Скупштинa Градске општине Савски венац на 24. седници, одржаној 21. септембра 2015.
године, на основу члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл.лист Града Београда“, број
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следећи

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника
по основу споразума о реадмисији за период 2015. до 2018. године

Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по основу споразума о реадмисији
У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја
избеглих1 , интерно расељених лица2 (ИРЛ) и повратника по основу споразума о реадмисији3,
подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот ових 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 заунапређење положаја избеглих, интерно расељених лица (ИРЛ) и
повратника (удаљем тексту ЛАП) посматрамо као резултат процеса планирања или планску
одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота
локалне заједнице.
У овиру 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 1999. године, укључујући и
она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају
нерешене егзистенцијалне проблеме. Под повратницима у смислу споразума о реадмисији
сматрају се лица која не испуњавају или више не испуњавају услове за улазак на територију друге
државе или боравак на њој и враћена су у земљу порекла‐ Србију.
Поступак реадмисије спроводи се на основу потписаних споразума о реадмисији између наше
државе и других држава.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) у
Општини Савски венац, настао је као резултат учешћа у Пројекту Подршка институцијама Владе
Републике Србије које су надлежне за избегла, интерно расељена лица и повратнике по
реадмисији.
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 присиљене да напусте своје домове, али су остале
у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу
бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне
катастрофе(земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, могућности
њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити
Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право
и
међународни
правни
акти
у
области
људских
права.
(http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
3. Према споразумима о реадмисији са 17 земаља и ЕУ, повратник је лице које не испуњава или
више не испуњава важеће услове за улазак, боравак или настањење на територији чланице ЕУ,
уколико је доказано или ако је могуће на основу података поднетих prima facie доказа
веродостојно претпоставити да је то лице држављанин Србије.
________________________________________________________________________________

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 ових категорија. Пројекат
је финансирала Европска унија, а спроводи Међународна организација за миграције (International
for Migration‐IOM). Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије које су надлежне
за ова лица: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС), Канцеларија за
Косово и Метохију, Повереништво Града Београда и Министарство рада и социјалне политике
(МРСП), као и друга надлежна министарства, повереништва за избегла и интерно расељена лица у
локалним самоуправама.
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 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 решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника овде се третира као део
ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.
Локални план акције за унапређење питања избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на период од
4 година, то јест од 2015. до 2018. године.
Процес израде Локалног акционог плана за решавање питања избеглих, интерно расељених лица
и повратника по споразуму о реадмисији у Општини Савски венац, заснивао се на интерактивном
приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
 Локални – спроводив је у локалној заједници и уважава локалнеспецифичности
 Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено
организоване подршке овим категоријама у локалној заједници;
 Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и усклађен са
потребама за унапређења положаја избеглих, интерно расељених и повратника
 Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени
којој се тежи;
 Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената
потребних за доношење одлука;
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Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама избеглих,
интерно расељених лица и повратника у Општини Саваски венац, коришћени су следећи извори:
исказано интересовање потенцијалних корисника кроз анкетирање и састанке са локалним
актерима, статистички подаци, различити извештаји и документа, подаци Комесаријата за
избеглице и миграција Републике Србије, подаци општинског повереника за избеглице, одељења
Центра за социјални рад Савског венаца, Црвеног крста, Националне службе запошљавања,
локалних невладиних организација, полицијске станице, Дом здравља и других.
Процес израде плана спроведен је у периоду мај‐ септембар 2015. године.
Скупштина Градске општине Савски венац усвојила је план 21. септембра 2015. године, број акта:
06‐1‐24.7/2015‐I‐01
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника по реадмисији, у Општини Савски венац, формиран је општински Савет за
управљање миграције и трајна решења који је усклађен са Законом о управљању миграцијама и
који чине представници: локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог
документа укључујући и повереника за избеглице, институције система које се на локалном нивоу
баве питањима ових категорија као што су МУП, Центар за социјални рад, Национална служба
запошљавања Дом здравља, представник невладиних организација и Комесаријата за избеглице
и миграције Републике Србије .
Улога Савета је да:










Осмисли, покрене и реализује конкретне акције чија би реализација допринела
унапређењу социјалног статуса избеглих, интерно расељених лица и овратника;
Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од
стране ИОМ (међународна организација за мигранте);
Предлаже програме, мере и планове активности ради ефикасног управљања миграцијама
Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему
подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима
Пружа податке од значаја за израду стратешких докумената из области миграција,
размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања ;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима;
Активно учествује у изради и иновирању Локалног акционог плана и дефинише
коначни текст документа;
Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде
предложена Већу општине на усвајање;
Планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана;
Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у
систему подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима
Предлаже програме, мере и планове активности ради ефикасног управљања
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миграцијама.

Чланови Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Савски венац су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДУШАН ДИНЧИЋ, председник Општине, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ВЛАДИМИР НОВАКОВИЋ, заменик председника Општине, ЗАМЕНИК
МИРА КОНСТАНТИНОВСКА, повереник за избеглице, КООРДИНАТОР
ИВАНА ЋИРИЋ, заменик начелника Општинске управе, ЧЛАН
ЗОРИЦА ШТУЛОВИЋ, начелник Одељења за друштвене делатности, ЧЛАН
ДАЈАНА РАДИВОЈЕВИЋ, заменик начелника. Одељења за друштвене
делатности, ЧЛАН
7. ЛАЗАР ЛУЧИЋ, начелник Одељења за финансије, ЧЛАН
8. ЉИЉАНА КУЛУНЏИЋ ЉУБИЋ,начелник Одељења за инвестиције и јавне набавке, ЧЛАН
9. ЉУБИЦА МИТРОВИЋ, координатор Комесаријата за избеглице и миграције, ЧЛАН
10. УРОШ ЂОРЂЕВИЋ, Центар за социјални рад, ЧЛАН
11. ЉУБИША AТАНАСКОВИЋ, Полицијска станица Савски венац, ЧЛАН
12. НИКИЦА ЈАКШИЋ, Црвени крст Савски венац, ЧЛАН
13. ТОМА КУПРЕШАКОВИЋ, Удружење избеглих и прогнаних, ЧЛАН

