

Комесаријат за избеглице Републике Србије (КИРС), Министарство за Косово и Метохију (МинКиМ) и 

Министарство рада и социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна министарства, општинска 

повереништва за избегла и интерно расељена лица и одабране општине/градови. 

 

Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним 

Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица и другим 

националним стратешким документима од значаја за ову област. У циљу координираног рада, 

коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај Пројекат  узима у обзир постојеће пројекте 

изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, економске и 

стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и 

социјалне искључености осетљивих друштвених група.    

Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси се на период од 5 година, са 

детаљном разрадом активности за 2009 и 2010 годину.  

Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у 

Општини Инђија 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 Инђија коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
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потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним актерима, статистички подаци, различити 

извјештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, Општинског/Градског 

повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних невладиних организација итд. Процес израде 

Плана спроведен је у периоду септембар-(новембар)децембар 2008. год. 

 

Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања  

У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у 

Општини Инђија формирана је Општинска радна група коју су чинили представници/це: локалне 

самоправе 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 и Комесаријата за избеглице 

Републике Србије.  

 

Улога Општинске радне групе била је да: 

• Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од стране 

ИОМ-а; 

• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке 

избеглим и интерно расељеним;  

• 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 на усвајање.  

 

Чланови Општинске радне групе су: 

Члан одбора Ред. 

Број 
Сектор 

Име и презиме Институција 

1. Локална самоуправа Сава Ђурић 

Повереник за избеглице – 

Одељење друштвених 

делатности 

2. 

Влада Републике 

Србије – Комесаријат 

за избеглице 

Светлана Оклобџија 
Окружни координатор 

КИРСа  

3. Локална самоуправа др. Ђуро Калинић 

Помоћник предсеника 

општине за здравство и 

социјалну политику 

4. 

Социјална заштита – 

Центар за социјални 

рад 

Гроздана Раденковић 
Директор Центра за 

социјални рад 

5. Локална самоуправа Соња Радосављевић Члан Општинског већа 

6. Локална самоуправа Дејан Дмитровић Начелник Одељења за 
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урбанизам 

7. Цивилни сектор Мирела Седлан 
Представник Црвеног 

крста 

8. Цивилни сектор Иванка Живковић 
Представник невладиног 

сектора 

Захваљујемо се свим члановима 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.  У различитим фазама рада, стручну подршку 

процесу локалног акционог планирања и израде финалног документа пружила је консултанткиња 

ангажована од стране ИОМ-а. Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике 

Србије и ИОМ пројектном тиму. 

САЖЕТАК – РЕЗИМЕ 

Локални  Акциони план за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица у општини 

Инђија представља стратешки документ  општине којим се утврђују општи циљеви  и специфични 

задаци у овој области. Документ представља продукт тимског рада Општинске радне групе и осталих 

локалних актера укључених у консулатативни процес и доноси се за период од 2009 до 2013 године .   

Акциони план почива на  анализи проблема и процени потреба  избеглица и интерно расељених лица  

којих у општини укупно има 4.783. Највећи проблеми са којим  се суочавају избеглице у Инђији су: 

нерешен статус имовине на подручјима бивших република СФРЈ; висок проценат незапослених 

избеглица и ИРЛ; висок степен сиромаштва међу избеглицама и ИРЛ; изражен посттрауматски ратни 

синдром код избеглица и ИРЛ;  не поседовање  личне документације код ИРЛ;  нерешено стамбено 

питање. 

 

Главни закључци и препоруке Акционог плана  односе се на следеће: 

• Обезбедити услове за лакше прибављање документације. 

• Омогућити угроженом делу популације ефикасније остваривање права из области социјалне 

заштите. 

• Организовати правну помоћ при решавању права  

• Решавати стамбено питање избеглица и ИРЛ 

• Ставарње услова за запошљавање и самозапошљавање избеглица и ИРЛ.  

• Стипендирати талентоване и сиромашне ученике и студенте из ове популације. 

• Регулисати здравствену заштиту свим избеглим, расељеним лицима и повратницима по основу 

Споразума о реадмисији. 

На бази критеријума који су се пре свега базирали на тежини и раширености проблема са којима се 

суочавају избегла и ИРЛ лица, овај Акциони план је примарно усмерен на: Избеглице које немају 

решено стамбено питање; Избеглице које немају одговарајућу стручну спрему за потребе привреде 

општине Инђија;Избеглице и ИРЛ који имају тешкоће правне природе (нерешено питање личних 

докумената 

 

На темељима општих циљева усмерених на:  
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1. Побољшање животно егзистенцијалних, социјално-материјалних услова за интеграцију избеглих и 

ИРЛ кроз локалне програме за трајно решавање стамбеног питања најугроженијих породица 

избеглица и ИРЛ и 

2. Унапређење положаја интерно расељених и других социјално угрожених група у општини Инђија 

кроз мере олакшавања приступа информацијама и правима из различитих области живота 

Идентификовани су  специфични задаци усмерни ка а/преквалификацији и обуци најмање 25 лица 

годишње који би се запослили у локалној привреди; б/ стамбеном збрињавању најмање 25  породица  

кроз завршетак започетих и адаптацију старих кућа; ц/ обезбеђивању услова за социјално становање за 

10 најугроженијих породица и д/ самозапослење у пољопривреди и занатству за  најмање 10 породица 

годишње. 

.За релизацију утврђених задатака током 2009 године  оквирн ће бити потребно 18.100 ЕУРа  Средства 

за имплементацију Акционог плана обезбедиће се делом из општинског буџета, а делом из других 

извора: националних, покрајинских страних  и домаћих донаторских средстава.    

Имплементацију  овог Акционог плана пратиће  Општинска радна група-Савет за миграције, а 

релизацију конкретних активности  спроводиће многобројни локални актери, међу којима су Центар за 

социјални рад, образовне институције, Дирекција за изградњу, Агенција за рурални развој и  локалне 

невладине оргнаизације. 

 

ПОГЛАВЉЕ 1. 

Основни подаци о општини Инђија 

Инђија се налази у југоисточном делу Срема и припада већим насељима (Сремска Митровица и Рума су 

већа насеља од Инђије). Површина територије инђијске општине износи 385 км² а броји 11 насељених 

места. Надморска висина града је 113м, док је централни део насеља одређен координатама: 45,03º 

северне географске ширине и 20,05º источне географске дужине.  

