ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

У ОПШТИНИ МЕДВЕЂА

У Медвеђи фебруара месеца 2009. године

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Г-ДИНА СЛОБОДАНА ДРАШКОВИЋА
Општина Медвеђа припада мањим, сиромашним и привредно неразвијеним
општинама Републике Србије, са претежно брдско-планинским тереном који чини
524,24 км2.
Припада неразвијеним општинама са веома израженом миграциом
становништва, тако да се слободно може рећи да је у последњих 30 година број
становника сведен на 1/3. Садашње становништво чине претежно старачка домаћинства
у којима често пута ни један од члана домаћинства не припада реду радно способног
становништва.
Неповољна привредна ситуација подстиче даљу миграцију становништва, у
свим смеровима, било да се ради о већим административним и привредним центрима,
па и одласку у друге земље.
Са проблемима који муче, да тако кажемо домаће становништво, срећу се и
становници општине Медвеђа који имају статус, или су га бар имали доскора,
избеглице или интерно расељених лица деведестих година. Њихов број зависно од
догађаја који су им изазвали статус избеглог или интерно расељеног лица, варирао је у
току 90-тих па и у току 2000-тих година. Њихов број стално је променљив, управо из
разлога што су и они, као и домиционално становништво, се кретали ка местима у
којима су могли доћи до запослења и решења других питања важних за њихову
егзистенцију.
По евиденцијама Општинског штаба за избеглице и интерно расељена лица
(ИРЛ) њихов број се сада креће око 600. Реализациом овог Акционог плана у периоду
од наредних 5 година имамо за циљ да бар овај број избеглих и ИРЛ интегришемо на
подручју општине Медвеђа.
Планирајући активности у овом плану, свакако смо имали у виду чињеницу да
општина Медвеђа нема могућности да издвоји знатна средства за решавање питања
избеглих и ИРЛ, па очекујемо, као у низу активности у претходним годинама, да са
пројектима који ће произаћи из овог плана конкуришемо код донатора за реализацију
истих.
Надамо се да ћемо управо код наших дугогодишњих партнера наићи на
разумевање и подршку, а исто тако очекујемо подршку у сарадњи од стране
Комесаријата за избеглице Републике Србије.
Очекујемо пуну подршку одборника Скупштине општине Медвеђа за усвајање и
реализацију овог Локалног акционог плана (ЛАП).
ПРЕДСЕДНИК,
Слободан Драшковић

САДРЖАЈ ПЛАНА
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ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ПЛАНА
ЗАКЉУЧАК

ОПШТИ ПОДАЦИ
Општина Медвеђа припада региону Јужне Србије и Јабланичког округа, припада
реду најнеразвијенијих општина Републике Србије.
Простире се на површини од 524 км2, коју чине 42 насељена места, са укупно
10.760 становника, према попису из 2002 . године, што доказује да ово подручје свакако
улази у ред ретко насељених подручја, тј.густина насељености је у просеку 20
становника по 1 км2.
Читаво подручје припада брдско-планинском подручју, односно 95% подручја је
управо овог типа.
Посматрајући период од 30 година уназад, постоји стална велика миграција
становништва из овог подручја, пре свега из економских разлога, тако да ако се
посматрају подаци с краја прошлог века и подаци добијени пописом 2002. године
можемо рећи да садашње становништво чини свега 1/3 броја становника са краја
прошлог века.
Када се осврнемо на део становништва који чине избеглице и ИРЛ видљива је
слична ситуација, тј. број евидентираних лица у одређеним временским интервалима је
импозантан и у одређеним тренуцима се ради и о бројкама које достижу до 2000 људи,
али обзиром да исти нису били у могућности да реше ни елементарна питања
егзистенције на овом подручју, њихов број је у сталном опадању и сада говоримо тачно
о 36 избеглих лица и 579 ИРЛ.
Структура избеглих и ИРЛ по датим параметрима изгледа сада овако:
деца до 7 година
лица од 7-18 година
лица од 18-65
лица преко 65