Захваљујемо се свим члановима Савета за мигрције на учешћу у процесу планирања.
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били представници
различитих институција, организација и група, укључујући и групе потенцијалних корисника који
су повремено учествовали у консултативном процесу. Посебну захвалност изражавамо
Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије и њиховом пројектном тиму којије је у
различитим фазама рада, пружао стручну подршку у процесу планирања и израде финалног
документа.
Сажетак (Резиме) ЛАП‐а
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратникa
по реадмисији у Општини Савски венац за периoд 2015 ‐ 2018. годину је документ који је израдио
Савет за миграције, усвојен је од стране Скупштине општине и усмерен je на особе које су биле
изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а живе на
територији општине Савски венац.
ЛАП изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и
могућности за интеграцију избеглих, ИРЛ и повратника у локалну заједницу.
Према последњим званичним подацима Комесаријата за избеглице и миграције број
регистрованих интерно расељених лица која живе на Савском венцу је 1626, а избеглих 174
лица a повратника тренутно нема.
Општи и специфични циљеви ЛАП‐а
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ОПШТИ ЦИЉ Локалног акционог плана у општине Савски венац за период 2015.‐2018. је
побољшање социјално‐материјалног положај избеглих, ИРЛ и повратника по реадмисији путем
програма за трајно решавање стамбеног питања и побољшање
услова становања најугроженијих породица и одрживих програма за унапређење њихове
интеграције у локалну заједницу.
Специфични циљ 1:
У периоду од 2015. до краја 2018. године, трајно решити стамбено питање за најмање 11
породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији, откупом најмање 11
одговарајућих сеоских кућа са окућницом.
Специфични циљ 2:
У периоду од 2015. до краја 2018. године, трајно решити стамбено питање за најмање 14
породица избеглих, интерно расељених лица и повратника, кроз доделу пакета грађевинског
материјала за адаптацију и извођење радова на властитом стамбеном објекту ради побољшања
услова становања.
Специфични циљ 3 :
У периоду од 2015. до краја 2018. године, економски оснажити најмање 12 породица избеглих,
интерно расељених лица и повратника кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање,
развој и унапређење доходовних активности у занатској, услужној или другој самосталној
делатности.
Специфични циљ 4:
У периоду 2015. до краја 2018. у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Агенцијом
за развој града Београда, општинским и градским надлежним службама и невладиним
организацијама укључити избеглице, ИРЛ и повратнике у актуелне програме оспособљавања,
преквалификације, доквалификације и самозапошљавања и тиме им побољшати могућност
запошљавања;
Специфични циљ 5:
У периоду 2015. до краја 2018. у сарадњи са НВО за побољшање општих животних услова
„Визија“ из Крагујевца и донаторима УНХЦР/Делегација Европске Уније у Републици Србији, кроз
стамбену изградњу за социјално становање у заштићеним условима, стамбено збринути најмање
20 социјално угрожених породица интерно расељених лица и избеглица из непризнатог
колективног центра на нашој Општини.
Специфичне циљеве могуће је у наредном периоду допуњавати и мењати а у зависности од
приступа донаторским средствима и могућностима за њихову реализацију.
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Процењује се да ће за реализацију Локалног акционог плана у периоду 2015‐2018. године бити
укупно потребно око 18.000.000,00 динара ( 150.000 ЕВР‐а).
Из локалног буџета биће потребно издвојити око 1.800.000,00 динара ( 15.000 ЕВР‐а), што
представља минимум од 10% укупне вредности реализације ЛАП‐а у овом периоду. Осталих 90%
( 16.200.000,00 дин.) je планирано да се обезбеди преко Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије, највећим делом из донаторских средстава и делом из буџета Републике
Србије.
Локални план, као свој саставни део има планиране активности за имплементацију и за праћење
(мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) активности.
Resumé ‐LAP Summary
General and specific objectives of LAP проверити превод
Local Action Plan on Improving the Situation of Refugees, IDPs and returnees in the municipality of
Savski venac for the period 2015‐2018. years (LAP) is a document prepared by the Council for the
migration of Savski venac, focused on people who were exposed to forced migration and the resulting
existential difficulties, now living on the territory of Savski venac municipality. LAP was adopted by the
Savski venac Municipal Assembly.
LAP expressing long‐term commitment of local government to improve living conditions and
opportunities for the integration of refugees, IDPs and returnees in the local community. According to
the latest official data of the Commissariat for Refugees, the number of registered internally displaced
persons living in Savski Venac is 1626 and the number of refugees is 174 and no one of returnee after
readmision.
General objective
The overal objective of the Local Action Plan of Savski venac for the period in 2015.‐2018. has improved
social and material status of refugeеs, IDPs and reintegracion of returnees in the municipality of Savski
venac, trough a program for permanent housing solutions and improvement of living conditions for the
most vulnerable families and sustainable programs for the improvement their integration into the local
community.
Specific objective 1:
During the period from 2015. to the end of year 2018., permanently solve the housing problem for at
least 11 families of refugees, internal displaced person and returnees living as subtenants, buying at
least 11 of appropriate rural house with farmstead.
Specific objective 2:
During the period from 2015. to the end of 2018. permanently solve the housing problem for at least
14 families of refugees, internal displaced person and returnees, through allocation packages of
construction material for adapt end construction works on owner‐occupied housing to improve the
living conditions .
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Specific Objective 3:
During the period 2015 to the end of 2018 in cooperation with Commissariat for refugees and
Migrations and with other donors to provide resources for economic facilitating through income‐
generating activities for at least 12 families of refugees and internal displaced persons or people who
returned;
Specific оbjective 4:
Service, Belgrade Land Development Agency, municipal and city competent authorities and non‐
governmental organizations, include refugees, IDPs and returnees in the current retraining, additional
training and self‐employment and in that way improve their employment opportunities.
Specific оbjective 5:
In the period 2015 to the end of 2018 in cooperation with NGOs to improve the general living
conditions "Vision" from Kragujevac and donors UNHCR / Delegation of the European Union to the
Republic of Serbia, the housing construction of social housing in a supportive environment, housing care
for at least 20 vulnerable families internally displaced persons and refugees from unrecognized
collective center in our municipality.
Specific objectives can be amended and changed in the future period, and depending on access to
donor resources and opportunities for their realization.
It is estimated that the implementation of local plans need is 150.000 eura from the lokal budget will be
necessary to allocate 15.000 eur, which represents about 10% of the total value of the realization of this
plan period. Other 90% will be provided from donor funds and other resources..Local plan also includes
planned arrangements for implementation, During the period from 2015. to the end of year 2018., in
cooperation with the National Employment monitoring and evaluating success of activities.
LAP, as an integral part, has planned arrangements for implementation and tracking (monitoring) and
evaluation of effectiveness (evaluation)of the planned activities.

ПОГЛАВЉЕ 1.
1. Општи подаци о Општини
Општа обележја општине
Општина Савски венац је једна од 17 градских општина у Београду. Заузима површину од 1.580 ха,
на којој, према попису из 2011. године, живи 39.122 становника, што је за 3.383 мање у односу на
број забележен пописом из 2002. године. Приказани параметри указују на изразиту депопулацију
општине, будући да је за само девет година, од претходног пописа број становника опао за 9%.
Тим трендом би за приближно један век општина остала без становника.
Табела 1. – Број становника
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Институционалне јединице
Година
пописа

Република
Србија

Београдски
регион

Београдска
област

Општина
Савски венац

1991.

7.576.837

1552.732

1.552.732

46.144

2002.

7.498.001

1.578.364

1.578.634

42.505

2011.

7.186.862

1.659.440

1.659.440

39.122

*Републички завод за статистику‐РЗС
Табела 2. Тенденције у промени броја становника
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Година
пописа

Укупан број
Становника

Промена броја
становника

Промена броја
становника %

2002.

42.505

‐ 3.639

‐ 8,56

2011.

39.122

‐ 3.383

‐ 8,65

*Републички завод за статистику‐РЗС
Општина Савски венац заузима централни положај у Београду. Од самог градског језгра удаљена
је 200 метара (од Кнез Михаилове до Теразија). Налази се на десној обали реке Саве. У физичко‐
географском смислу смештена је између реке Саве на западу и северозападу, Топчидерске реке
на југозападу и Врачарског платоа на истоку. Административно гледано, Савски венац се на
северозападу од ушћа Топчидерке реком Савом граничи са Новим Београдом а на северу и
североистоку са општином Стари град. На истоку се протеже међа са Врачаром, а на југоистоку са
општином Вождовац, одакле почиње граница са Раковицом на крајњем југу. Одатле се Савски
венац граничи са Чукарицом на југозападу и западу.
Назив општине Савски венац је симболичан и потиче од њеног географског положаја који
заузима. Названа је тако јер се некако попут венца сместила уз саму обалу реке Саве. Уз Стари
град, општина Савски венац једна је од најстаријих у Београду. Изласком из градске тврђаве, град
се вековима уназад развијао у два корака, уз реке и између њих, уз Саву (Савамала) и Дунав
(Дорћол). Савамала, која се налазила на садашњој територији општине Савски венац, била је прво
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урбано насеље у Београду ван калемегданских зидина, основано око 1830. године. Када се у
деветнаестом веку, у тада далеком Топчидеру, населио први српски кнез Милош Обреновић,
постало је јасно да ће се у том смеру развијати Београд.
У периоду од 1952. до 1957. године територију општине чине три некадашње општине:
Топчидерско брдо, Савски венац и Западни Врачар, да би 1957.године била основана општина
Савски венац онаква какву је данас имамо.
Савски венац нема званичну административну поделу на насеља, али се у погледу стамбених
квартова, условно могу издвојити следећи: Савамала са Бара Венецијом, Дедиње, Дипломатска
колонија, Господарска механа, Лисичији поток, Сењак, Проком,
Карађорђев парк, Стадион и Топчидер са Топчидерским брдом. Општина има 9 месних
заједница.
Савски венац, као централна градска општина, представља саобраћајно средиште Београда. Свих
пет мостова на реци Сави који спајају леву новобеоградску са десном београдском обалом,
налазе се на територији општине Свски венац. У питању су:
Стари железнички мост, Нови железнички мост, Газела, Бранков мост, Стари савски мост и Мост
на Ади. На општини Савски венац се налазе Главна аутобуска станица „БАС”, „Аутобуска станица
Ласта”, као и окретнице најважнијих градских линија превоза. На Савском венцу се налази Главна
железничка станица, која је изграђена још давне 1885. године, тако да у великој мери има
симболику културно‐историјског споменика. На територији општине Савски венац водени
саобраћај се одвија на реци Сави у виду редовних бродских линија које повезују Савско
пристаниште у Карађорђевој улици са Новим Београдом и Адом Циганлијом.
Према попису из 2011. године, у општини Савски венац се налази 24.191 стамбених јединица што
даје око 60 стамбених јединица на 100 становника, односно 1,6 становника по стамбеној
јединици (просек Београда 3 становника по једној стамбеној јединици).
Укупна површина пословног простора у општини је нешто преко 2 милиона м2, при чему највећи
део припада здравственим и образовним институцијама, трговинским објектима, агенцијама за
некретнине и прерађивачким капацитетима.
Институције од јавног и политичког значаја које се налазе на територији општине су зграда Владе
Републике Србије и седишта 16 Министарстава у Улици Кнеза Милоша и Немањиној улици. У ову
групу можемо убројати и политичко ‐ конзуларна редставништва страних држава.
На територији општине се налазе 22 иностране амбасаде и 20 конзулата и трговинских
представништава каo и Палата правде, као централна правна установа државе, заједно са
повезаном судском инфраструктуром. На Топчидеру се налази Завод за израду новчаница и
кованог новца. Већина најзначајнијих здравствених установа Београда и Србије се налази на
територији општине Савски венац. То су: Клинички центар Србије са пратећим институтима и
болницама, Болница Др Драгиша Мишовић, Војномедицинска академија и Гинеколошко‐
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акушерска клиника Народни фронт. Такође, велики број приватних болница и амбуланти је
распоређен по територији општине, нарочито на Дедињу, Сењаку и Топчидеру.
Поред мноштва здравствених институција, на Савском венцу се налазе бројне образовне
институције. Статистика каже да се на територији општине налази 11 предшколских установа,
седам основних школа, пет специјалних школа, 11 средњих школа, осам факултета, један дом
ученика и један студентски дом.
Општина располаже богатом културном инфраструктуром. Југословенско драмско позориште, три
значајна музеја, четири веће галерије и популарни СКЦ (Студентски Културни Центар). Међу
спортском инфраструктуром доминирају стадиони фудбалских клубова Црвена Звезда и
Партизан, спортски центар Бањица на самој граници општине, као и спортски комплекс „Стари
ДИФ“ у Делиградској улици.
На Савском венцу се налазе јавне зелене површине укупне површине 317 хектара, од чега 46
хектара чине површине под парковима. Међу 18 паркова на територији
општине Савски венац, по величини и значају се издвајају Хајд парк и Топчидер. На територији
општине Савски венац налазе се две веће пијаце Зелени венац и Сењак.
По својим социјално‐демографско‐економским карактеристикама, општина Савски венац се
разликује од свих осталих београдских и других општина у Србији. Иако заузима велику
територију и обухвата неке од најпрестижнијих локалитета у Београду, Савски венац спада у ред
најмањих београдских општина и једна је од четири најстаријих у Београду.
Табела 3. Полна структура