Општина има изразито повољан географски положај, јер се простире на југоисточним обронцима 

Фрушке Горе, који се завршавају висом Кошевац код Старог Сланкамена. Већи део територије општине 

и Инђија се налази на тзв. фрушкогорској лесној тераси са повољним струјањем ваздуха, ниским 

нивоом подземних вода и повољним земљиштем за пољопривреду и изградњу. Поред општине Инђија 

протиче европска река Дунав у дужини од 42 км. Тај десни део обале реке Дунав, која је заустављена на 

обронцима Фрушке Горе је један од најлеших на целом водотоку кроз Србију. Непосредно наспрам 

Старог Сланкамена је ушће реке Тисе у Дунав, а дуж целе обале се пружа прекрасан поглед на Бачку и 

Банат. Град Инђија се налази на магистралном путу М22-1 Суботица-Београд и удаљена је од Београда 

42 км, а од Новог Сада 35 км.  

 

Кроз Инђију, такође, пролази магистрална пруга Суботица-Београд, крак пруге према Шиду, као и 

регионални пут Р- 109 Рума–Стари Сланкамен. На мосту код Бешке се укрштају два најзначајнија 

европска коридора, 10 (ауто-пут Е-75) и 7 (река Дунав) на прекрасној локацији, која нуди велике 

могућности. Аеродром Београд је од Инђије удаљен 35 км.  

 

 

Територују Општине чине подручја 11 

насељених места.  

 

 

Бр. Насељено место Бр. Насељено место 

1. Бешка 6. Марадик 

2. Инђија 7. Нови Карловци 

3. Крчедин 8. Нови Сланкамен 

4. Љуково 9. 
Сланкаменачки 

виногради 

5. Јарковци 10. Стари Сланкамен 

  11. Чортановци 
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Постоје идеални услови за развој друмског и железничког саобраћаја. Друмском везом Инђија је 

повезана са два пута према Новом Саду и Београду (старим асфалтним путем и ауто-путем Нови Сад-

Београд, то је међународни пут Е-75, коридор 10). Преко Општине постоји и друмска веза, која повезује 

Дунав и Саву, односно попречни сремски пут. 

Према последњем Попису становништва 2002. године, у 11 насеља општине Инђија живи 49609 

становника. Центар општине је и најмногољудније насеље, у њему живи 52,9% општинске популације. 

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну старосну структуру 

становништва са високим индексом старења од 1,0, који се посматрано по насељима креће од 0,8 до 1,9. 

Становништво општине Инђија стари и овај процес је дошао до границе критичности, јер је индекс 

старења дошао до односа 1:1 (индекс старења је однос броја старих преко 60 година и броја младих 

испод 20 година старости), односно у старосној пирамиди контингент најстаријег становништва и 

најмлађег је изједначен. 

Старије средовечно и старо становништво чине 50,3% укупне популације у општини Инђија. 

Радни контингент (жене 15-59 година и мушкарци 15-64 године) чини 64,9% укупне популације.  

Укупан број активних лица је 22206 (највећи број активних је у терцијарним и секундарним 

делатностима), а општа стопа активности 44,8. 

Искоришћеност радног контингента је 69,0%. Од укупне популације општине 8,9% је пољопривредно 

становништво, од чега је 54,7% активно пољопривредно становништво. 

Лица са личним приходом чине 18,7% укупне популације општине, а издржавана лица 36,3% укупне 

популације. Коефицијент издржаваности (однос издржаваних лица и броја активних) је 0,81. 

Образовна структура становништва је побољшана. У популацији старијој од 10 година 2,8% је 

неписмено становништво (7,0% 1981 год.). Анализа образовне структуре становништва према школској 

спреми показује да 21% становништва старијег од 15 година чини становништво без школске спреме и 

незавршеног основног образовања. У популацији старијој од 15 година највеће учешће има 

становништво са завршеним средњим (48,9%) и основним образовањем (22,3%). 

Као основа за анализу досадашњег привредног развоја општине Инђија коришћени су подаци 

Републичког завода за статистику, подаци Одељења за привреду, као и резултати извршене анкете 

мањег броја субјеката планирања (појединачна предузећа, представници МЗ и други). 

Сагледавањем основних развојних идникатора извршена је анализа привредне развијености општине 

Инђија. 

Носиоци привредног развоја општине Инђија су пољопривреда, трговина и индустрија. 

На основу евиденције Националне службе за запошљавање дошло се до података да је стопа 

незапослености знатно смањена у односу на претходни период од пре две године где је укупан број 

незапослених био 8576, а сада у 2008. години укупан број незапослених је 5260.  

На основу података Одељења за привреду општине Инђија број инвеститора у општини Инђија који су 

започели своје инвестиционе активности у периоду 2007./2008. године указују за потребе новог 

упошљавања што ће допринети још знатном смањењу стопе незапослености у наредном периоду. 

Исказана је потреба за новим запошљавањем 1242 лица, а процењена вредност инвестиција иноси 

116.600.000 евра. Међутим, инвестициона улагања се настаљају на остварењу и нових пројеката као што 

су: 

- Технолошки парк, 

- Италијанска индустријска зона, 

- Локација бивше ЈКИ, 

- Локација рекреационе зоне, 

што ће у знатној мери решити проблем незапослености наше општине. 

Данас је ИНЂИЈА једна од најуспешнијих општина у Србији.  

Скупштина 

општине броји 

37 одборника. 

Има 

председника и 
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заменика председника скупштине општине. 

Извршни орган Скупштине општине је Општинско веће које броји 8 чланова. Радом већа руководи 

председник општине који је по функцији и члан већа. 

Председнику општине у раду помоћ пружају заменик председника општине и 2 помоћника председника 

општине. Стручне и оперативне послове за председника општине ради Кабинет председника општине 

који броји 8 чланова. У Повереништву општине Инђија ради један извршилац који је уједно и 

повереник Повереништва општине за избеглице. 

 

ПОГЛАВЉЕ 2. 

