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УВОД

Уводна реч Председнице општине Свилајнац

Од првог дана доласка избеглих а касније и интерно расељених лица на подручје
oпштинe Свилајнац предузете су мере пружања помоћи смештајем у друштвеним и
приватним просторијама, проналажењем радних места и доделом потребних средстава за
обезбеђење основа за нормалан живот.
Према попису из 2002. године у oпштини Свилајнац живи 25 511 лица, од којих је
313 избеглих и 471 интерно расељених лица или око 3% укупног броја становника.
Отежавајућа околност за решавање проблема избеглих и интерно расељених лица је то
што је oпштина Свилајнац претежно пољопривредна општина са малим бројем
производних капацитета и радних места, као и проблем око 1000 припадника Ромске
националности који се издржавају од социјалне помоћи. Општина Свилајнац је изразила
спремност да учествује у решавању њихових проблема кроз дефинисање Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица.
Имајући у виду ограничене надлежности и могућности општина Локалним
акционим планом желимо да допринесемо стварању што бољих услова за живот избеглих
и интерно расељених лица и њихову потпуну интеграцију у нашу средину. Истовремено
показујемо спремност за реализацију пројекта и планова који су представљени у
специфичним циљевима Локалног акционог плана.
Досадашње активности показале су да постоји воља заинтересованих страна за
решавање проблема наведених лица, али и недовољни појединачни капацитети. Крајњи
циљ Локалног акционог плана oпштине Свилајнац је стварање услова за нормалан живот
наведених лица и једнаке шансе и могућности свих грађана са територије oпштине.
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Шта је локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица

У овом документу под процесом Локалног акционог планирања унапређења
положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) подразумевамо процес доношења
одлуке 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 бомбардовању
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 Свилајнац 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 (International Organization for Migration-IOM). 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 и Министарство социјалне политике, као и друга надлежна
министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и одабране
општине. 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.
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Креирање и спровођење Локалних акционих планова за унапређење пoложаја
избеглих и интерно расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси се на период
од 5 година, са детаљном разрадом активности за 2010. годину.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у oпштини Свилајнац, 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 унапређења
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 података о положају и
потребама избеглих и интерно расељених лица у oпштини Свилајнац, коришћени су
следећи извори: резултати интервјуа са потенцијалним корисницима и састанака са
локалним актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци
Комесаријата за избеглице Републике Србије, Општинског повереништва за избеглице,
Црвеног крста, локалних невладиних организација итд. Процес израде плана спроведен је
у периоду октобар - новембар 2009.године.
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Одлука Скупштине општине Свилајнац о усвајању ЛАП

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07) и члана 41. Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац“,
број, број 2/08), Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 27.11.2009. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица 2010-2014.године, на територији општине Свилајнац.
II
Саставни део овог решења чини Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица 2010-2014.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Ово решење са Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица 2010-2014. биће објављено у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-53/09-I-2, Дана:27.11.2009.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Маринковић, Др ветерине
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Захвалност учесницима у процесу Локалног акционог планирања

У циљу израде ЛАП-а за унапређење положаја избеглих и ИРЛ у oпштини
Свилајнац формирана је Општинска радна група коју су чинили чланови Општинског
координационог одбора за социјалну политику и чланови Општинске управе.
Улога радне групе била је да:
-

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

-

Размењује информације од значаја за процес планирања

-

Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним
и републичким актерима.

Чланови радне групе oпштине Свилајнац су:
1. Миладиновић Миломир, заменик председника Скупштине општине Свилајнац,
руководилац
2. Јовановић Ненад, повереник за избегла и расељена лица општине Свилајнац, члан
3. Јовановић Небојша, секретар ОО Црвеног крста, члан
4. Снежана Олујић, директор Центра за социјални рад, члан
5. Љубисављевић Биљана, представник Националне службе за запошљавање,
Испостава Свилајнац, члан
6. Стојановић Саша, саобраћајни инспектор, члан
7. Стојановић Саша, дипл.економиста, члан
8. Весић Томица, грађ.инж.,члан
9. Тулејић Миле, правник, члан
10. Виторовић Гордана, администратор
Решењем председнице oпштине Свилајнац број 550-1/08-11 од 10. 11. 2008.године
формиран је Општински координациони одбор за социјалну политику чији састав чине
заменик председника СО Свилајнац, члан Општинског већа, чланови Општинске управе,
директор Центра за социјални рад, секретар Црвеног крста, представници школа, Дома
здравља, Националне службе за запошљавање и председник Ромске заједнице.
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Сажетак – Резиме