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

мушкарци
жене

број
17.868
21.254

%
45,67
54,330

*Републички завод за статистику‐РЗС

Табела 4. Структура становништва према старости и полу
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
старосне групе

мушкарци

жене

укупно

%

од 0 ‐ 4

891

835

1.726

4,41

5‐9

771

723

1.494

3.82
10

10 ‐ 14

660

724

1.384

3,55

15 ‐ 19

956

882

1.838

4,69

20 ‐ 24

1.148

1.147

2.295

5,87

25 ‐ 29

1.466

1.567

3.033

7,76

30 ‐ 34

1.430

1.570

3.000

7.67

35 ‐ 39

1.217

1.321

2.538

6.49

40 ‐44

1.027

1.253

2.280

5.83

45 ‐ 49

1.039

1.293

2.332

5.96

50 ‐ 54

1.249

1.547

2.796

7.15

55 ‐ 59

1.626

2.068

3.694

9.44

60 ‐ 64

1.585

1.938

3.523

9.00

65 ‐ 69

790

912

1.702

4.35

70 ‐ 74

702

1032

1.734

4.43

75 ‐ 79

526

946

1.472

3.76

80 ‐ 84

437

868

1.305

3.33

628

976

2.49

85 +

348

*Републички завод за статистику‐РЗС
Табела 5. Структура становништва по националној и етничкој припадности

народ
Срби

број
34.742

Југословени

394

Црногорци

369

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
%
народ
88,8
0

број

%

Словенци

58

0,15

Горанци

128

0,33

Мађари

49

0,13

1.419

3,63

Остали*

675

2,64

Непознати

541

1.46

0,01
0,94
Хрвати

251

Роми

237

Неизјашњени
0,64
0,61

Македонци

191
0,49

Муслимани

68
11

0,17
*Републички завод за статистику‐РЗС
*Остали ‐ Украјинци,Румуни,Чеси,,Немци,Власи,Буњевци,Бугари, и други

Привредне активности Будући да је општина градско средиште овде нема услова за развој
примарних делатности (пољопривреда, лов и риболов), тако да је проценат становништва које се
бави овом делатношћу занемарљив. Мањи број људи је запослен у секундарном индустријском
сектору (Београдска индустрија пива), док је већина становништва оријентисана на терцијарни
(саобраћај, финансије, туризам, угоститељство) и квартарни сектор (здравство, образовање,
комуналне службе).
У дужем временском периоду, у укупном туристичком промету града Београда, општина Савски
венац заузима прво место у односу на остале градске општине. На Савском венцу налази се девет
хотела, Угоститељски објекти су такође бројни на територији општине, а свакако су најпознатији и
најстарији „Господарска механа“, сазидана 1820.године и „Царева ћуприја“,која је подигнута
1846.године. Савски венац има богато културно, историјско и архитектонско наслеђе. На
територији општине налази се многа културна добро. Међу њима могу се издвојити: Конак кнеза
Милоша у Топчидеру, Музеј Историје Југославије, Илегална партијска штампарија, Манакова кућа,
Зграда официрске задруге у којој је смештен Студенски културни центар, Железнички музеј, Музеј
Афричке уметности, Парни млин и други. Овој групи добара припада и велики број споменика,
музеја и галерија. На Савском венцу налазе се и четири верска објекта: црква светог Архангела
Гаврила, манастир Ваведење, Капела ср. Трифуна и црква светих Петра и Павла.
Врло је битно направити разлику између нивоа запослености становника Савског венца и укупне
запослености на територији Савског венца. Прву категорију је немогуће мерити због мобилности
радне снаге међу општинама Београда. Због тога нам једино преостаје да сагледамо ниво
запослености у предузећима и установама које се налазе на територији Савског венца, без обзира
да ли запослени живе на територији општине или путују са других општина. Укупан број
запослених у општини Савски венац према подацима Републичког завода за статистику за 2011.
годину је 72.543. После општине Нови Београд, Савски венац је београдска општина са највећим
бројем запослених. Укупан број незапослених је 2.097 што је значајно мање од стопе на
републичком и градском нивоу. Без обзира на претходну чињеницу, забрињава структура
незапослених лица. Наиме, чак 37,7% или 871 незапослених чине лица са високим и вишим
образовањем. У најнеповољнијем односу су незапослене жене у средњим годинама (40‐50
година) које чекају посао од 3 до 5 година. Друга угрожена категорија су млади старости до 30
година. Њихово учешће у структури незапослених је преко 20%. Чак 37,5% незапослених у
оквиру ове категорије траже своје прво запослење.
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Организациону структуру општине чине;

Органи општине су:




Скупштина општине ‐ 37 одборника
Председник општине
Општинско веће ‐ 9 чланова

ОДЕЉЕЊА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одељење за имовинско‐правне, грађевинске и комунално стамбене послове
Одељење за инспекцијске послове и извршење
Одељење за општу управу
Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу
Oдељење за инвестиције и јавне набавке
Одељење за стручне и административне послове
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7. Одељење за финансије
8. Служба за информационе технологије и техничку подршку
Повереник градске општине Савски венац организационо је везан за Одељење друштвених
делатности и месну самоуправу где је стално запослено једно стручно лицe.

ПОГЛАВЉЕ 2.
Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима и повратницима по
споразуму о реадмисији у општини Савски венац
-

Извори података о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Савски венац су:
званични пописи и регистрације које је организовао Комесаријат за избеглице и УНХЦР и
евиденција Повереника у Савском венцу.

Преглед података Комесаријата за избеглице о избеглицама, ратом угроженим лицима и интерно
расељеним лицима на територији општине Савски венац, према званичним пописима

Избеглице попис
1996.
Избеглице
и
ратом
угрожена
лица
4104

Избеглице
Избеглице
попис
2001.
Остала
Избегли Ратом 2004 На
На дан
пописан це
угрож. .
дан
19.06.
а
лица
01.07. 2013.
лица
2012.

На
дан
19.06.
2014.

На дан
19.6.
2015.

На дан
01.9.20
12.

На
дан
19.06.
2014.

На дан
19.06.
2015.