78
134
220
183

женских 35
женских 62
женских 112
женских 97

мушких 43
мушких 72
мушких 108
мушких 86

Део становништва из ове популације у периоду од њиховог доласка на подручје
општине Медвеђа па до данас, решио је своје питање запослења, посебно када се ради о
лицима који имају одређене струке и квалификације за којима је имало потребе, било у
јавним предузећима, установама, а незнатан број остварује приходе и радни однос кроз
обављање самосталне делатности, а уз ово су самоиницијативно решили питања
становања. Треба додати и податак да је решење стамбеног питања за избегла лица
изнађено изградњом «Избегличког насеља», уз свесрдну помоћ АСБ донације.
Посебно треба издвојити чињеницу, да се са можда најтежом социјалном
ситуацијом сусрећу ромске породице са статусом ИРЛ, који нису могли да реше ни
запослење, ни статус становања, а говоримо о 5 породица које имају укупно 25 чланова,
од чега 15 деце до 7 година старости.

ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Реализациом овог плана имамо за циљ побољшање социјално-материјалног
положаја избеглих и ИРЛ на подручју општине Медвеђа, путем системских и одржвих
програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу у периоду од 20092013 године.
Специфични циљеви овог ЛАП-а су следећи:
1. У периоду од 2009. до краја 2012. године трајно решити стамбено питање за
најмање 20 породица ИРЛ, које имају започе, а недовршен стамбени објекат, доделом
бесповратних грађевинских грантова.
2. У периоду од 2009-2013. године трајно решити стамбено питање изградњом
стамбених јединица за најмање 16 породица ИРЛ и 6 породица локално социјално
угроженог становништва.
3. У периоду од 2010 – 2013. године решити стамбено питање за најмање 5
породица ИРЛ откупом сеоских домаћинстава.
4. У току читавог периода пратити и учествовати у донаторским пројектима који
се односе на помоћ категоријама избеглих и ИРЛ, који се односе на правну помоћ,
доквалификацију, преквалификацију овог становништва, ради лакше интеграције у
локалну заједницу и побољшања социјалног статуса ове популације.

ФИНАНСИРАЊЕ
Имајући у виду наведене податке о самој заједници, у реализацији овог плана,
претежна средства очекују се кроз донаторске пројекте, а незнатан део средстава
чинила би средства буџета општине Медвеђа у наредном периоду, а која су у буџету за
2009. годину планирана у износу од 500.000,00 динара, на поз.бр. 75 Одлуке о буџету
општине Медвеђа.
У дефинисању и изради пројеката којима би се постигла реализација овог плана
очекује се посебна подршка од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије,
као што је био случај и приликом дефинисања овог плана.
Општина Медвеђа је у току изградње дела «Избегличког насеља», која је
засврштна у току 2003. године, а сада већ постојећег насеља, већ припремила
инфраструктуру коју чине: грађевинско земљиште, улица, водоводне, канализационе и
електричне инсталације, за пројекат Изградње стамбених јединица за ИРЛ и локално
социјално угрожено становништво, што у оваквом пројекту чини значајно улагање од
стране општине Медвеђа, па се са извесношћу мође рећи да овакав пројекат има велике
шансе да буде у планском периоду и реализован.

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
У реализацији овог плана, као партнери, добродошли су:
- Комесаријат за избеглице Републике Србије,
- Министарство рада и социјалне политике Републике Србије,
- Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац
и Медвеђу,
- Повереништво Комесаријата за избеглице и ИРЛ,
- Донатори,
- Општинска управа општине Медвеђа,
- Центар за социјални рад у Медвеђи,
- Црвени крст у општини Медвеђа,
- Национална служба за запошљавање,
- Медији ......

МОГУЋЕ ПРЕПРЕКЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
- политичке турбуленције,
- нове миграције,
- недостатак средстава.

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ПЛАНА
Реализацију плана пратиће Скупштина општине, Радна група за решавање
питања избеглих и интерно расељених лица на подручју општине Медвеђа, Савет за
миграције општине Медвеђа и повереник за избеглице ошпштине Медвеђа.

ЗАКЉУЧАК
У изради овог плана водили смо се идејом да исти свакако буде реалан и
примерен укупној ситуацији на подручју општине Медвеђа, као и у ужем и ширем
окружењу. Сматрамо да је исти могуће реализовати у планираном планском периоду,
да би остварњење циљева плана вишеструко допринело квалитету живота људи на
овом подручју, посебно популације која је њиме обухваћена, како не бисмо били у
ситуацији да на карају планског периода каонстатујемо непрекинуту миграцију
становништва.