Подаци о избеглим и интерно расељени лицима у општини Инђија 

Сиромаштво избеглица и ИРЛ је вишеструко по својој природи и састоји се и од материјалног 

сиромаштва и различитих облика људског сиромаштва – проблеми у приступу основним људским 

правима (као што су својина, документа, слобода кретања) и услугама (приступ здравственој заштити, 

социјалној помоћи, образовању итд.), разним правним проблемима и психосоцијалним проблемима 

услед друштвеног искључења, маргинализације, дискриминације. Ако говоримо о материјалном 

сиромаштву, процене и истраживања која су рађена и која се уважавају и приликом израде Стратегије за 

смањење сиромаштва (WФП и ЦЕС МЕЦОН 2000) показују да је  сиромаштво у наведеној категорији 

дупло веће него у укупној популацији (око 12% људи у укупној популацији и око 25% међу 

избеглицама и ИРЛ је на линији или испод линије сиромаштва у Србији). Нагли прекид (промена)  

социјалног, економског и културног контекста у ком живе ставио их је у позицију ускраћености свих 

врста ресурса: прихода, имовине, друштвених мрежа и емотивне сигурности.  Они се осећају као људи 

који нигде не припадају.  

Због дугог периода ратова, политичких тензија, честих промена услова за повратак у земљу порекла и 

лоше економске ситуације у региону они још увек нису у стању да донесу јасну одлуку о својој 

будућности -  да ли да остану у Србији или да се врате у земљу порекла.  

 

Одлазак у треће земље, као један од начина дугорочног решавања проблема избеглих више није у 

оптицају. Истраживања која су рађена последњих година (пре свега оно приликом последњег пописа 

избеглих Комесаријата за избеглице крајем 2004. године и почетком 2005. године и нека истраживања 

на мањем узорку појединих НВО (НСХЦ, СДФ...) показују да око 70% испитаних има намеру да остане 

у Србији. Очито је да подршка у процесу интеграције ових категорија представља један од важних 

циљева наше социјалне политике данас.  

  

 

Проблеми правне природе код избеглих и ИРЛ 

 

Проблеми правне природе код избеглих и ИРЛ су бројни, почевши од непотпуне документације, 

немогућности за долазак до документације која се налази у земљи порекла, имовинских права, 

уништеној/усељеној имовини у земљи порекла, смањеној слободи кретања, (не)могућност повратка у 

земљу порекла, проблеми који се стварају преузимањем држављанства Србије, при чему се решавањем 

правног статуса социјални и материјални положај није битно изменио, а траг о претходном избеглиштву 

као припадности “рањивој категорији” се губи.  

 
Решавања ових сложених питања превазилазе ресурсе на локалном нивоу. Комесаријат за избеглице, 

неке НВО, међународне организације,  НВО из Београда као СДФ, 484, групе самопомоћи међу 

избеглим и расељеним (Свети Спас нпр.) баве се овом проблематиком и међусобно су добро повезане.  
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Кретање избеглих и интерно расељених лица на подручју општине Инђија за период 1991-2008. 

године 

 

Прва избегла лица на територији општине Инђија дошла су у месецу новембру 1991. године, прво из 

Хрватске, а након ратних дејстава у Босни и Херцеговини долазе и из те бивше југословенске 

републике. 

 

На основу пописа из 1996. године у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије на 

територији општине Инђија боравило је 7265 избеглих лица. Сваке наредне године број избеглих лица 

се повећавао те је крајем 1998. године на нашој територији боравило 16200 избеглих лица, што када се 

посматра као однос домицилног и избеглог становништва чини да је сваки трећи становник наше 

општине био избегло лице, што илуструјемо графиконом 1. 

 

 

Графикон 1. Однос укупног и избегличког становништва у општини Инђија према попису 

Комесаријата за избеглице.

Укупан број становника у 

општини Инђија по 

попису становништва 

1991. годинe.

44185

Број избеглих лица по 

попису Kомесаријата за 

избеглице из 1998. 

годинe.

16200

 
Извор:  Повереништво општине Инђија, Попис 1998., Попис становништва 1991. 

 

 

Након војних операција Бљесак и Олуја од стране Републике Хрватске, поред термина „избегло лице“ 

уводи се и термин „програно лице“, те на основу пописа из 2001. године на територији општине Инђија 

борави 10113 избеглих и 5648 прогнаних лица. 

Последња ревизија избегличког статуса на територији Републике Србије извршена је од новембра 2004. 

до краја јануара 2005. године, те на основу исте на територији наше општине за 4321 лица потврђен је 

избеглички статус, што илуструјемо графиконом 2. 
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Графикон 2. Избегло становништво у општини Инђија 2001. и 2005. годинe.
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Извор: Комесаријат за избеглице, Попис 2001.  

 

 обзиром на тенденцију да избегла лица желе интеграцију, лична документа Републике Србије закључно 

са 2008. годином узело је 6224 избегла лица. 

 

Као посебан проблем истичемо појаву 1800 избеглих лица која нису приступила последњој ревизији, 

иста поседују старе избегличке исправе те уз помоћ њих не могу решити своје егзистенцијалне 

проблеме. 

 

На основу ревизије избегличког статуса од новембра 2004. до јануара 2005. године статус избеглог лица 

задржало је 4321 особа. 

Да бисмо извели одговарајуће релеватне закључке дајемо табеларни приказ полне, старосне и 

квалификационе структуре, а посебно износимо податак избеглих лица из Републике Хрватске и Босне 

и Херцеговине. 

 

Табела 1. - Старосна структура 

 

СТАРОСТ 

(ГОДИНЕ) 

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 

ЛИЦА 
% 

0-7 43 1,00 

8-15 247 5,72 

16-25 497 11,50 

26-35 601 13,91 

36-55 1139 26,36 

56 и више 1794 41,52 

УКУПНО: 4321 100,00 
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Графикон 3. Старосна структура избеглих лица
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Извор: Ревизија избегличког статуса од новембра 2004. до јануара 2005. 

године.

Графикон 4. Процентуални удео избеглих лица по старосним групама

36-55; 26,36%

16-25; 11,50%

8-15; 5,72%

0-7;  1%

26-35; 13,91%

56 и више; 41,52%

 

Извор: Ревизија избегличког статуса од новембра 2004. до јануара 2005. године. 

 

 

Табела 2. - Полна структура 

 

 

ПОЛ 
БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 

ЛИЦА 
% 

Мушки 2226 51,52 

Женски 2095 48,48 

УКУПНО: 4321 100,00 
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Графикон 5. Полна структура избеглих лица

Женски; 48,48%

Мушки; 51,52%

 
Извор: Ревизија избегличког статуса од новембра 2004. до јануара 2005. године. 