2197

211

174

1840

1714

1626

2115

1516

504

326

307

Интерно расељена
лица

Према подацима из базе података Повереника Градске општине Савски вренац, на основу
процене урађене марта месеца 2011. године, утврђено је да је преко ГО Савски венац од 1991. до
данас прошло преко 6.500 избеглица и ратом угрожених лица а 2.000 интерно расељених лица у
периоду од марта 1999. године до данас. Ови подаци су оквирни јер постоје велике тешкоће око
утврђивања стварног броја, због осцилација, дневних миграција, промена статуса (пријема у
држављанство) и других варијабилних фактора које је изузетно тешко пратити. Унутар избегличке
и расељеничке популације миграције трају и данас у погледу промене места боравка како на
самој општини тако и на територији целе Републике Србије. Тешко је прецизно утврдити колико
ове популације стварно живи на Савском венцу, али према подацима Комесаријата из 2015,
године на општини борави 174 избеглих и 1626. интерно расељених лица.
Прве избеглице на територију Градске општине Савски венац дошле су 1991. и током 1992.године
из Хрватске, а током 1993. и 1994. године, након интезивирања сукоба и из Босне и Херцеговине.
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Процес континуираног доласка избеглица трајао је све до краја 1999. године а касније је
настављен у процесу миграција из других делова Републике Србије. Из Републике Хрватске дошло
је око 2.500 избеглица (од чега у „Олуји“ 1995. године око 1.000 прогнаника). Број избеглих из БиХ
креће се око 3.500. Долазак избеглих и прогнаних лица из бивших југословенских република
одвијао се индивидуално, групно и масовно. Индивидуални доласци подразумевају напуштање
места пребивалишта и долазак у Србију, појединачно или најчешће са породицом. Групни
доласци су се одвијали организовано у групама, у оквиру фамилије или појединих села, месних
заједница, или квартова градова. Масовно напуштање одређене територије дешавао се услед
непосредних ратних операција, посебно приликом војних операција хрватске војске у западној
Славонији (,,Бљесак,,) и у Републици Српска Крајина (,,Олуја,,) ‐ обе у току 1995. год.
Последњи талас доласка избеглица на Савски венац је долазак лица са КиМ који су у статусу
интерно расељених лица. Њихов долазак је кренуо 1999. год. након потписивања Кумановског
војно‐ техничког споразума.
Грађани и општина Савски венац, Црвени крст, Дом здравља, Центар за социјални рад, установе и
државни органи показали су хуманост и разумевање у решавању разноврсних проблема ових
људи у невољи.
Најзначајнију улогу у евидентирању избеглица и расподели хуманитарне помоћи имала је
општинска организација Црвеног крста.
У првом периоду хуманитарна помоћ је стизала од грађана и предузећа наше општине, а касније
и од републичких институција и међународних хуманитарних организација. Доношењем Закона о
избеглицама, априла месеца 1992.г. створена је законска регулатива за формирање Општинског
штаба и именовање општинског повереника Комесаријата за избеглице. У збрињавању избеглица
остварена је успешна сарадња са Комесаријатом за избеглице, Министарством за рад, борачка и
социјална питања, Црвеним крстом Србије, УНХЦР‐ом и другим хуманитарним организацијама.
Показатељи садашњег избегличког и ИРЛ статуса
Од доласка избеглица континуирано тече и процес престанка и укидања избегличког статуса.
Разлози престанка статуса су:
- добијање држављанства Србије па стога и остала лична документа;
- повратак у претходно место пребивалишта;
- исељење у треће земље;
- неподизање избегличке документације и
- смртни случај.
Поред наведених разлога, једном броју избеглица је престао статус приликом регистрације
2004/2005., год. Када су резултати били следећи: Укупно је регистровано 618 избеглих лица, од
чега је потврђен за 504 лице укинут статус за 114 лица – донето решење о прекиду статуса али је
и уложен известан број жалби на решења, која су већином усвојена.
Попис интерно расељених лица вршен је само 2000.год и евидентирано је на Савском венцу 1646
лица, док је њихов стваран број већи.
Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције на дан 19.06.2015. год. на општини
Савски венац је било 174 избеглих са важећим легитимацијама и 1626 интерно расељених
лица.
На основу броја укидања статуса избеглог лица, ради повратка или регулисања личне карте у
Србији, према подацима Повереника општине, број избеглица са избегличким статусом и број
интерно расељених лица са важећом легитимацијом се континуирано смањује. Тешко је
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процизно утврдити колико породица бивших избеглица живи на општини, али према евиденцији
Завода за статистику, удружења избеглица са наше
општине и повереника процењује се да је то број око 700 лица.

Приказ структуре избеглих и расењених лица ( 19.06.2015.)
Расељена и избегла лица по полу
Пол
Мушкарци
Жене
Укупно

Интерно расељена лица
814
812
1626

Избегла лица
70
104
174

Расељена и избегла лица по старосној структури
Старост
0‐ 6
7 ‐ 14
15 ‐ 18
19 ‐ 65
65 +
Укупно

Интерно расељена лица
3
4
48
1181
390
1626

Избегла лица
0
1
0
80
93
174

Расељена и избегла лица по образовној структури
Образовање
Без школе
Непотпуна ос.
школа
Основна школа
Средња школа
Виша школа
Висока школа
Магистар и
др.наука
Укупно

Интерно расељена
лица
451
12

Избегла лица
13
11

95
404
443
96
125

53
71
9
17
0

1626

174

Расељена и избегла лица по структури запослености
Радни однос
(старији од 15 г.)
Студент/ученик

Интерно расељена
лица
379

Избегла лица
16
16

Запослен
Повремено
запослен
Пензионер
Незапослен
Укупно

257
432

11
23

129
292
1489

55
69
174

Облик смештаја избеглих и интерно расељених лица На Савском венцу не постоји формално
признат колективни центар али постоји један неформалан, непризнат и неуслован центар који се
налази у Улици Рашка бб где живи 130 лица, већином интерно расељених. Остала већина
избеглих и интерно расељених лица смештени су у приватном смештају, код рођака и пријатеља
или у изнајмљеним становима .
На територији општине Савски венац избеглице и интерно расељена лица користе четири врсте
стамбеног смештаја:
‐ 1 колективни центар ( неформалан)
‐ приватни смештај код рођака и пријатеља
‐ приватни смештај у изнајмљеној кући или стану
‐ приватни смештај у сопственој кући или стану.
На територији Општине постоји један неформалан центар у баракама ,,Црнотравaц ,, у Рашкој бб
(Краљице Ане бб/), где је смештена 43 породица са 130 лицa од чега је 66 жена и 64 мушкараца.
Резултати анкетирања интерно расељених лица о стамбеним потребама, које се спроводи
последње две године за лица која су у приватном смештају, подстанаре или која живе у
неусловним објектима, а нису трајно решила свој стамбени проблем , показује да су ова лица
највише заинтересована за доделу станова у закуп и сеоска домаћинства. Више анкетираних има
неког од чланова са здравственим проблемима, или већи број деце у заједничком домаћинству.
Регионални стамбени пројекат
На дијалогу о дуготрајним избегличким кризама са Високим комесаром за избеглице Уједињених
Нација у Женеви у децембру 2008. Године, на којем је учествовала наша делегација на високом
нивоу, представљени су проблеми са којима се сусреће избегличка популација Републике Србије.
Пошто је Република Хрватска износила званичан став да је Сарајевски процес завшен и сва
отворена питања решена, Република Србија је преко дипломатско конзуларних представништва у
више од 80 држава, апеловала за помоћ у решавању низа проблема упутивши Non paper у којем
су наведени проблеми које имају избеглице о остваривању права у Републици Хрватској.
Те исте године Високи комесар УН за избеглице уврстио је Републику Србију на листу од пет
земаља са дуготрајном избегличком кризом у свету, као и земљу са највећим бројем избеглица и
расељених лица у Европи.
Уз интензивну дипломатску активност и помоћ међународне заједнице, нарочито УНХЦР‐а, ОЕБС‐
а, Европске комисије, Савета Европе и САД, у марту месецу 2010. Одржана је Регионална
Министарска конференција у Београду чиме је отпочео процес регионалне сарадње у
проналажењу трјњих решења за проблеме избеглих лица.
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На Конференцији су министри спољних послова Федерације Босне и Херцеговине, Републике
Хрватске, Црне Горе и Србије издали заједничко саопштење а Међународне организације
(ЕУ,ОЕБС,УНХЦР и Савет Европе) су потисали заједнички документ као подршку процесу у коме су
отворена питања и које треба решити ,као што су одузета станарска права, пензије, нерешени
захтеви за обнову, економска одрживост повратка итд.)
У Бечу је 16.јуна 2011.године презентован заједнички пројекат Владе БИХ, Хрватске, Црне Горе и
Србије. Србија се у исказивању потреба у свом пројекту руководила подацима иза Анализе стања
и потреба из 2008. И подацима из Анкете о бившим
носиоцима станарских права, односно затражила 302 милиона евра за решавање стамбених
потреба 16.780 породфица (око 45.000 лица).
Дана 7.новембра 2011. Одржана је Прегледна министарска конференција у Београду током које је
потписана Заједничка Декларација.
Донаторска конференција одржана је 24.априла 2012. Године у Сарајеву, а за сада је прикупљено
300 милиона евра за решавање стамбеног проблема најугроженијхих избеглица у Региону.
Наставиће се са прикупљањем средстава, а имплементација је предвиђена за следећих 5 година.
У циљу припреме пројекта у Републици Србији, спроведено је евидентирање стамбених потреба
најугроженијих и утврђено да 13.486 избегличких породице нема решено стамбено
питање.решење својих проблема тражи а су пожељна решења .
У општини Савски венац од септембра 2012. Године повереник за избеглице спровео је упитнике
на коме су се избеглице које немају решено стамбено питање, опредељивали за једно од
понуђених решења и изјашњавали се о основу социјалне угрожености.