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица (ИРЛ) у oпштини Свилајнац настао је као резултат учешћа општине у пројекту
Подршка институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за наведена лица.
Локални акциони план за унапређење положаја наведених лица доноси се на период од
пет година.
Општина Свилајнац простире се на површини од 32 640 хектара и према попису из
2002. године има 25 511 становника. Доминантно је рурална средина са 21 сеоским
насељем и Свилајнцeм као центром општине. На територији општине су четири основне
школе (са 2 249 ученика) са подручним одељењима у сваком насељу, и три средње школе
(гимназија, средња машинска и пољопривредно ветеринарска школа). На територији
општине је 899 активних радњи у којима је као и у другим капацитетима општине
запослено преко 5000 лица.
Имајући у виду чињеницу да се у оквиру ЛАП-а, под избеглим и ИРЛ
подразумевају сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и
расељавању, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус грађана
Републике Србије, можемо рећи да у Свилајнцу ова популација чини око 3% укупног
становништва. Прве избеглице на теритирију општине дошле су 1991. године из Хрватске
- до сада укупно 284 лица, а током 1992. године и из БиХ - до сада 29 лица, а ИРЛ су са
КиМ и на територију oпштине су дошла 1999. године и касније - до сада 471 лице.
Наведени подаци су из базе пописа становништва 2002. године и евиденције
повереника за избеглице и Црвеног крста. Одређени број лица се већ интегрисао у нашу
средину.
У oпштини Свилајнац не постоје колективни центри и већина наведених лица су
смештена у приватном смештају, изнајмљеним становима, неусловним кућама а од јуна
2009. године сместили смо 58 лица у новоизграђеним становима солидарности
Економско стање у oпштини Свилајнац и ресурси са којима се располаже
ограничавају деловање за решавање проблема наведених лица. Но и поред тога у ЛАП за
унапређење положаја избеглих и ИРЛ дефинисали смо један општи циљ који је реално
могуће остварити у периоду од 2010.-2014. године и то:
Побољшање услова избеглих и ИРЛ кроз локалне програме за трајно
решавање стамбеног питања најугроженијим породицама наведених лица.
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Из овако дефинисаног општег циља изведена су три специфична циља:
1. У току 2010. године обезбедити подршку до десет породица грађевинским
материјалом за завршетак започетих стамбених објеката.
2. У периоду 2010.-2014. године кроз програм запошљавања обезбедити посао за
најмање 15 лица.
3. У периоду 2010.-2014. године обезбедити од 5-7 стамбених јединица за породице
наведених лица.
Средства која су потребна за реализацију овако дефинисаних циљева до 2014.
године крећу се до 20 милиона динара.
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Поглавље 1

Основни подаци о oпштини Свилајнац
Насеље Свилајнац, као центар истоимене општине са 22 насеља и површином од
32 640 хектара, налази се у источној Србији у широј зони равничарског дела
Великоморавске долине, која представља окосницу просторног развоја Републике,
дугорочно посматрано. Са друге стране, на око 4 км низводно од Свилајнца у Велику
Мораву се улива река Ресава, која протиче кроз град и својом долином отвара - шири
низијски део ослоњен на Моравску низију, по чему се читава област назива Ресава.
Великоморавска долина и правац према Пожаревцу пружају oпштини Свилајнац
могућност за развој регионалних функција и ефекту интеграције у шире развојне процесе.
Општина Свилајнац се граничи са следећим општинским територијама: Петровац
и Деспотовац на истоку, Јагодина на југу, Лапово и Велика Плана на западу и територијом
општине Жабари на северу.
У периоду од првог до последњег пописа становништва у Југославији, укупна
популација Свилајнца повећана је 2,2 пута или просечно годишње град је добијао 75
нових становника. Број становника, у периоду од 1948. до 1991. године укупно се повећао
за 4 576 становника. У новије време Свилајнац улази у фазу умеренијег популационог
развитка. Од 1948. до 1991. године повећање укупног становништва износи 282
становника или град просечно добија само 28,2 нова становника. У свим фазама историје
града динамика урбано-популационог развоја одређена је природним и механичким
(досељавање и одсељавање) прираштајем становништва.
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Табела 1

Пппис 1971

Пппис 1981

Пппис 1991

Пппис 2002

34256

34888

33136

25511

Извор: Завод за статистику Републике Србије
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Извор: Завод за статистику Републике Србије
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Однос урбано – рурално становништво

Можемо рећи да се кроз однос урбаног и руралног становништва јасно види и
привредна структура општине. С обзиром да је oпштина Свилајнац типично
пољопривредна општина, удео руралног становништва иде и преко 35%, за разлики од
типичних индустријских центара у региону Шумадије и Поморавља (Крагујевац,
Аранђеловац, Јагодина, Ћуприја,...) где су миграторна кретања становништва ка градским
срединама била израженија и где учешће руралног становништва у укупном контигенту
досеже максимално до 10%.

Табела 2

Укупно

Урбано

Рурално

Рурално %

25511

18737

6774

35.5

Општина Свилајнац

Извор: Завод за статистику Републике Србије
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Етничка структура становништва

Етничку структуру становништва oпштине Свилајнац чине Срби (96,34667%) са
националним мањинама међу којима су најбројнији Власи (0,921171%) а затим Роми
(0,83307%).
Табела 3

Р.б.

Националност

Број

Проценти
%

Р.б.

Националност

Број

Проценти
%

1.

Срби

24579

96,34667

12.

Немци

1

0,00392

2.

Црногорци

33

0,129356

13.

Румуни

81

0,31751

3.

Југословени

35

0,137196

14.

Руси

1

0,00392

4.

Роми

187

0,83307

15.

Словаци

2

0,00784

5.

Албанци

1

0,00392

16.

Словенци

6

0,023519

6.

Босанци

1

0,00392

17.

Украјинци

1

0,00392

7.

Бугари

5

0,019599

18.

Хрвати

34

0,033276

8.

Власи

235

0,921171

19.

Друго

9

0,035279

9.

Мађари

2

0,00784

20.

Неопредељени

98

0,384148

10.

Македонци

27

0,105837

21.

Регионално

1

0,00392

11.

Муслимани

4

0,01568

22.