 

 

 

Табела 3. – Образовна структура 

 

ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

БРОЈ ИЗБЕГЛИХ 

ЛИЦА 
% 

Без школе 1102 25,50 

Основна 1048 24,25 

Средња 699 16,18 

КВ 716 16,57 

ВКВ 642 14,86 

Виша 76 1,76 

Висока 38 0,88 

УКУПНО: 4321 100,00 

 

 

Графикон 6. Образовна структура избеглих лица
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Извор: Ревизија избегличког статуса од новембра 2004. до јануара 2005. године. 

 

 

Графикон 7. Образовна структура избеглих лица
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Извор: Ревизија избегличког статуса од новембра 2004. до јануара 2005. године. 

 

На основу показатеља истичемо посебно податак избеглих лица из Републике Хрватске којих је 2723 

(63%) и Босне и Херцеговине 1598 (37%). 

  

Услед ратних дејстава са територије Косова и Метохије на подручје наше општине доселило је 426 

интерно расељених лица. Већина је смештена у граду Инђија (70%), а остали у насељеним местима. 

 

ПОГЛАВЉЕ 3. 

Анализа ситуације и закључци 

 

На основу увида приказаних података у наведеним табелама, услед високе старосне структуре 

избеглица, ниске образовне структуре, нерешеног стамбеног питања, намеће се потреба за 

дошколовавањем и преквалификацијама према потребама тржишта рада, као и стамбено збрињавање по 

принципу доградње новозапочетих кућа и адаптације старих породичних кућа у сарадњи са 

Комесаријатом за избеглице Републике Србије и Покрајинским фондом за збрињавање избеглих, 

прогнаних и интерно расељених лица. 

 

Документи који су од значаја за решавање питања избеглих и интерно расељених лица су: 

• Национална стратегија за смањење сиромаштва, 

• Национална стратегија одрживости развоја, 

• Стратегија регионалног развоја, 

• Национална стратегија привредног развоја Републике Србије, 

• Стратегија развоја социјалне заштите у Србији, 

• Национална стратегија за запошљавање итд. 
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Поред ових докумената који су од значаја за решавање питања избеглих и интерно расељених лица на 

општинском нивоу имамо усвојене стратешке планове: 

• Стратешки план за развој општине Инђија, 

• Стратешки план за социјалну политику општине Инђија. 

Осим стратешких докуемената имамо оформљен Савет за запошљавање и Агенцију за рурални развој 

општине Инђија. 

 

Програми и пројекти који су реализовани на нивоу наше општине у претходном периоду су: 

• Помоћ у осамостаљивању избеглица и пружање подршке у породичном бизнису уз сарадњу 

хуманитарних организација ЈЕН (пружање психо-социјалне подршке и помоћи у домаћој 

радиности која се састојала у организовању креативних радионица ткања, плетења, веза, шивења 

и сл. где су лица добијала комплетан материјал од којег су израђивали разне ручне радове и на 

крају кроз продајне изложбе долазили до одређених новчаних средстава) и ХЕЛП (пружање 

подршке у породичном бизнису која се састојала у давању 20 породичних пакета вредности 

појединачног пакета 1500 евра и тиме се пружила помоћ за 20 породица), 

• Помоћ избеглим лицима при преласку из колективних центара у приватни смештај у погледу 

покућанства и новчаних средстава у циљу унапређења животних услова становања у сарадњи са 

италијанском хуманитарном организацијом ИНТЕРСОС (три породице су обухваћене), 

• Помоћ у решавању адекватних стамбених услова у виду грађевинског материјала за доградњу 

нових започетих кућа у сарадњи са Норвешким саветом за помоћ избеглим лицима. Овим 

пројектом је обухваћено 37 породица и пружена им помоћ у грађевинским пакетима вредности 

од 3000 до 6000 евра по породици, 

• Пружање помоћи и подршке у сарадњи са Покрајинским фондом за избегла, прогнана и интерно 

расељена лица у виду откупа сеоских кућа (откупљено 4 куће); набавке грађевиснког материјала 

за доградњу нових започетих кућа (прослеђено је 6 грађевинских пакета вредности 3000 евра по 

пакету); адаптацију старих кућа (прослеђено је 10 грађевинских пакета вредности 1500 евра по 

пакету); као и новчана средства усмерена за школовање ученика средњих школа (према 

одређеним критеријумима). 

 

Пројектне активности се настављају у континуитету: 

• Пружање помоћи и подршке у сарадњи са Покрајинским фондом за избегла, прогнана и интерно 

расељена лица у виду откупа сеоских кућа, набавке грађевиснког материјала за доградњу нових 

започетих кућа, адаптацију старих кућа као и новчана средства усмерена за школовање ученика 

средњих школа (према одређеним критеријумима), 

• Откуп сеоских кућа са окућницом у сарадњи са Међународном организацијом за миграције 

(ИОМ) у циљу решавања стамбених проблема избеглих и интерно расељених лица (купљене су 2 

сеоске куће), 

• Откуп сеоских кућа са окућницом у сарадњи са локалном самоуправом и хуманитарном 

организацијом „ХОД“ у циљу решавања стамбених проблема избеглих и интерно расељених 

лица (почело се са реализацијом пројекта и обезбеђена су средства за откуп 10 сеоских кућа),  

• Преквалификација и доквалификација избеглих и интерно расељених лица у сарадњи са 

локалном самоуправом и Националном службом за запошљавање. 

• Посебно истичемо рад Новосадског хуманитарног центра за интеграцију и толеранцију (пружање 

бесплатних услуга од 2001. године, у виду  прибављање свих неопходних личних докумената, 

регулисање стажа и сл. из Републике Хрватске). Услуге су бесплатне. 

 

Кључни партнери у локалној самоуправи за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица 

су: 

 

1. Локална самоуправа (давање субвенција јавним и приватним предузећима у циљу повећања 

стопе запослености код избеглих и интерно расељених лица и пружање помоћи у решавању 
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стамбених питања, из средстава буџета у 2008. години је издвојено за куповину 10 сеоских кућа; 

пружање бесплатне правне помоћи; Повереник за избеглице) 

2. Установе социјалне заштите, Центар за социјални рад (субвенције плаћања електричне енергије, 

воде и комуналних услуга; остваривање права на МОП; туђу негу и помоћ; пружање 

једнократних новчаних помоћи и сва остала права у складу са Законом о социјалној заштити, сва 

права се могу остварити кроз рад служби које функционишу при Центру за социјални рад -  

Служба за децу и омладину; Служба за одрасле и остарела лица; Служба за правне послове и 

материјална давања и сл.) 