Дана 27.05.2015 анкетирано је 292 породица избеглица/бивших избеглица
Општина

Станови

ССЗУ

Савски венац

199

11

Монтажне
куће
24

Сеоско
домаћинство
30

Грађевински
материјал
28

УКУПНО
292

Резултати анкете дају нам смернице за пројектовање циљева и активности и планирање подршке
овим категоријама становништва. Уважавајући исту, приоритете у планским циљевима Локалног
акционог плана усмеравамо на решавање стамбених питања и програма подршке стамбеном
збрињавању ових грађана општине.
Поред наведених циљева које ће активно спроводити, Општина ће у складу са својим
овлашћењима пружити подршку у реализацији Регионалног стамбеног програма намењеном
решавању стамбених потреба избеглица.

ПОГЛАВЉЕ 3.
Анализа ситуације и закључци
Ово поглавље обухвата четири врсте квалитативних анализа:

Aнализу или Преглед документације о ширем радном окружењу,
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Анализу стања (техником SWOT анализе),
Анализу заинтересованих страна и
Анализу проблема.
Анализа или Преглед документације о ширем радном окружењу обухватио је неколико
кључних националних стратешких докуманата релевантних за ову област, актуелни
законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка
документа општине Савски венац и реализоване и актуелне пројекте и програме
намењене избеглим и ИРЛ у Општини и то:

Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и интерно
расељених лица су:









Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених
лица , 2011‐2014;
Стратегија за смањење сиромаштва (2003);
Национална стратегија одрживог развоја (2008);
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006‐2012;
Национална стратегија запошљавања 2011‐2020;
Стратегија управљања миграцијама у РС, 2009;
Стратегија развоја социјалне заштите ,2005;
Национални план акције за децу.

Актуелни законски оквир за питања избеглица, интерно расељених лица, повратника по
реадмисији су Закон о избеглицама,(2010) и Закон о управљању миграцијама ( 2012).
На нивоу локалне самоуправе усвојени су:







Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (2011‐
2014).
Стратегија локалног одрживог развоја општине за период 2012‐2022, која обезбеђује
стратешки оквир за израду једног оваквог оперативног документа, који треба да посебно
дефинише проблематику и потребе ове популације за њихову успешну интеграцију и
реинтеграцију у локалној заједници и побољшање услова живота;
Локални акциони план за младе 2015‐2020 ;
Локални еколошки план 2010.‐2014.;
Стратегија развоја социјалне заштите градске општине Савски венац 2011.‐2015.

У локалним стратешким документима избегла и ИРЛ и повратници су поменути као посебно
осетљива друштвена група, али у већини нису препозната као приоритетно угрожена, јер се број
лица са формалним статусом избеглице стално смањује због регулисања држављанства и
добијања личне карте, па су ова лица по стицању личне карте равноправна са домицилним
становништвом у коришћењу свих облика помоћи и подршке. Проблеми и потребе избеглих, ИРЛ
и повратника се не посматрају изоловано од осталих угрожених група.
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Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника,
представља документ који се специфично бави интеграцијом ове популације у локалну заједницу
и наставак је ЛАП‐а за унапређење избеглих и интерно расељених лица у периоду 2011. ‐ 2014.
година чији су циљеви реализовани кроз различите програме и пројекте.
Досадашњи реализовани пројекти и програми
У периоду имплементације ЛАП‐а за унапређење избеглих и интерно расељених лица за период
2011.‐2014., са Комесаријатом за избеглице и миграције перманемтно су сваке године
обезбеђивана финансијска средства за активности које су реализоване преко Општине и то:
-

Програм стамбеног збрињавања кроз помоћ у куповини сеоских домаћинстава са окућницом;
Помоћ у економском оснаживању кроз доходовне активности доделом опреме и алата;

Извор
финансирања

Година

Буџет
месец

Општина

Буџет

2012

Јун

Савски Венац

Буџет

2012

Јули

Савски Венац

Буџет

2013

новембар

Савски Венац

Врста активности
доходовне
активности
доходовне
активности
сеоска
домаћинства

Решење
број
9‐9/33
9‐9/114
9‐9/275

Средства
2.160.000
2.160.000
6.561.000

‐ У 2012. години додељена је помоћ за 18 породица интерно расељених лица кроз доходовне
активности, средства је обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције а општина је
учествовала са 10% својих средстава;
‐ У 2012. години додељена је помоћ за 15 породица избеглих/бивших избеглих лица кроз
доходовне активности, средства је обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције а општина је
учествовала са 10% својих средстава;
‐ У 2013. и 2014 и години откупљена су 6 сеоска домаћинства у оквиру програма коришћења
средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције интерно расељених
лица, средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије а општина је
учествовала са 10% својих средстава.
Укупна помоћ коју су избеглице и ИРЛ на територији општине Савски венац добиле у периду од
2012. до 2014. за решење стамбеног питања и за економско оснаживање кроз различите врсте
доходовних активности је око 10 милиона динара.(9.660.000)
Поред реализованих активности из програма за трајно решавање стамбеног питања, подршку за
превазилажење тренутних материјалних, здравствених проблема, као и надокнаду трошкова
сахране за избегла лица Општина је обезбедила кроз буџет и преко Комесаријата за избеглице и
миграције. За четири године, путем једнократних новчаних помоћи, директно смо помогли 180
породица у укупном износу од преко 3 милиона динара.
година
Врста помоћи 2011.

2012.

2013.

2014.

Укупна
вредност
20

набавка
огрева
новчана
помоћ за
лекове

13

10

25

20

1.020.000

20

24

38

31

2.120.000

Такође, за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, кроз осам расподела
обезбеђено је и подељено 960 пакета хране са основним животним намирницама, тежине од по
22 кг. Пакете је обезбедио Комесаријат за избеглице и општина Савски венац.
Поред наведених програма подршке који су директно реализовани преко Општине, интензивно
се радило и на развијању сарадње и обезбеђивању помоћи за избеглице и расељена лица на
Савском венцу, а које је реализовао директно Комесаријат, УНХЦР и њихови извршни партнери и
донатори. У том смислу, сву логистичку подршку: од евидентирања преко презентација,
обавештавања, информисања, анкетирања и слично пружао је повереник за избеглице Општине.
Сагледавајући период примене ЛАП‐а (2011.‐2014.) и сумирајући обим финансијских средстава,
што преко Општине, што директно од донатора КИРС‐а и УНХЦР‐а, морамо истаћи да су
реализована веома значајна средства.
Најважнији закључци ове анализе су следећи:







Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица
дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање
услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним
циљевима за решавање положаја ове групе грађана.
Национална стратегија за управљање миграцијама дефинише планско и организовано
управљање миграцијама пружењем спољних и унутрашњих миграционих кретања и
спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и сузбијања
нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и ИРЛ, ефикасан и
ефективни прихват и одржива социо‐економска реинтеграција повратника ‐ грађана
Републике Србије по споразуму о
реадмисији.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера
и акција у области локалне интеграције избеглих, ИРЛ и повратника којима се може
допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.
Програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до сада реализовани, као и они који су у
току, бавили су се решавањем следећих питања: побољшање
становања, помоћ за стамбено збрињавање и економско оснаживање, социјална заштита
најугроженијих, лична документација и правна подршка. Ови програми и пројекти дају
директиве и 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 кроз идентификовање досадашњих активности и резултата у овом
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домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и
препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.