Непознати

168

0,658539

УКУПНО

25511 100,00

Извор: Завод за статистику Републике Србије

13

Територију oпштине Свилајнац чине 22 насељена места, односно подручја
катастарских општина које улазе у њен састав. Сва насељена места, због прегледности, су
приказана у табели 4.
Редни
брпј

Назив насељенпг места

Катастарска ппштина

Пппулација

1.

Бпбпвп

Бпбпвп

1349

2.

Бресје

Бресје

230

3.

Впјска

Впјска

1050

4.

Врлане

Врлане

180

5.

Глпжане

Глпжане

1017

6.

Грабпвац

Грабпвац

1012

7.

Дубље

Дубље

1050

8.

Дубница

Дубница

607

9.

Ђуринац

Ђуринац

309

10.

Купинпвац

Купинпвац

386

11.

Кушиљевп

Кушиљевп

2569

12.

Лукпвица

Лукпвица

778

13.

Мачевац

Мачевац

217

14.

Прпштинац

Прпштинац

254

15.

Радпшин

Радпшин

550

16.

Рпанда

Рпанда

572

17.

Рпћевац

Рпћевац

356

18.

Седларе

Седларе

690

19.

Субптица

Субптица

757

20.

Трпппое

Трпппое

901

21.

Црквенац

Црквенац

1282

Извор: Завод за статистику Републике Србије
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Табела 5
Година

Србија

Свилајнац

1997.

7,4

-18,85

1998.

2,4

-20,71

1999.

-22,1

-24.62

2000.

11,0

73,19

2001.

61.9

-3,09

Извор: Завод за статистику Републике Србије

Кретање БДП-а у oпштини Свилајнац, мање више, прати опште кретање БДП-а у
Републици Србији, са одеђеним осцилацијама, које су последица специфичности
привредне структуре Свилајнца као претежно пољопривредне општине. У другој
половини деведесетих година дошло је до значајног пада оствареног друштвеног
производа. Такође, током 1999. године јавља се пад друштвеног производа као последица
ратних дешавања. Значајан раст БДП-а током 2000. и 2001. године, последица је пре свега
значајног раста јавне потрошње и то највише у сектору комуналне инфрастуктуре.

Организациона структура општине Свилајнац

*Скупштина општине Свилајнац са 47 одборника
*Председник општине
*Општинско веће од 7 чланова
*Општинска управа
- Одељење за општу управу и заједничке послове
- Одељење за буџет и финансије
- Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинске правне послове
- Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду
У оквиру организационе структуре је и повереник за избеглице који послове из ове
области обавља поред своје редовне дужности.
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Поглавље 2
Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Свилајнац
1. Подаци о избеглицама и ИРЛ
Прве избеглице на територију општине Свилајнац дошле су 1991. године са
територије Републике Хрватске, а током 1992. године и из БиХ. Процес сталног доласка
избеглица трајао је све до 1996. године. На основу података Црвеног крста и Повереника
за избеглице кроз Свилајнац је прошло око 2 000 избеглих лица од којих је 1 800 или 90%
из Републике Хрватске и око 200 или 10% из БиХ. Сви они су прихваћени и пружена им је
одговарајућа помоћ за живот. У каснијем периоду већи број избеглих лица је отишао у
друге општине тако да их је данас опредељено за живот у општини Свилајнац 885 из
Републике Хрватске и 143 из БиХ.
Интерно расељена лица са територије КиМ почела су да долазе током агресије 1999.
године и завршила 2000. године, укупно је дошло око 800 лица, а њих 471 се определило
за трајни живот на територији општине Свилајнац.
2. Структура избеглих и ИРЛ
Полна структура изгледа овако:
На територији општине међу избеглим лицима је 49% или 503 жена и 51% или 525
мушкараца и незнатно се разликује од полне структуре укупног броја избеглих лица која
су прошла кроз општину.

Полна структура избегличке
популације у општини
Свилајнац
Мушкарци

Жене

49%
51%
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Међу ИРЛ је 49% или 230 жена и 51% или 241 мушкараца и приближно је иста као и
полна структура избеглих лица.

Полна структура ИРЛ у
општини Свилајнац
Мушкарци

Жене

49%
51%

Старосна структура изгледа овако:

Избегла лица
Деца од 0 – до 7 година
Деца од 7 – до 18 година
Одрасли од 18 – 60 година
Одрасли преко 60 година

14
78
574
362

Укупно:

1028

Старосна структура избегличке
популације у општини Свилајнац
Од 0 do 7 година
Од 7 до 18 година
Од 18 до 60 година
Преко 60 година
1% 8%
35%

56%
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ИРЛ
Деца од 0 – до 7 година
Деца од 7 – до 18 година
Одрасли од 18 – 60 година
Одрасли преко 60 година

8
110
269
84

Укупно:

471

Старосна структура ИРЛ популације
у општини Свилајнац
Од 0 do 7 година

Од 7 до 18 година

Од 18 до 60 година

Преко 60 година

2%

18%

23%

57%

Образовна структура изгледа овако:
Највећи број избеглих и ИРЛ је на нивоу основног и средњошколског образовања,
пољопривредници или занатлије. Оваква образовна структура им омогућава брже радно
ангажовање на приватним пословима, код приватника или државних фирми. Највећи број
њих је искористио те могућности и кроз рад се интегрисао у нашу средину.
Један од специфичних циљева овог ЛАП-а је и отварање нових радних места и
запошљавање наведених лица.