3. Дом здравља Инђија са амбулантама (регулисање здравствене заштите кроз базаре здравља – 

бесплатни прегледи, кућну негу, патронажу; у оквиру Дома здравља формирано је 

Саветовалиште за младе са јасно дефинисаним садржајима и програмима рада из којега већ 

произилазе изузетно позитивни резултати и све већа заинтересованост младих у укључивању 

акционих програма у превенцији болести зависности и асоцијалног понашања младих; сва 

насељена места у оквиру општине Инђија имају добро опремљене амбуланте са јасно 

дефинисаном кадровском структуром и усклађеним радним временом према потребама 

суграђана) 

4. Основне и средње школе (9 основних школа које похађа 4209 ученика распоређених у 193 

одељења; при свакој основној школи се налази одељење за припрему поласка у школу; 3 средње 

школе које похађа 1826 средњошколаца кроз 67 одељења; основне школе територијално су 

распоређене по насељима (селима) општине, док су средње школе сконцентрисане у самој 

Инђији; све школе су адекватно опремљене према захтевима плана и програма школе; поред 

техничке опремљености школа школе располажу и адекватном кадровском структуром; за све 

ученике основних школа су обезбеђене бесплатне ужине као и бесплатан превоз до школе) 

5. Предшколска установа (обезбеђен боравак за сву децу општине Инђија; у свим насељеним 

местима налазе се одељења предшколске установе која су расподељена по развојним групама; 

боравак деце је обезбеђен под веома повољним условима са одређеним субвенцијама као што су 

бесплатан боравак за свако треће, четврто … дете, бесплатан боравак за децу из материјално 

угрожених породица и породица које се налазе у изузетно тешком стању социјалне потребе; 

предшколска установа и сва одељења радних група су опремљена са најсавременијом техничком 

опремом и кадровском структуром) 

6. Национална служба за запошљавање (бави се запошљавањем и развојем људских ресурса; 

организује Сајмове запошљавања према исказаним потребама послодаваца; активиран је рад 

Клуба за активно тражење посла; програми додатног образовања и обуке – субвенционирање 

приправничког рада, финансирање стручног усавршавања волонтера, финансирање стицања 

додатних знања и вештина као што су информатичка обука; развој предузетништва – 

финансирање програма самозапошљавања незапослених лица; финансирање новог запошљавања, 

запошљавање инвалида и једнократна исплата новчане помоћи) 

7. НВО, удружења грађана (у оквиру НВО „ИЖИ“ Инђија реализује се пројекат „Старост као доба 

живота“, овим пројектом су обухваћени сви грађани Инђије старији од 65 година, а живе у 

једночланом или двочланом домаћинству, овим пројектом обухваћена су и избегла и интерно 

расељена лица) 

8. Јавна предузећа у складу са својим развојним капацитетима упошљавају одређени број радника 

различитих квалификационих структура; поред упошљавања јавна предузећа пружају помоћ и 

подршку својим суграђанима који су лошијег материјалног статуса кроз одређене субвенције 

(плаћање воде, струје, комуналних услуга) 

9. Општина свој даљи развој види у унапређењу пословања малих и средњих предузећа као и 

подстицању отварања нових и то кроз: 

• јачање постојеће финансијске подршке – кроз контакте са пословним банкама и јачањем 

фондова за развој, 

• прављењем базе података о расположивом стручном особљу, о локалним компанијама, о 

новим домаћим и страним инвеститорима  као и расположивом општинском власништву, 

• обезбезђивањем земљишта потребног за мале и средње предузетнике, 
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• развијањем туризма и бољим коришћењем природних ресурса 

 

10. Црвени крст Инђија има основне организације у свим насељеним местима општине са 

волонтерима који су укључени у све социјално-хуманитарне активности организације. 

Секретаријат организације је технички опремљен за обављање свих јавних овлашћења поверених 

од стране државе. Поред јавних овлашћења Црвени крст Инђија се бави великим бројем 

активности усмерених према социјалном збрињавању грађана Инђије. Нарочито се мора истаћи 

програм кухиње који се реализује од 1995. године и дневно дистрибуира између 200 и 600 

куваних оброка социјално најугроженијим становницима општине. 

 

 

Општи закључци и анализе – спорна питања 

 

Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих и интерно расељених лица у општини 

Инђија следећи: 

 

• Статус имовине на подручјима бивших република СФРЈ још увек је нерешен. Лица са подручја 

БИХ успела су да остваре своје станарско право и поврате имовину али уколико није у питању 

приватна, која је махом уништена. Лица са подручја Хрватске нису успела да поврате своје 

станарско право, а приватна имовина је углавном уништена или са великим степеном оштећења. 

Њихово учешће у процесу обнове своје приватне имовине на подручју Хрватске било је веома 

мало обзиром да су услови тих програма били у супротности са њиховим опредељењима 

(одрицање од избегличког статуса и трајан повратак у Хрватску). 

• Висок проценат незапослених избеглица и ИРЛ у локалној заједници који нису били обухваћени 

до сада ни једним пројектом Националне службе за запошљавање за преквалификацију, 

самозапошљавање. 

• Висок степен сиромаштва међу избеглицама и ИРЛ. 

• Изражен посттрауматски ратни синдром код избеглица и ИРЛ. 

• ИРЛ не поседују потребну личну документацију услед измештених или уништених матичних 

књига, неуспостављене системске сарадње са надлежним институцијама као и великог броја 

непријављене новорођене деце. 

• Недовољна брига о сопственом здрављу код избеглица и ИРЛ. 

 

 

Закључци: 

 

• Негативан природни прираштај, миграциони процеси, демографско пражњење целокупног 

подручја (осим Инђије), недовољна старосна структура активног становништва, јасно указују да 

сви аспекти радне снаге у наредном периоду могу представљати један од проблема и једну од 

значајних ограничења развоја општине Инђија. У овом контексту треба посматрати и питање 

радног ангажовања избеглица и ИРЛ. 

• Према оценама из Стратешког плана за социјалну политику општине Инђија (2006-2011.) 

тежиште развоја општине Инђија у наредном периоду неопходно је ставити у функцију развојне 

програме којим би се, уз активну популациону политику на нивоу државе, привредни и 

социјални развој приближио домаћинству, пре свега породицама чији су чланови млађе старосне 

доби и који располажу могућностима за бављење производњом и у пољопривреди и ван 

пољопривреде. У том контексту треба развијати мере за трајну интеграцију избеглица и ИРЛ у 

руралним подручјима наше општине. 