SWOT

У
Н
У
Т
Р
А
Ш
Њ
Е

С
П
О
Љ
А
Ш
Њ
Е

Снаге
Слабости
 Политичка воља локалне
 Ограничена средства локалне
власти да се бави решавањем
самоуправе ;
проблема избеглица, ИРЛ и
 Општина не располаже и нема утицај и
повратника и подршка општинске
контролу над наменом коришћења
управе;
грађевинског земљишта;
 Сарадња са свим релевантним
 Немогућност праћења кретања ове
институцијама
популације;
Комесаријатом за избеглице и
 Недостатак функционалног система
миграције Републике Србије,
обавештавања појединаца из ове
УНХЦР‐ом,
популације;
ХЕЛП‐ом
 Неорганизованост и неактивност
ИНТЕРСОС‐ом;
корисника;
 Стручност чланова Савета за
 Недовољна заинтересованост
миграције у различитим областима
друштвено ‐ одговорних фирми;
од значаја за циљну групу;
 Општа незапосленост;
 Повереник за избеглице, месне
 Недостатак повезаности база података
заједнице, центар за социјални рад,
различитих институција;
удружења избеглица;
 Недовољна информисаност шире
 Добри технички и
локалне јавности о питањима избеглих,
администарстивни капацитети;
ИРЛ и повратника.
 Постојећи центар за образовање
одраслих;
 Добра прихваћеност избеглих и
ИРЛ у локалној заједници
Препреке
 Могућности
 Општа економска криза и
незапосленост;
 Опредељење средстава у
 Спора имплементација националних
Буџету града;
стратегија;
 Подршка и сарадња са
 Недовољан број установа социјалне
Комесаријатом;
заштите и пројеката за специфичне
 Могућност коришћења средстава
групе (стари, инвалиди);
из Регионалног стамбеног прграма;
 Миграције;
 Интензивнија сарадња са
 Нови статут Града (надлежности)
потенцијалним донатоима;
 Програми националне службе за
 Питање избеглих и ИРЛ лица није у
запошљавање: доквалификација и
фокусу шире јавности;
преквалификација.
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Најважнији закључци S W О Т анализе су:
Локална заједница има значајне капацитете за унапрешење положаја избеглих, интерно
расељених и повратника по реадмисији.
Главне снаге локалне заједнице важне за питања ове популације су:
* политичка воља и подршка општинске стуктуре власти,
* стратешки приступ развоју Општине у различитим областима и
* стручност и посвећеност чланова Савета.
У даљем раду требало би побољшати следеће капацитете локалне заједнице:
* повезаност између база података различитих институција,
* већу видљивост проблема ових категорија лица,
* континуирано планирање наменских средстава у буџету локалне самоуправе за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по
реадмисији.
Најзначајније спољашње могућности које из ширег друштвеног окружења делују на питања
избеглих и интерно расељених лица и повратника по реадмисији у локалној средини су:
* политички консензус на националном нивоу за унапређење положаја избеглих и
интерно расељени лица и повратника по реадмисији.
* активности и програми КИРС‐а,
* коришћење средстава Регионалног стамбеног програма
* приступ фондовима ЕУ
* Савет за миграције општине Савски венац као оперативно тело за решавање питања
миграција.
Као важне препреке из спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу даљег
планирања, идентификоване су следеће:
* светска економска криза и последице које произилазе,
* смањење донаторских фондова намењених овим проблемима и
* непостојање интерресорног приступа овим питањима на националном нивоу.
Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за
унапређење положаја ових популација у општини Савски венац и то:
* Крајње кориснике услуга (различите групе избеглих и интерно расељених лица,
повратника) и
* Кључне партнере у локалној заједници у развијању и примени мера и програма
Крајњи корисници Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника су:
* интерно расељена и избегла лица – становници ненеформалног колективног
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центра – бараке у Улици Рашка бб
* избегла, ИРЛ и повратници у приватном смештају који немају трајно решено
стамбено питање,
* избегла, ИРЛ и повратници који живе у сопственим неусловним објектима, а немају
средства за адаптирање објеката чиме би значајно утицала на побољшање
квалитета живота
* вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих и ИРЛ ‐ У питању су породице
које имају пет и више чланова,
* породице избеглих и ИРЛ чији је члан тешко болестан или имају децу ометену у
развоју,
* самачка старачка домаћинства без прихода или са минималним приходима,
* самохрани родитељи у популацији избеглих и ИРЛ – поред самосталне бриге о
деци, суочени су са економским и стамбеним проблемима. У укупном броју
доминирају самохране мајке са једним или више деце,
* незапослена, радно способна избегла и интерно расељена лица.
Општинска управа обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за реализацију подршке
избеглим и интерно расељеним лицима и повратницима по реадмисији у локалној заједници.
Повереник за избеглице, као део општинске управе, врши поверене послове у оквиру своје
делатности и координацију и реализацију различитих програма који се односе на помоћ избеглим
и интерно расељеним лицима.
Кључни партнери локалној самоуправи су:
Комесаријат за избеглице Републике Србије обавља послове који се односе на:
Утврђивање статуса избеглица, збрињавање избеглица, вођење евиденције, усклађивања
пружања помоћи избеглицама од стране других организација, обезбеђивање смештаја
избеглица, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција УН и других
међународних организација.
Градски Центар за социјални рад ‐ одељење Савски венац је вишефункционална стручна
установа социјалне заштите и представља базичну установу стручног рада и услуга у социјалној
заштити у којој се непосредно и посредно задовољава већина социјално заштитних потреба
грађана и њихових породица. Најважније функције центра су: Непосредно остваривање социјалне
заштите грађана и њихових породица, остваривање функције органа старатељства, праћење и
проучавање социјалних потреба и проблема, превентивна делатност, планирање и програмирање
социјалне заштите, координирање активности на спровођењу социјалне заштите и социјалног
рада у општини.
Црвени крст Савски венац, делује на основу Женевске конвенције, Закона о црвеном крсту,
Статута, Стратегије развоја и на основу принципа (хуманости, непристрастности, неутралности,
независности, добровољности, јединства и универзалности). Црвени крст активно учествује у
збрињавању и пружању помоћи избеглицама и ИРЛ и то не само хуманитарног карактера већ и
организовањем здравствене заштите, социјалне помоћи, спајању породица и др.
Здравствена установа ДЗ "Савски венац" пружа услуге примарне и секундарне здравствене
заштите и специјалистичке услуге. Избегла и ИРЛ остварују своја права у овој области као и сви
други грађани.
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Образовне институције ‐ основне школе, школа за образовање одраслих, кроз своје програмске
активности обухватају и пружају могућност избеглим и ИРЛ да стекну одређено образовање и
преквалификације.
Национална служба за запошљавање ‐ спроводи различите програме подршке запошљавања
незапослених радно способних који активно траже посао. Избегла и ИРЛ имају једнаке
могућности као и сви други незапослени да користе ове програме.
Министарство рада и социјалне политике ‐ кроз систем социјалне заштите обезбеђује
остваривање свих законом предвиђених права у овој области за интерно расељена и избегла
лица.
Међународне и домаће Невладине организације
Међународне и домаће НВО – УНХЦР, Интерсос, АСБ, Визија, СДФ, ХЦИТ, НХЦ и друге, чија се
активност огледа у имплементацији донаторских програма у области становања, доходовних
делатности и правне помоћи које имају своје активности на подручју Општине, а те активности се
односе на хуманитарну помоћ, обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне
помоћи, итд. Међу њима најактивније су СДФ, Праксис, Интерсос, Визија и др.
МУП‐ у оквиру својих надлежности , а нарочито у области издавања личних докумената
Анализа проблема избеглих и интерно расељених лица је показала да су њихови главни
проблеми у Савском венцу следећи:
* Нерешено стамбено питање ‐ Овај проблем имају избегла и ИРЛ која станују у непризнатом
колективном центру, као и у приватном смештају (проблеми плаћања закупа и режијских
трошкова) и лица која живе у сопственим објектима (неусловни објекти или мали стамбени
простор).
* Недостатак материјалних средстава ‐ Проблем је изражен у већем делу избегличке и
расељеничке популације а посебно код старачких домаћинстава, самохраних родитеља,
породица које имају хроничне и тешко оболеле чланове или децу са сметњама у развоју, која
условљава и немогућност квалитетне здравствене заштите и неге.
* Проблеми правне природе ‐ Проблем је изражен у тешкоћи око прибављања различитих
докумената из државе порекла, права из пензијског и инвалидског осигурања као и права на
социјалну и здравствену заштиту
* Отежано располагање сопственом имовином у земљама или местима порекла ‐ Решавање
овог проблема је везано за националне институције и сарадње РСрбије са бившим републикама ,
односно са међународном управом на Косову и Метохији.
* Незапосленост ‐ Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и недостатак
радних места условљавају незапосленост и избеглих и ИРЛ. Један део избеглих и ИРЛ се бави
привременим и повременим пословима који нису регистровани и другим облицима стицања
зараде у сивој економији.
* Пасивност избеглих и ИРЛ у локалној заједници у односу на сопствене потребе који се исказују
кроз непостојање свести о самоорганизовању.
ОПШТИ ЗАКЉУЧЦИ АНАЛИЗЕ –СПОРНА ПИТАЊА
* Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављењем
унапређења положаја избеглих и ИРЛ, као што су људски ресурси, одговарајућа развојна
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документа и стратешки приступ развоју општине и града и институционализоване организационе
целине општинске и градске управе, као и различите механизме за подстицање развоја.
Потребно је ове већ постојеће механизме и структуре и њихове активности повезати са
унапређењем положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији.
* Ова лица су врло хетерогена група са разноврсним потребама.
Неопходно је да се издвоје приоритетна питања на која ће овај локални акциони план покушати
да одговори, као и да се подстиче активизам и конструктивна сарадња између свих корисника у
процесу реализације Плана.
Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих, интерно расељених лица
и повратника, 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 потпуну усклађеност програмских и
финансијских 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

ПОГЛАВЉЕ 4 .
Приоритетне циљне групе
Критеријуми за избор приоритетних група у оквиру Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих, ИРЛ и повратника по реадмисији у општини Савски венац су следећи:







Стамбена и егзистенцијална угроженост циљне групе;
Бројност припадника групе погођене одређеним проблемом;
Хитност решавања проблема;
Досадашњи ниво обухваћености лица и група организованом друштвеном подршком;
Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема;
Мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем.

Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих
ИРЛ и повратника по реадмисији у општини Савски венац су следећи:




Интерно расељена и избегла лица смештена у непризнатом колективном центру (Рашка
бб);
Интерно расељена избегла лица која немају трајно решено стамбено питање а живе у
приватном смештају као подстанари или у сопственим неусловним објектима;
Незапослена радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници по
реадмисији
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Најугроженија лица у оквиру предходних приоритетних група:






Породице чији су чланови хронично болесне особе и/или деца са сметњама у развоју;
Самохрани родитељи без сталних примања;
Стара лица са недовољном породичном подршком без сталних прихода;
Вишечлане и вишегенерацијске породице;
Породице са троје и више малолетне деце или деце на редовном школовању;

Приоритетни проблеми су:
 Нерешено стамбено питање
 Незапосленост
 Недостатак материјалних средстава за живот
 Здравствени проблеми

ПОГЛАВЉЕ 5.
Општи и специфични циљеви
ОПШТИ ЦИЉ
ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО‐МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ,
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ
САВСКИ ВЕНАЦ ПУТЕМ ПРОГРАМА ЗА ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА И
ОДРЖИВИХ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЊИХОВЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
У ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ.

Специфични циљ 1:
У периоду од 2015. до краја 2018. године, трајно решити стамбено питање за најмање 11
породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији, откупом најмање 11
одговарајућих сеоских кућа са окућницом.
Динамика: ‐
‐
‐
‐

у 2015. год. за
у 2016. год. за
у 2017. год. за
у 2018. год. за

2 породице
3 породице
3 породице
3 породице

Специфични циљ 2:
У периоду од 2015. до краја 2018. године, трајно решити стамбено питање за најмање 14
породица избеглих, интерно расељених лица и повратника, кроз доделу пакета грађевинског
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материјала за адаптацију и извођење радова на властитом стамбеном објекту ради побољшања
услова становања.
Динамика: ‐
‐
‐
‐

у 2015. год. за
у 2016. год. за
у 2017. год. за
у 2018. год. за

8 породица
2 породице
2 породице
2 породице

Специфични циљ 3:
У периоду од 2015. до краја 2018. године, економски оснажити најмање 12 породица избеглих,
интерно расељених лица и повратника кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање,
развој и унапређење доходовних активности у занатској, услужној или другој самосталној
делатности.
Динамика: ‐
‐
‐
‐

у 2015. год. за
у 2016. год. за
у 2017. год. за
у 2018. год. за

3 породице
3 породице
3 породице
3 породице

Специфичан циљ 4:
У периоду 2015. до 2018. у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Агенцијом за
развој града Београда, општинским и градским надлежним службама и невладиним
организацијама укључити избеглице, ИРЛ и повратнике у актуелне програмиме оспособљавања,
преквалификације, доквалификације и самозапошљавања и тиме им побољшати могућност
запошљавања;
Динамика: 2 корисника годишње
Специфични циљ 5:
У периоду 2015. до краја 2018. у сарадњи са НВО за побољшање општих животних услова
„Визија“ из Крагујевца и донаторима УНХЦР/Делегација Европске Уније у Републици Србији, кроз
стамбену изградњу за социјално становање у заштићеним условима, стамбено збринути најмање
20 социјално угрожених породица интерно расељених лица и избеглица из непризнатог
колективног центра на нашој општини.
Динамика : Током 2016. године обавити неопходне припремне радње, потписати протоколе и
неопходне уговоре, презентација пројекта. У 2017. предвиђен је почетак изградње, доношење
правилника о расподели и др. Завршетак радова и усељење корисника до краја 2018. године.
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ПОГЛАВЉЕ 6.
6. Активности – задаци за реализацију ЛАП‐а
Специфичан циљ 1: У периоду 2015.‐2018. Стамбено збринуто најмање 11 породица избеглих, интерно расељених лица и
повратника откупом домаћинства са окућницом
Период
реализације

Очекивани
резултати

Индикатори

1.1
Аплицирање
код
Комесаријата,
НВО и других
донатора

Први и други
квартал

Одобрена
средства

Потписан уговор
са Општином

1.2.
Формирање
Комисије и
израда
Правилника

Други
квартал

1.3
Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
1.4.
Обилазак
сеоског
домаћинства

Други
квартал

Активности

Трећи
квартал

Носилац
активности

Партнер у
реализацији

Председник
Општине,
повереник

Комесаријат и
други донатори

Формирана
Решење о
комисија и усвојен формирању
правилник
комисије и
конкурсна
документација са
условима и
критеријумима
Расписан конкурс Позив за учешће
и прикупљене
на конкурсу и
пријаве
предате пријаве

Комисија

Донатор

Посећене
породице и
обиђени објекти
предложени за

Комисија

Записник са лица
места

Потребни ресурси
Буџет
остали
локалне
извори
самоуправе
8.500
евра у
динар.
против
вредности

85.000
евра

Комисија
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које су
корисници
предложили
за откуп
1.5.
Разматање
пријава и
доношење
одлуке о
избору
корисника
домаћинства
1.6.
Закључивање
уговора о
додели
домаћинства
1.7.
Свечана
додела
уговора
1.8.
Извештавање

откуп

Четврти
квартал

Извршен избор
корисника
домаћинства

Записник и одлука

Комисија и
Савет за
миграције

Четврти
квартал

Закључени
уговори

Потписани
уговори

Корисник и
председник
општине

Четврти
квартал

Свечаност,присуст
во медија

Фотографије,нови
нске и ТВ
извештаји

Општина

Четврти
квартал

Извештај и
правдање
средстава

Потврда о
наменски
утрошеним
средствима

Општина

Корисници,Комес
аријат,
Донатори

Специфичан циљ 2: У периоду 2015.‐2018. Обезбедити грађевински материјал за најмање 14 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника за адаптацију и извођење радова на властитом стамбеном објекту
Период

Очекивани резултати

Потребни ресурси

Носилац

Партнер у
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Активности

реализације

2.1
Аплицирање
код
Комесаријата,
НВО и других
донатора

Први и
други
квартал

Одобрена средства

Потписан
уговор са
Општином

2.2.
Формирање
Комисије и
израда
Правилника

Други
квартал

Формирана комисија
и усвојен правилник

2.3
Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
2.4.
Обилазак
ообјекта
подносилаца
захтева

Други
квартал

Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Трећи
квартал

2.5.
Четврти
Разматање
квартал
захтева и
доношење
одлуке о избору
корисника

Индикатори

Буџет локалне
самоуправе

остали
извори

активности

реализацији

4.500 евра у
динар.
против
вредности

45.000
евра

Председник
Општине,
повереник

Комесаријат
и други
донатори

Комисија,
Савет,
Комесаријат

Донатор

Посећене породице
и обиђени објекти

Решење о
формирању
комисије и
конкурсна
документација
са условима и
критеријумима
Позив за
учешће на
конкурсу и
предате
пријаве
Записник са
лица места

Извршен избор
корисника

Записник и
одлука

Комисија

Комисија

Комисија
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2.6.
Спровођење
јавне набавке за
испоруку
грађ.матер.
2.7.
Закључивање
уговора о
додели
грађ.материјала
2.8.
Испорука
материјала и
контрола
уградње по
уговору
2.9.
Свечана додела

Четврти
квартал

Спроведена јавна
набавка и одређен
испоручилац
грађ.материјала

Записник и
одлука

Комисија и
наручилац

Четврти
квартал

Закључени уговори

Потписани
уговори

Корисник и
председник
општине

Четврти
квартал

Испоручен
грађевински
материјал

Записник

Комисија и
испоручилац

Четврти
квартал

Свечаност
медија,присуство

Општина

2.10.
Извештавање

Четврти
квартал

Извештај и правдање
средстава

Фотографије,
новински и ТВ
извештаји
Потврда о
наменски
утрошеним
средствима

Корисници,
Комесаријат,
донатори

Општина

Специфичан циљ 3: У периоду 2015.‐2018. Економски оснажити најмање 12 породица избеглих, интерно расељених лица и
повратника кроз програме доходовних активности

Активности

Период
Очекивани резултати
реализације

Индикатори

Потребни ресурси
Буџет
остали
локалне
извори
самоуправе

Носилац
активности

Партнер у
реализацији
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3.1
Аплицирање
код
Комесаријата,
НВО и других
донатора