18

3. Облик смештаја
Неформална насеља
На подручју општине Свилајнац има два неформална насеља у којима у једном
живе заједно избеглице и интерно расељена лица а у другом искључиво живе Роми са
територије Косова и Метохије који су у статусу интерно расељених лица. У тим насељима
живи више од 39 породица, а тај број се свакодневно увећава. Насеље у коме је мешовит
састав избегличке популације налази се на периферији Свилајнца има задовољавајуће
услове за живот. Ромско насеље је настало спонтано самоорганизовањем Ромске
популације и оно је удаљено од града Свилајнца 4 км и налази се у индустријској зони. По
евиденцији повереништва, већи број ИРЛ која се налазе у том неформалном насељу
пријављени су код приватних станодаваца.
Неформална насеља
на територији општине
Свилајнац
1. Стрелиште
2. Полој
Укупно

Локација
насеља
Периферија
Свилајнца
Индустријска
зона Свилајнца

Домаћинства

Број чланова

28

142

11

67

39

209
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4. Досадашње активности општине
Центар за социјални рад Свилајнац, поступајући по Закону о социјалној заштити и
социјалној сигурности и на лични захтев странака, избеглим и интерно расељеним лицима
омогућило коришћење права која им по закону припадају.
Значајну помоћ избеглим и интерно расељеним лицима пружале су хуманитарне и
невладине организације и то Црвени крст Свилајнац и др.
Дом здравља Свилајнац активно је учествовао у пружању медицинске помоћи за
време дешавања егзодуса, а касније је организовао ванредне здравствене прегледе
избеглих лица. У популацији интерно расељених лица било је више акција кампањске
вакцинације, ванредних систематских прегледа деце, жена и одраслих лица. Рађени су
ванредни систематски прегледи и припрема деце за упис у предшколске разреде.

Сва наведена лица ослобођена су накнаде за уређење грађевинског земљишта
приликом израде објеката за становање као и помоћ која се види из табеле.
ВИД ПОМОЋИ

АПСОЛУТНО

Плац
Новац
Монтажна кућа
Донација грађевинског материјала
Откуп сеоских домаћинстава

6
2
2
21
2

УКУПНО

33

Поред наведеног општина је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и ''Европском
перспективом'' у току 2009. године завршила стамбени објекат са 14 стамбених јединица и
у складу са Правилником исте доделила 14 породицама на коришћење.
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5. Потребе избеглих и ИРЛ
Од укупног броја породица наведених лица 74 породице су у најтежем положају па
су се обратиле за помоћ ради решавања егзистенцијалних питања јер су се определиле за
интеграцију у општину Свилајнац.
Структура наведених породица представљена је у следећој табели:
Структура по броју чланова:
Број породица са:
Једним чланом
Два члана
Три члана
Четири члана
Пет чланова
Шест чланова
Седам чланова
Осам и више чланова
УКУПНО

1
2
3
4
5
6
7
8

Апсолутно
8
11
15
14
10
8
6
2
74

Укупно
чланова
8
22
45
56
50
48
42
16
271

%
10.81%
14.86%
20.27%
18.92%
13.51%
10.81%
8.11%
2.70%
100.00%
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Структура по специфичним категоријама:
Породица са:
Самохраним мајкама
Непокретним особама
Тешко болесним лицима

Апсолутно
3
2
12

%
4.05%
2.70%
16.22%

Старим и самохраним лицима
Децом млађом од 18 година
Остало

2
28
27

2.70%
37.84%
36.49%

УКУПНО

74

100.00%

Напуштеном децом

0

0.00%
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Структура по могућностима:

Вид смештаја
Започели изградњу куће
Поседују плац
Купили би сеоско домаћинство

Купили би кућу уз помоћ донације

Узели би стан у донацији
УКУПНО

Апсолутно
9
4
17

%
12,16%
5,41%
22,97%

33

44,59%

74

100,00%

11

14,86%
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6. Повереништво - Повереник
У општини је одређен Повереник за избеглице који исту обавља поред редовне
дужности у Општинској управи.
Решењем председнице општине Свилајнац формиран је општински Координациони
одбор за социјалну политику, на чијем челу је заменик председника Скупштине општине
Свилајнац у чији састав су ушла лица из Центра за социјални рад, Дома здравља, Црвеног
крста, представници Ромске заједнице, инвалида рада који је саветодавни орган
председнице за решавање социјалне проблематике грађана општине. Наведени Одбор је
носилац решавања проблема из области социјалне политике и за избегла и интерно
расељена лица.
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Поглавље 3
Анализа ситуације и закључци
Ово поглавље обухвата четири врсте квалитативних анализа и то:
1.
2.
3.
4.

Преглед документације значајних за питања избеглих и интерно расељених лица;
Анализу заинтересованих страна на локалном нивоу;
Анализу стања методом SWOT анализе и
Анализу проблема са закључцима.

1. Преглед документације
Преглед документације обухватио је неколико кључних међународних, националних
и општинских стратешких докумената значајних за ову област као и тренутно актуелни
законски оквир који регулише питања из области везано за избегла и интерно расељена
лица на територији Републике Србије и то:
-

Конвенција Уједињених нација о статусу избеглица из 1951. године;
Женевска Конвенција о раду Црвеног крста из 1949. године;
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених
лица из 2002. године;
Стратегија смањења сиромаштва из 2003. године;
Национална стратегија одрживог развоја из 2008. године;
Национална стратегија запошљавања 2005. – 2010. године;
Национални план акције за децу из 2004. године;
Стратегија социјалне заштите из 2005. године;
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006. -2012.
године;
Стратегија регионалног развоја 2007. – 2012. године;
Закон о избеглицама из 1992. године;
Закон о Црвеном крсту из 2005. године;
Стратешки план развоја општине Свилајнац од 2007. до 2012. године;
Стратешки план социјалне заштите општине Свилајнац од 2008. до 2013.
године;
Локални еколошки акциони план општине Свилајнац.

Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама који тренутно
не прати најбоље актуелне потребе избеглица, сачињен је и Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о избеглицама. Овај предлог још увек није усвојен од стране Народне
скупштине Републике Србије.
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Закључци:
-

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица
из 2002. године дефинише основне правце деловања тј. обезбеђивање услова за
повратак или интеграцију у локалну средину, што је у складу са међународно
прихваћеним циљевима за решавање положаја избеглих и интерно расељених
лица.

-

Остали наведени стратешки документи представљају основу и дају смернице за
развијање програма, пројеката и конкретних акција у области интеграције
избеглих и интерно расељених лица. На овај начин може се допринети
унапређењу друштвено-економског положаја ове групе становништва.

-

Стратешким документима општине Свилајнац нису посебно дефинисани
програми, пројекти и конкретне акције којима би се унапредио положај
избеглих и интерно расељених лица на територији општине Свилајнац. Из тог
разлога се приступило изгради Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица општине Свилајнац који ће
представљати основу за даље унапређење ове групе становништва.
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2. Анализа стања
За анализу стања у локалној заједници у вези унапређења положаја избеглих и
интерно расељених лица користићемо SWOT анализу. SWOT анализа је алат којим
можемо проценити оне параметре на које можемо утицати (снаге и слабости), као и оне
параметре на које не можемо утицати (могућности и препреке).
SWOT анализа
СНАГЕ
- Усвoјени стратешки документи из различитих
области;
- Амбиција за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Свилајнац;
- Успостављен и функционалан ОКОСП;
- Постојање квалитетних база података;
- Постојање повереника за избеглице;
- Добро организован ЦСР;
- Добро организован Црвени крст;
- Добро организован НВО сектор;
- Добра сарадња са сродним и компатибилним
установама у општини и региону. Квалитетан
кадровски потенцијал;
- Обученост запослених за коришћење савремених
облика рада и комуникације;
- Солидна техничка опремљеност и оперативност;

ШАНСЕ
- Усвојена стратешка документа на националном
нивоу;
- Подршка међународне заједнице кроз различите
програме и пројекте;
- Доступност образовања на свим нивоима под истим
условима као и остало становништво;
- Позитивна дискриминација у погледу запошљавања;
- Повећана динамика размене информација и
реализације циљних истраживања;
- Већа материјална улагања у системска решења
проблема избеглих и интерно расељених лица;
- Могућност изградње социјалних станова;

СЛАБОСТИ
- Немогућност праћења миграција ове циљне групе;
- Недовољност стручног особља у односу на обим
послова;
- Недовољна финансијска средства за решавање
проблема ове циљне групе;
- Недовољна заинтересованост друштвено
одговорних фирми;
- Неактивност и неорганизованост појединаца;
- Оптимална техничка неопремљеност;
- Недовољно слободних радних места;
- Недовољна сарадња институција система на
решавању проблема ове циљне групе;
- Преоптерећеност (рапидно повећан обим посла)
која смањује ефикасност;
- Спорост протока информација (министарство –
локалне институције);
- Неусклађена законска регулатива - делимична
прамена закона;
- Немогућност локалне самоуправе да унапређује
МСП сектор;
ПРОБЛЕМИ
- Честа промена власти на локалном и републичком
нивоу;
- Нестабилна и тешка економска ситуација;
- Неадекватно спровођење националних стратегија
на локалном и регионалном нивоу;
- Неједнак статус избеглих и интерно расељених
лица;
- Низак ниво надлежности локалне самоуправе у овој
области;
- Избегла лица не могу остварити право на
материјално обезбеђење породице;
- Одсуство финансијске подршке за системска
решења;
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Закључци:

- Локална самоуправа исказује заинтересованост за решавање питања избеглих и
интерно расељених на територији општине Свилајнац кроз механизам Повереника
за избеглице, Црвеног крста Свилајнац, Центра за социјални рад и кроз
координисану сарадњу ових институција.
- Мали је број запослених који обавља велики обим послова уз коришћење
савремених средстава и начина рада.
- МСП сектор нема довољно развијен осећај друштвене одговорности према
избеглим и интерно расељеним лицима а самим тим је врло мало укључен у
решавање проблема у овој области.
- Веома тешка друштвено економска ситуација у општини Свилајнац и Републици
Србији лоше утиче на и онако тежак положај избеглих и интерно расељених лица.
Као последица наведеног је и непостојање довољног броја слободних радних места
како за локално становништво тако и за ову циљну групу.
- Људски ресурси који постоје у свим институцијама нису довољно мотивисани како
би се додатно ангажовали на системским решењима тако да недостаје више
конкретних акција.