• Основни проблем избеглих, расељених и повратника по основу Споразума о реадмисији је 

прибављање личне документације и решавање статуса. Решењем овог проблема стекли би се 
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услови да се реше и други проблеми и да се остваре права из области социјалне заштите, 

условљеним држављанством РС и пребивалиштем. 

• Велики проблем избеглим, расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о 

реадмисији је решавање стамбеног питања, јер оно што је до сада урађено по овом питању (преко 

Фондације ХОД и Покрајинског фонда за збрињавање) решен је само мали део стамбеног питања 

ове популације. 

• Здравствена заштита је обезбеђена само делу ових лица, због њиховог нерегулисаног статуса 

интеграција ових лица у локалну средину је отежана. 

 

Препоруке: 

 

• Обезбедити услове за лакше прибављање документације потребне за подношење захтева за 

прихват у држављанство РС и личне документације попут формирања посебне канцеларије за 

правну помоћ при локалној самоуправи. 

• Омогућити угроженом делу популације ефикасније остваривање права из области социјалне 

заштите. 

• Организовати правну помоћ при решавању права на имовину, упис радног стажа и права на 

пензију остварених у матичним земљама. 

• Решавати стамбено питање избеглица и ИРЛ. За решавање овог питања постоји више начина: 

изградња избегличког и повратничког насеља, откуп старих сеоских домаћинстава за окућницом 

(обезбеђена средства из буџета за 10 кућа) чиме би се подмладила и оживела сеоска средина. 

• Заједничком акцијом Нациолалне службе за запошљавање, локалне самоуправе и локалних 

предузетника, ради на пројектима за запошљавање и самозапошљавање избеглица и ИРЛ. 

Ускладити ове групе са карактеристикама група корисника које су идентификоване у 

Националној стратегији за решавање питања избеглих и ИРЛ (егзистенционално најугроженији, 

сиромашне радно способне породице, радно способни и предузетнички оријентисани, 

квалификовани и корисници стипендија и програма преквалификације). 

• Стипендирати талентоване и сиромашне ученике и студенте из ове популације. 

• Регулисати здравствену заштиту свим избеглим, расељеним лицима и повратницима по основу 

Споразума о реадмисији. 

ПОГЛАВЉЕ 4. 

Приоритетне циљне групе Акционог плана 

Крајњи корисници локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених 

лица су: 

• 4321 регистраваних избеглица укључујући и 1800 који формално нису у том статусу, али имају 

све карактеристике групе. 

• 426 интерно расељених лица. 

На бази критеријума који су се пре свега базирали на тежини и раширености проблема са којима се 

суочавају избегла и ИРЛ лица, овај Акциони план ће бити примарно усмераван на следеће: 

• Избеглице које немају решено стамбено питање 

• Избеглице које немају одговарајућу стручну спрему за потребе привреде општине Инђија 

• Избеглице и ИРЛ који имају тешкоће правне природе (нерешено питање личних докумената) 
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ПОГЛАВЉЕ 5. 

Општи и специфични циљеви 

Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и анализа потреба избеглица и ИРЛ у 

општини Инђија, утврђени су следећи: 

Општи циљеви Акционог плана за унапређење положаја избеглица и ИРЛ: 

1. 

Побољшање животно егзистенцијалних, социјално-материјалних услова за интеграцију избеглих и ИРЛ 

кроз локалне програме за трајно решавање стамбеног питања најугроженијих породица избеглица и 

ИРЛ. 

2. 

Унапређење положаја интерно расељених и других социјално угрожених група у општини Инђија кроз 

мере олакшавања приступа информацијама и правима из различитих области живота. 

У оквиру наведених општих циљева, овим Акционим планом утврђују се следећи оперативни-

специфични циљеви: 

СЦ1: У периоду 2009-2011. година у сарадњи са НСЗ и НВО, сваке године обезбедити 

преквалификацију и доквалификацију за најмање 25 избеглих и ИРЛ лица сваке године. 

СЦ2: У периоду 2009-2011. година у сарадњи са Комесаријатом за избеглице РС и Покрајинским 

фондом за збрињавање, обезбедити за најмање 25 породица избеглих и ИРЛ доградњу новозапочетих 

кућа и адаптацију старих породичних кућа. 

СЦ3: У периоду 2010-2012. година изградити објекте за социјални становање у заштићеним условима за 

најмање 10 породица избеглих и ИРЛ. 

СЦ4: У периоду 2009-2011. година кроз програм за самозапошљавање у области пољопривреде и 

занатства, обезбедити запошљавање сваке године за најмање 10 породица избеглих и ИРЛ. 

ПОГЛАВЉЕ 6. 

Активности - задаци за реализацију ЛПА 

ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
 
 
 
Специфични циљ: СЦ1: у периоду 2009-2011. година у сарадњи са НСЗ и НВО, сваке године обезбедити преквалификацију и 
доквалификацију за најмање 25 избеглих и интерно расељених лица 
 

Активност 
Период 
реализације 
(од – до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) 
 
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    
Буџет лок. 
самоуп. 

Остали 
извори 
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Идентификовање 
потреба за 
одређеним 
занимањима и 
израда програма 
преквалификације 
и 
доквалификације 

2. квартал 
2009. 

Идентификоване 
потребе за 
одређеним 
занимањима и 
израда програма 
преквалификације и 
доквалификације 

 
Постојећи 
људски 
ресурси 

 

Локални савет 
за 
запошљавање 
Повереник за 
избеглице 
општине 
Инђија 

Привредници 
Национална 
служба за 
запошљавање-
Филијала 
Инђија 
 

Презентација 
програма јавно 
оглашавање 
путем локалних 
медија 
 

2. квартал 
2009. 

Одржане најмање 
две презентације за 
понајмање 30 
потенцијалних 
корисника 
Оглашен програм 
преко локалног 
радија и ТВ-а у 
трајању од 7 дана 

Број одржаних 
презентација 
Број учесника на 
презентацијама 
Број и врста 
медијских 
оглашавања 

Сала за 
презентацију 
Простор и 
време у 
локалним 
медијима 
500 ЕУР 

 

Локални савет 
за 
запошљавање 
 

Национална 
служба за 
запошљавање-
Филијала 
Инђија 
Локални 
медији 
 

Израда 
критеријума за 
укључивање 
корисника у 
програме 
преквалификације 
и 
доквалификације 
 

2. квартал 
2009. 