Први и
други
квартал

Одобрена средства

Потписан
уговор са
Општином

3.2.
Формирање
Комисије и
израда
Правилника

Други
квартал

Формирана комисија
и усвојен правилник

3.3
Расписивање
конкурса и
прикупљање
пријава
3.4.
Обилазак
подносилаца
захтева

Други
квартал

Расписан конкурс и
прикупљене пријаве

Трећи
квартал

3.5.
Разматање
захтева и
доношење
одлуке о избору
корисника
3.6.
Спровођење
јавне набавке за
испоруку
добара

1.900 евра
у
динар.
против
вредности

19.000
евра

Председник
Општине,
повереник

Комесаријат,
НВРО и други
донатори

Решење о
формирању
комисије и
конкурсна
документација
са условима и
критеријумима
Позив за
учешће на
конкурсу и
предате пријаве

Комисија,
Савет,
Комесаријат

Донатор

Посећене породица

Записник са
лица места

Комисија

Четврти
квартал

Извршен избор
корисника

Записник и
одлука

Комисија

Четврти
квартал

Спроведена јавна
набавка и одређен
испоручилац робе

Записник и
одлука

Комисија и
наручилац

Комисија
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3.7.
Закључивање
уговора о
додели помоћи
3.8.
Испорука робе
и контрола
употребе
3.9.
Свечана додела

Четврти
квартал

Закључени уговори

Потписани
уговори

Корисник и
председник
општине

Четврти
квартал

Испоручена роба

Записник

Комисија и
испоручилац

Четврти
квартал

Свечаност,присуство
медија

Општина

3.10.
Извештавање

Четврти
квартал

Извештај и правдање
средстава

Фотографије,
новински и ТВ
извештаји
Потврда о
наменски
утрошеним
средствима

Корисници,
Комесаријат,
донатори

Општина

Специфичан циљ 4:

Преквалификација за најмањ 8 избеглих, интерно расељених и повратника по реадмисији кроз
програме преквалификацие, доквалификације и самозапошљавање
Период
Очекивани
Потребни
Носилац
Партнер у
Активности
реализације
резултати
Индикатори
ресурси
активности
реализацији
Буџет
Остали
извори
4.1.Сагледавање
Први квартал Утврђене
Број и врста
Стручне
Национална
потреба и
потребе за
занимања
службе ГО
служба за
заинтересованости
познате
Савски венац
запошљавање,
пословног сектора
послодавце
послодавци
за потребним
занимањима
4.2. Формирање
Први квартал Формирана
Решење о
Савет
Комисије и
Комисија и
формирању
дефинисање
утврђени
Комисије.Урађена
критеријума за
критеријуми
листа критеријума
избор кандидата
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3.3. Јавно
оглашавање за
избор кандидата и
избор кандидата
4.4. Избор
најповољнијег
извођача обуке

Други
квартал

Други квртал

4.5. Израда Плана
Други
обуке
квартал
3.6. Извођење
Трећи
обуке
квартал
4.7.Посредовање и
Четврти
праћење
квартал
запошљавања

Специфичан циљ 5.

Активности

5.1. Идентификација
најугроженихих
породица које имају
потребу за социјалним
становањем у
заштићеним условима
5.2.Аплицирање код
потенцијалних
донатора
5.3. Израда
правилника,

Утвђен број
Најмање 2
заинтересованих кандидата
пријављених за
прекфалификацију
Закључен Уговор Квалитет
Уговора.Квалитет
изабране
институције
Урађен План
Квалитет Плана
обуке
обуке
Обављена обука Број обучених
за 3 лица
лица
Запослено 3
Број склопљених
лица
уговора о
запошљавању

Комисија

Савет,
Председник
ГО

Савет

Комесаријат,НСЗ

Изградња стамбених јединица за социјално становање у заштићеним условима
Период
реализације

Очекивани
резултати

Индикатори

Први
квартал
2016.

Идентифико
ване
породице

Први
квартал

Одабрана
донаторска
средства
Усвојен
Правилник и

Други
квартал

Потребни
ресурси
Буџет
стали
звори

Носилац
активности

Партнер у
реализацији

Званична
евиденција но
броју породица

Општина
Савски венац
Повереник

Центар за
социјални
рад
НВО „Визија“

Потписани
уговори и
протоколи
Јавни
позив,расписан

Комесаријат
Градска
управа
Комисија
Градска

Донатори
УНХЦР
НВО „Визија“
Донатори
УНХЦР
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расписивање конкурса
и прикупљање пријава
корисника
5.4.Расписивање
конкурса за извођење
радова на објекту
Одређивање рокова

Трећи
квартал

расписан
конкурс

конкурс

управа

НВО „Визија

Записник
Одлуке и
Уговор са
извођачем

Комисија
Градска
управа

Записи са лица
места, решења
и уговори

Комисија,
Наручилац и
Извођач
радова
Надзорни
орган и
надлежне
инспекцијске
службе
Комисија,
донатори и
корисници

Донатори
УНХЦР
НВО „Визија
Извођач
радова
Стручне
службе
Градске
управе
Стручне
службе
Градске
управе

5.5 Почетак
грађевинских радова

Четврти
квартал
и даље

Спроведена
јавна
набавка и
изабран
извођач
Почетак
грађевински
х радова

5.6.Константан надзор
над квалитетом и
брзином рада

Четврти
квартал .и
даље

Висок степен
квалитета
градње

Записници и
извештаји

5.7. Завршетак градње
и усељење корисника

2017./2018.

Усељени
корисници

Потписани
уговори са
корисницима

Стручне
службе
Градске
управе
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ПОГЛАВЉЕ 7.
Ресурси/буџет
Процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана од 2015‐2018. Године бити
укупно потребно око 150.000.евра. У 2015. години ће почети обухватна и интензивна
примена плана, тако да су за ту годину потребна средства у износу од око 13.000 евра од
којих је за учешће из општинског буџета потребно око 1.300 евра. Детаљан годишњи
буџет за сваку следећу годину примене Локалног акционог плана биће урађен на основу
разрађених годишњих планова за сваку од тих година.
Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора:
делом из буџета локалне самоуправе, делом из буџета виших нивоа власти, односно
путем пројеката који ће се развити на основу овог ЛАП‐а, делом из донаторских средстава
кроз Регионални стамбени програм као и из других доступних извора.
ПОГЛАВЉЕ 8.
Аранжмани за примену
Аранжмани за примену ЛАП у општини Савски венац 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‐а и
2) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП
Структуру за управљање процесом примене ЛАП‐а, након његовог усвајања,
представљаће чланови Савета за миграције општине Савски венац који су учествовали у
изради плана и евентуално придружени чланови из реда кључних актера у локалној
заједници, укључујући и саме кориснике. Савет за миграције општине Савски венац ће,
као део свог будућег рада, направити План управљања применом ЛАП‐а
Савет, као управљачка структура, има следеће задатке:
 У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП‐а;
 Именује локалне тимове за управљање појединим пројектима који настају као
резултат операционализације ЛАП‐а;
 Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској
форми од сваког актера‐учесника у процесу унапређења положаја избеглих ,
ИРЛ, и повратника по реадмисији;
 Одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП‐а;
 Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности
(евалуације) Локалног акционог плана;
 Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној заједници.
Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће
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институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и
пројеката, развијених на основу ЛАП‐а. 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 акционог плана има следеће задатке и
одговорности:
 Реализација појединих пројеката у оквиру ЛАП‐а, као и Локалног акционог плана у
целини :
 Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују
Локалним акционим планом;
 Редовно достављање извештаја Председнику Савета за миграције о свим
активностима на спровођењу Локалног плана;
 Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за
спровођење задатака у реализацији ЛАП‐а;
 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 ЛАП‐а. Планом комуникације управљачке и
оперативне структуре биће уређени време и начини размене информација и
предузимање одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, припремаће Савет за миграције Општине
Савски венац уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Савет ће
формирати и одговарајућа радна тела. Годишње планове ће усвајати Веће Општине
Савски венац.
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања
успешности (планом мониторинга и евалуације).
ПОГЛАВЉЕ 9.
Праћење и оцена успешности
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП је систематично
прикупљање података, праћење и надгледање процеса примене и процењивање
успешности реализације ЛАП‐а, а 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 2015‐2018. Евалуација (као анализа података и
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доношење оцене о успешности) вршиће се периодично ‐ једном годишње и подносиће се
извештај Већу општине Савски венац. 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 програма за избегла, ИРЛ и повратнике по реадмисији
 Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим програмима;
 Структура корисника/ца програма;
 Ниво укључености различитих актера у подршку програмима у локалној
заједници;
 Обим финансијских средстава издвојених за програме намењене избеглим,ИРЛ и
повратницима по реадмисији ;
 Структура финансијских средстава издвојених за услуге овим популацијама (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 ислично.
Савет за миграције ће формирати радно тело које ће бити одговорно за праћење и
оцењивање успешности рада на примени Локалног плана акције ‐ вршиће мониторинг
(М) и евалуацију (Е). Радно тело ће својим Планом рада дефинисати начин организовања
мониторинга и евалуације Локалног акционог плана.
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