28

3. Анализа заинтересованих страна
Анализом заинтересованих страна за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Свилајнац препознате су кључне заинтересоване
стране. Због лакше анализе и рада кључне заинтересоване стране су подељене на крајње
кориснике и кључне партнере.
Крајњи корисници представљају различите групе избеглих и интерно расељених
лица и то:
- Радно способна избегла и интерно расељена лица без довољних квалификација
које су потребне привреди;
- Лица која нису способна за рад;
- Лица која немају или делимично имају лична документа;
- Деца избеглих и интерно расељених лица школског узраста;
- Популација жена из групе избеглих и интерно расељених лица
Кључни партнери локалној самоуправи за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица су:
-

Комесаријат за избеглице Републике Србије;
Повереник за избеглице општине Свилајнац;
Црвени крст Свилајнац;
Центар за социјални рад;
Дом здравља Свилајнац;
Образовне институције на територији општине Свилајнац;
Невладине организације;
Национална служба за запошљавање.

4. Анализа проблема избеглих и интерно расељених лица
Анализа је показала да су главни проблеми избеглих и интерно расељених лица:
нерешено стамбено питање, висок степен незапослености, висок ниво сиромаштва,
недовољни подстицаји за интеграцију, недовољна ангажованост у локалној заједници и
неадекватна лична документација код интерно расељених лица.
- Нерешено стамбено питање: Општина Свилајнац је у периоду од 1992. године до
данас доста учинила за популацију избеглих и интерно расељених лица.
Додељивано је бесплатно грађевинско земљиште за изградњу кућа вишечланим
породицама, додељиван је грађевински материјал, пружана је материјална и
нематеријална помоћ, грађени су стамбени објекти и додељивани станови за
избегла и интерно расељена лица. У сарадњи са Комесаријатом за избеглице
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Републике Србије пружана је помоћ при повратку у Хрватску, Босну и
Херцеговину и Косово и Метохију.
- Висок степен незапослености: Иако је одређени број избеглих и интерно
расељених лица нашао запослење постоји проблем јер послови које обављају су
послови за неквалификоване и квалификоване. Поред тог већи број ради
непријављено.
- Висок ниво сиромаштва: Изузетно лоша економска ситуација у земљи додатно је
утицала на и онако лош материјални статус избеглих и интерно расељених лица.
Висок ниво сиромаштва је код ове популације најизраженији када се упоређује са
осталим становништвом.
- Недовољни подстицаји за интеграцију: Иако локална самоуправа доста напора
улаже како би се избегла и интерно расељена лица интегрисала у локалну
заједницу та интеграција не иде жељеним током.
- Недовољна ангажованост у локалној заједници: Избегла и интерно расељена
лица нису довољно мотивисана за активно укључивање у локалну заједницу јер су
пре свега фокусирани на пуко преживљавање, обезбеђивање финансијских
средстава и осталих основних средстава за живот.
- Неадекватна лична документација: Овај проблем је израженији код популације
интерно расељених лица јер због измештања или уништења матичних књига,
неадекватне сарадње на надлежним институцијама и др.
Закључци:
Сумирајући претходне анализе можемо извући следеће закључке
- Иако је мала надлежност локалне самоуправе у овој области општина Свилајнац је
доста тога урадила како би унапредила положај избеглих и расељених лица кроз
различите видове помоћи;
- Локална самоуправа и остали кључни партнери су у оквиру својих ограничених
људских, материјалних, техничких и осталих средстава учинили су доста у области
унапређења положаја избеглих и интерно расељених особа;
- Делимично решено стамбеног питање вишечланих породица на територији
општине Свилајнац је донекле ублажило веома лошу ситуацију избеглих и интерно
расељених лица;
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- Пасивност, недовољна самоорганизованост и неадекватна информисаност
доприносе незадовољавајућем положају и релативно ниском нивоу интегрисаности
у локалну заједницу;
- Забрињавајуће је неповољан друштвено-економски положај жена које имају статус
избеглих и интерно расељених лица.

Препоруке за будуће планирање унапређења положаја избеглих и интерно
расељених лица

- Дефинисати и успоставити механизме за већа новчана средства из буџета
Републике Србије али и из Буџета општине Свилајнац како би се унапредио
положај ове групе људи;
- Пружити неопходну помоћ у раду Поверенику за избегла и ИРЛ од стране
институција које се баве пословима социјалне политике на територији општине
Свилајнац;
- Унапредити старе и дефинисати нове процедуре за ефикаснију сарадњу кључних
актера на локалном нивоу за решавање проблема како избеглих и интерно
расељених лица тако и осталог социјално угроженог становништва;
- Поспешити самоорганизовање младих избеглих и интерно расељених лица кроз
формирање удружења, невладиних организација и различитих асоцијација;
- Дефинисати програме за стручно оспособљавање радно способног становништва и
формирати Фонд за развој МСП сектора са посебним нагласком на запошљавање
жена.
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Поглавље 4
Приоритетне циљне групе
Критеријум ЛАП-а за избор приоритетних група међу избеглим и ИРЛ на територији
oпштине Свилајнац су:
-

Незапошљеност и материјално сиромаштво

-

Заинтересованост за решавање сопствених проблема

-

Бројност

-

Распрострањеност проблема у локалној заједници

-

Ресурси којима располаже локална самоуправа

Приоритетне групе одабране на основу наведених критеријума су:
-

Интерно расељене самохране мајке које живе по приватним кућама

-

Деца из избеглих и ИРЛ испала из процеса основношколског образовања

-

Радно способна незапослена избегла и ИРЛ са неодговарајућом стручном
квалификацијом потребном за запошљавање.