Израђена анализа 
анкете обављене у 
популацији 
избеглих и ИРЛ 
лица 
Израђена анализа 
анкете обављене 
међу 
привредницима 
Формирани 
критеријуми за 
укључивање 
корисника у 
програме 
преквалификације и 
доквалификације 

Број анкетираних 
корисника 
Број анкетираних 
привредника 
 

Анкетари 
300 ЕУР 

 

Агенција за 
рурални 
развој 
општине 
Инђија 
Национална 
служба за 
запошљавање 

Локални савет 
за 
запошљавање 
Активно 
учешће 
Одељења за 
привреду 
локалне 
самоуправе 
Активно 
учешће 
Одељења за 
привреду 
локалне 
самоуправе 
Повереник за 
избеглице 
општине 
Инђија 

 
Формирање групе 
корисника-
полазника 

3. квартал 
2009. 

Формирана група по 
25 полазника у 
свакој години 
реализације 

Заинтересованост 
полазника за 
преквалификацију 
и 
доквалификацију 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 
Повереник за 
избеглице 

Национална 
служба за 
запошљавање-
Филијала 
Инђија 
Техничка 
школа 
Локална 
самоуправа 
 

Реализација 
обуке 

Од 3. 
квартала 
2009. до 
краја 2011. 

Обучено по 25 
полазника у свакој 
години 
реализације(8 у 
2009)  

Број обучених 
полазника 

Учионица и 
професори 
3000 ЕУР 

 
Техничка 
школа 

Локална 
самоуправа 

Лобирање 
послодаваца 

Од  4 
Квартала 
до краја 
2011. 

Исказана потреба 
послодаваца за 
преквалификованим 
радницима 

Број отворених 
радних места 

400 ЕУР  
Општинска 
радна група  

Привредници 
Локална 
самоуправа 

Праћење 
запошљавања 

Од 4. 
Квартала 
до краја 
2011. 

Запослено 25 
корисника 

Број запослених 
корисника 

200 ЕУР  
Општинска 
радна група  

Привредници 
Локална 
самоуправа 
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Специфични циљ: СЦ2: у периоду 2009-2011. год. У сарадњи са Комесаријатом за избеглице РС и Покрајинским фондом за збрињавање, 
обезбедити за најмање 25 породица избеглих и ИРЛ доградњу новозапочетих кућа и адаптацију старих породичних кућа 
 

Активност 
Период 
реализације 
(од – до) 

Очекивани резултат Индикатор(и) 
 
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    
Буџет лок. 
самоуп. 

Остали 
извори 

  

Идентификација 
броја 
најугроженијих 
породица које 
имају потребу за 
доградњом и 
адаптацијом кућа 

2. квартал 
2009 

Идентификоване 
породице 

Број 
идентификованих 
породица 

Анкетари 
500 ЕУР 

 
Повереник 
 

Општинска 
радна група  

Проналажење 
извора средстава 
за реализацију 
 

3. квартал 
2009 

Обезбеђена 
средства за 
доградњу и 
адаптацију  У 2009 
за 8 сеоских кућа 

Висина 
обезбеђених 
средстава 

4.000 ЕУР 
8.000 
ЕУР 

Локална 
самоуправа 

Покрајински 
фонд за 
збрињавање 
Комесаријат 
за избеглице 
РС 
 

Израда 
критеријума за 
адаптацију и 
доградњу сеоских 
кућа 
 

3. квартал 

Израђена анализа 
идентификованих 
потреба и 
формирани 
критеријуми 

Број анкетираних 
корисника 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 

Локална 
самоуправа 
Општинска 
радна група  

Општинска 
радна група 
  
Повереник 
 
Центар за 
социјални рад 

Расписивање 
конкурса за 
заинтересоване 
кориснике 
 

 3. кваратал 
2009. 

Пријављена 
избегла и ИРЛ на 
конкурс 

Број пријављених 200 ЕУР  

Локална 
самоуправа 
Повереник 
за избеглице 
Повереник 
за избеглице 

 

Избор 8 породица 
које ће бити 
укључене у 
програм доградње 
и адаптације 
старих 
породичних кућа У 
2009 

3. квартал 
2009 

Изабрано 25 
породица које ће 
бити укључене у 
програм доградње 
и адаптације старих 
породичних кућа 

Број породица које 
испуњавају услове 
конкурса 

Постојећи 
људски 
ресури 

 

Локална 
самоуправа 
Општинска 
радна група 

Повереник 
Центар за 
социјални рад 

Реализација 
доградње 
новозапочих и 
адаптације 17 
старих 
породичних кућа 

Од почетка . 
к 2010. до 
краја 2011. 

Изграђене и 
адаптиране куће 

Број изграђених и 
адаптираних кућа 

,   
Корисници 
програма 
 

Покрајински 
фонд за 
збрињавање 
Комесаријат 
Локална 
самоуправа 

 
Специфични циљ: СЦ3: У периоду  2010-2012. год. Изградити објекте за социјално становање у заштићеним условима за најмање 10 
породица избеглих и ИРЛ 

Активност 
Период 
реализације 
(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
 
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    
Буџет лок. 
самоуп. 

Остали 
извори 

  

Идентификација 
броја 
најугроженијих 

2. квартал 
2010. 

Идентификоване 
породице 

Број 
идентификованих 
породица 

Анкетари  
Центар за 
социјални 
рад 

Општинска 
радна група за 
рад у оквиру 
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породица које 
имају потребу за 
социјалним 
становањем у 
заштићеним 
условима 

Повереник 
 
 

пројекта 
подршке 
институцијама 
Владе РС које 
су надлежне за 
изблегла и 
интерно 
расељена лица  

Проналажење 
извора средстава 
за реализацију 
 

3. квартал 
2010. 

Обезбеђена 
средства за 
социјално 
становање у 
заштићеним 
условима за 10 
породица 

Висина 
обезбеђених 
средстава 

  

Центар за 
социјални 
рад 
Локална 
самоуправа 

Покрајински 
фонд за 
збрињавање 
Комесаријат за 
избеглице РС 
 

Израда 
критеријума за 
социјално 
становање у 
заштићеним 
условима 
 

4. квартал 
2010. 

Израђена анализа 
идентификованих 
потреба и 
формирани 
критеријуми 

Број анкетираних 
корисника 

  

Центар за 
социјални 
рад  
 
Општинска 
радна група 
Локална 
самоуправа 

Општинска 
радна група за 
рад у оквиру 
пројекта 
подршке 
институцијама 
Владе РС које 
су надлежне за 
изблегла и 
интерно 
расељена лица 
Повереник 
 

Расписивање 
конкурса за 
заинтересоване 
кориснике 
 

1. квартал 
2011. 

Пријављена 
избегла и ИРЛ на 
конкурс 

Број пријављених 
Повереник 
за 
избеглице 

 

Центар за 
социјални 
рад 
Локална 
самоуправа 

 

Избор 10 
породица које ће 
бити укључене у 
програм 
социјалног 
становања у 
заштићеним 
условима 

2. квартал 
2011. 

Изабрано 25 
породица које ће 
бити укључене у 
програм социјалног 
становања у 
заштићеним 
условима 

Број породица које 
испуњавају услове 
конкурса 

  

Центар за 
социјални 
рад 
Локална 
самоуправа 
 
Општинска 
радна група 

Повереник 
 

Реализација 
програма 
социјалног 
становања у 
заштићеним 
условима за 10 
породица 

3. и 4. 
квартал 2011 
и 2012. 

Реализовано 
социјално 
становање у 
заштићеним 
условима за 10 
породица 

Број збринутих 
породица у 
заштићеним 
условима 

  
Центар за 
социјални 
рад 

Покрајински 
инвестициони 
фонд 
Комесаријат 
Локална 
самоуправа 

 
 
 
 
Специфични циљ: СЦ4: у периоду 2009-2011. год. Кроз програм за самозапошљавање у области пољопривреде и занатства, обезбедити 
запошљавање сваке године најмање 10 породица избеглих и ИРЛ 
 

Активност 
Период 
реализације 
(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) 
 
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    
Буџет лок. 
самоуп. 

Остали 
извори 

  

Презентација 4. квартал Одржане најмање Број одржаних Сала за  Локални савет Национална 
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програма , 
непосредо и  
оглашавањем 
преко  локалних 
медија 
 

2009. две презентације 
за понајмање 30 
потенцијалних 
корисника 
Оглашен програм 
преко локалног 
радија и ТВ-а у 
трајању од 7 дана 

презентација 
Број учесника 
на 
презентацијама 
Број и врста 
медијских 
оглашавања 

презентацију 
Простор и 
време у 
локалним 
медијима 
1000 еур 

за 
запошљавање 
Агенција за 
рурални 
развој 
општине 
Инђија 
 

служба за 
запошљавање-
Филијала 
Инђија 
Локални 
медији 
 

Идентификовање 
заинтересованих 
лица за програм 
самозапошљавања 
 

1. квартал 
2010. 

Идентификована 
заинтересована 
лица за програм 
самозапошљавања 

Број запослених Анкетари  

Агенција за 
рурални 
развој 
општине 
Инђија 
 

Локална 
самоуправа 
Национална 
служба за 
запошљавање-
Филијала 
Инђија 

Проналажење 
извора средстава 
за реализацију 
 

2. квартал 
2010. 

Обезбеђена 
средства за 
програм 
самозапошљавања 

Висина 
обезбеђених 
средстава 

 Донатори  
Локална 
самоуправа 

Покрајински 
инвестициони 
фонд  

Израда 
критеријума за 
самозапошљавање 
 

3. квартал 
2010. 

Израђена анализа 
идентификованих 
потреба и 
формирани 
критеријуми 

Број 
анкетираних 
корисника 

  
Општинска 
радна група  

Општинска 
радна  
Повереник 
Центар за 
социјални рад 

Расписивање 
конкурса за 
заинтересоване 
кориснике 
 

4. квартал 
2010. 

Пријављена 
избегла и ИРЛ на 
конкурс 

Број 
пријављених 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 
Локална 
самоуправа 

 

Избор 10 породица 
које ће бити 
укључене у 
програм 
самозапошљавања 

1. квартал 
2011. 

Изабрано 10 
породица које ће 
бити укључене у 
програм 
самозапошљавања 

Број породица 
које испуњавају 
услове конкурса 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 

Локална 
самоуправа 
Агенција за 
рурални 
развој 
општине 
Инђија 

Повереник 
Центар за 
социјални рад 
 

Реализација 
програма 
самозапошљавања 

Од почетка 
2. квартала 
2011. до 
краја 2011. 

Самозапослено 10 
породица 

Број 
самозапослених 

  
Корисници 
програма 
Радна група 

Покрајински 
инвестициони 
фонд 

 

ПОГЛАВЉЕ 7. 

Ресурси/буџет 

Процењено је да ће за реализацију Локалног плана  у 2009  год. бити укупно потребно око 18.100 ЕУР., 

од којих ће локална самоуправа обезбедити 10.100, а донатори 8.000 ЕУР. С обзиром да је детаљни 

годишњи план урађени за 2009, остале године ће се буџетирати накнадно. 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 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. 

Поглавље 8. 



 

 

24 

Аранжмани за примену 

 
Аранжмани за примену ЛПА у Општини 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 Радна група 

која је учествовала у његовој изради, а по формирању Савет за миграције..   

 Радна група, 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  Радне групе о свим активностима на спровођењу 

Локалног плана;   

• Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака 

Локалног плана;  

• Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама управљачке 

структуре.  

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, 

пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате 

примене Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и 

начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.  

Детаљне годишње планове за наредни период, након 2010. год. припремаће Радна група уз 

активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Радна група ће формирати и 

одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати Општинско веће.  

Поглавље 9. 

Праћење и оцена успешности 
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• Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛПА је да се систематично 

прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛПА ради  предлагања 

евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена. 

• Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се 

континуирано и дугорочно за период 2009-2013. Евалуација (као анализа података и доношење 

оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и подносиће се извештај Општинском 

већу. Финална евалуација обавиће се на крају 2013 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 пружању 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...).  

  

 

• 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), анкете, извештавање и др.   

 

Општинска радна група ће бити одговорна за праћење и оцењивање успешности рада на примени 

Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). Тим  за М и Е чине представници/це -

стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима 

избеглих и ИРЛ, као и представници/це корисничких група овог Локалног плана.  Радна група ће својим 

Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана. 
 

 

 