-

Лица која нису способна за рад
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Поглавље 5
Општи и специфични циљеви
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе
проблема избеглица и ИРЛ-а на територији oпштине Свилајнац, а у складу са
националним стратешким опредељењима дефинисан је следећи општи циљ:
Побољшање услова избеглих и интерно расељених лица кроз локалне програме за
трајно решавање стамбеног питања најугроженијим породицама наведених лица.
Из овако дефинисаног општег циља изведена су три специфична циља:
1. У току 2010. године обезбедити подршку за десет породица грађевинским
материјалом за завршетак започетих стамбених објеката
2. У периоду од 2010. – 2014. године кроз програм запошљавања обезбедити посао за
најмање 15 лица
3. У периоду од 2010. – 2014. године обезбедити 5 до 7 стамбених јединица за
породице наведених лица.

33

Поглавље 6
Активности – задаци за реализацију Локалног акционог плана за избегла и
интерно расељена лица
Табеле локалног акционог плана
Специфични циљ 1. У току 2010.године обезбедити подршку до десет породица грађевинским материјалом за
завршетак започетих стамбених објеката

Активност

Период
реализациј
е

Потребни ресурси
Очекивани
резултат

1. Прикупљање
података о започетим
објектима за
становање.

Јануар

10 – 15
заинтересова
них

2. Пријава
заинтересованих
Комесаријату за
избеглице

Фебруар

3. Обилазак
започетих објеката

Март

Снимање
објеката и
преглед
неопходне
докумената

4. Формирање
Комисије за доделу
помоћи

Март

Формирана
Комисија

5. Усвајање
Правилника

Март

Утврђени
критеријуми

6. Разматрање
поднетих захтева

Април

7. Доношење одлуке
о додели помоћи

Април

8. Праћење
реализације одобрене
помоћи

Мај децембар

Индикатори

Број
започетих
објеката

Буџет лок.
самоуправе
Око
4.000.000

Остали

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

- Комесаријат за
избеглице

Радна група
за израду
ЛАП-а

извори

- Међународне
хуманитарне
организације

Одређивање
лица којима
ће бити
одобрена
помоћ
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Специфични циљ 2. У периоду од 2010. – 2014.године кроз програм запошљавања обезбедити посао за
најмање 15 лица

Потребни ресурси
Активност

Период
реализације

Очекивани
резултат

Индикатори
Буџет лок.
самоуправе

1. Сагледавање броја
потребних радних
места

Март

Утврђивање
потребе броја
радних места

Број и врста
занимања

2. Сагледавање
занимања избеглих и
ИРЛ

Март

Утврђивање
занимања
избеглих и
ИРЛ

Најмање 15
лица

3. Формирање
Комисије за избор
кандидата

Април

Формирана
Комисија

Комисија од
5 члана

4. Склапање уговора
са институцијама за
преквалификацију

Мај

Закључен
уговор

Квалитет
изборне
институције

5. Израда плана обуке

Мај

Урађен план
обуке

Квалитет
плана рада

6. Извођење обуке

Јун септембар

Обављена
обука

Број
обучених
лица

7. Праћење
запошљавања

Септембар
– децембар

Запошљавањ
е

Број
запослених
лица

Преквалифик
ација 20.000
динара по
особи

Носилац
активности

Партнери у
реaлизацији

Радна група за
израду ЛАП-а

Национална
служба за
запошљавањ
е, испостава
Свилајнац

Остали
извори
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Специфични циљ 3. У периоду од 2010. – 2014.године обезбедити 5 до 7 стамбених јединица за породице
наведених лица.

Активност

Период
реализац
ије

Очекивани
резултат

Потребни ресурси
Индикатори
Буџет лок. самоуправе

1. Формирање комисије
за избор корисника
стамбеног објекта

Јануар
2010.
године

Комисија
формирана

2. Усвајање
Правилника

Јануар
2010.
године

Правилник
усвојен

3. Објављивање огласа
за доделу стамбених
јединица

Фебруар
2010.
године

Оглас
објављен

4. Прикупљање
података о избеглим и
ИРЛ

Фебруар
2010.
године

5. Разматрање доказа из
поднетих молби

Април
2010.
године

6. Обилазак породица
које испуњавају услове
Правилника

Мај 2010.
године

7. Утврђивање предлога
ранг листе

Мај 2010.
године

8. Разматрање
приговора на предлог
ранг листе

Јун 2010.
године

9. Прослеђивање
приспелих приговора
Општинском већу

Јун 2010.
године

10. Усвајање ранг листе

Јун 2010.
године

Број
заинтересова
них

Из буџета општине
преко Фонда за
уређење грађевинског
земљишта планира се
око 15.000.000,00
динара

Остали
извори

Комесаријат
за избеглице
и
хуманитарне
организације

Носилац
активност
и

Комисија
за избор
корисника
стамбеног
објекта

Партнери
у
реализаци
ји

Фонд за
уређење
грађевинс
ког
земљишт
а

Квалитет
доказа у
захтеву
Упоређивање
са наводима
у захтеву
Нађено стање
на терену

Одлука
Општинског
већа
Одлука
Општинског
већа
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Напомена:
- Утврђивање ранг листе кандидата за доделу стамбених јединица завршити у 2010.
години, а реализацију спровести у периоду 2011. до 2014. година у зависности од прилива
средстава у буџет општине и од додељених средстава Комесаријата за избеглице односно
хуманитарних организација.
- Пожељна израда монтажних објеката.
- За решавање стамбених проблема избеглих и ИРЛ могућа је и куповина сеоских
домаћинстава за заинтересована лица.
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Поглавље 7
Ресурси - буџет
Процењено је да ће за реализацију ЛАП-а за период од 2010.-2014. године бити
укупно потребно око 20 милиона динара.
У 2010. години ће почети обухватна и интензивна примена ЛАП-а, тако да су
потребна средства у износу од око 4 милиона динара, а остала предвиђена средства до
краја рока ЛАП-а.
Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене ЛАП-а биће урађен на
основу разрађених годишњих планова за те године.
Средства за реализацију овог ЛАП-а обезбеђиваће се из различитих извора –
фондова општине, донација, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог
ЛАП-а.
Напомена: Предвиђено време почетка реализације, како је представљено у
табелама ЛАП-а, као и сам план реализације, зависе од датума усвојења ЛАП-а у
Скупштини општине Свилајнац и наравно почетка реализације програма и фондова у
Републици Србији.
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Поглавље 8
Аранжмани за примену
Аранжмани за примену Локалног акционог плана за избегла и интерно расељена
лица општине Свилајнац обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које
ће омогућити његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура разликују се:
-

Структуре за управљање процесом примене Локалног акционог плана и
Структуре које су оперативне и примењују Локални акциони план.

Структуру за управљање процесом примене Локалног акционог плана, након
његовог усвајања, представљаће Радна група која је учествовала у његовој изради. Радна
група ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног
акционог плана.
Радна група, као управљачка структура има следеће задатке:
-

Одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана акције;
Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
спровођења локалног плана акције;
Обезбеђује приступ и прикупљање података и информација од сваког актера у
процесу унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица на
територији општине Свилајнац;
Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана акције;
Управља процесом мониторинга (праћење) и евалуације (оцењивање)
успешности Локалног плана акције;
Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука на територији општине
Свилајнац.

Оперативне структуре за примену Локалног акционог плана су институције и
организације из којих ће се формирати тимови за непосредну реализацију Локалног
акционог плана. Ови тимови реализоваће програме и конкретне акције који су настали у
оквиру Локалног акционог плана. У оквиру тимова биће подељени задаци и одговорности
зависно од специфичности задатака који је потребно обавити.
Чланови тимова водиће одговарајућу евиденцију и документацију и подносиће
извештаје о раду како би се несметано одвијао процес мониторинга и евалуације.
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Оперативна структура за примену Локалног акционог плана имаће следеће задатке:
-

Реализација Локалног акционог плана;
Непосредна комуникација са корисницима услуга;
Редовно достављање извештаја координатору Савета за миграције и трајна
решења о свим активностима на спровођењу Локалног плана;
Учешће у обукама за унапређење стручности и компентенција 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 акције. План комуникације
управљачке и оперативне структуре динамику реализације и начине размене информација
и предузимања конкретних акција.
Детаљне годишње планове за наредни период након 2010. године припремаће
Савет за управљање миграцијама и трајна решења уз активне и сталне консултације са
оперативним структурама. По потреби, Савет ће формирати и одговарајуће радне тимове.
Механизми праћења (мониторинг) и оцењивања (евалуација) успешности примене
Локалног плана акције и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани
Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).
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Поглавље 9
Праћење и оцена успешности (мониторинг и евалуација)
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинг и евалуација) Локалног акционог
плана је да се према утврђеној методологији и динамици прикупљају подаци који су
неопходни за праћење и надгледање процеса примене и процењивање успеха Локалног
плана акције. Ове активности неопходно је спровести због могућих измена у
активностима на основу оцена и утврђених налаза.
Временски оквир: Праћење (мониторинг) као системски процес прикупљања
података спроводиће се континуирано у периоду 2010. до 2014. године. Оцењивање
(евалуација) као анализа података уз доношење оцене о успешности вршиће се
периодично тј. једном годишње, док ће се 2014. године урадити финално оцењивање
(финална евалуација).
Предмет праћења и оцењивања (мониторинга и евалуације): Мониторинг и
евалуација подразумевају сагледавање испуњења специфичних циљева кроз реализацију
одређених активности (задатака) и кроз верификацију резултата који су остварени у том
процесу.
Индикатори: За праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог
плана индикатори су:
-

Број избеглих и интерно расељених лица обухваћених новим мерама и
услугама;
Структура корисника;
Ниво укључености различитих актера током трајања процеса
унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица;
Висина финансијских средстава издвојених за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица;
Структура финансијских средстава (локална, републичка, донаторска и
др.)

Процесни индикатори: За праћење и оцењивање успешности примене Локалног
акционог плана процесни индикатори су:
-

Број потписаних протокола о сарадњи са одабраним НВО;
Број сертификата о завршеној преквалификацији избеглих и интерно
расељених лица;
Број закључених уговора о раду;
Број лица која су добила сертификате о завршеној основној и средњој
школи;
Број и врста едукација као и број укључених у процес едукације.
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Методе праћења и оцењивања (мониторинга и евалуације): За квалитетно и
успешно спровођење мониторинга и евалуације користиће се: анкете, спискови
присутности, упитници, разговори, извештавање, видео записи, фото документација и др.

Савет за управљање миграцијама и трајна решења, као што је наведено, биће
одговоран за праћење и оцењивање (мониторинг и евалуацију) успешности спровођења
Локалног плана акције. Тим за мониторинг и евалуацију чиниће представници стручних
лица кључних актера тј. институција и организација које се непосредно баве питањима
избеглих и интерно расељених лица као и представници корисничких група. Савет ће
планом дефинисати начин мониторинга и евалуације Локалног плана акције.

42

