
ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИХ  

И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  

 

 - Општина Власотинце планира  да у оквиру интеграције избеглих и расељених лица 

изгради стамбену зграду са 10 стамбених јединица (8 за избегла и интерно расељених лица) и (2 

за социјално угрожене породице), за побољшање стамбених и социјалних услова за живот и да 

се запошљавањем побољша економски и материјални положај породица и самих лица кроз 

оснивање агенције за помоћ у кући.  
 

 - Изградњом стамбене зграде  решило би се стамбено питање у оквиру социјалног 

становања за избегла и ИРЛ смештени у колективном центру ‘’Стара Циглана’’ и неадекватног 

приватног смештаја и обезбедила просторија за оснивање агенције ‘’Помоћ у кући’’. 
 

 -  Основни подаци о општини Власотинце  

 Површина општине простире се на 303 км2. 

 Граничи се са Лесковцем, Бабушницом, Црном Tравом и Гаџин Хан као слабо развијена 

општина удаљена 9км од аутопута Београд – Скопље.  

 Број становника општине је 33.598 становника: у урбаном делу 16.362, у руралном делу 

17.236, број становника у урбаном делу расте у руралном опада.  

 Етнички састав становништва: срби 98,5%, роми 0,9%, остало 0,6%. 

 Економске и социјалне политике: Главни вид прихода у општини је пољопривреда, 

индустрија, занатство, приватно предузетништво у развоју, друштвених привредних 

предузећа нема. 

 Организациона структура општине: председник, заменик председника и Општинско веће са 

9 чланова.  

 Повереник за избеглице 1 извршилац, који обавља и послове управе у колективном центру, 

секретар Штаба за избеглице и секретар Савета за управљање миграцијама и трајна решења.  
 

-  Подаци о избелим и интерно расељеним лицима у општини 

 Актуелно стање: Број избелих -  активни       49 – колективни центар    4 

приватни смештај  45 

     -  пасивни  20 

     - активни   

   Број ИРЛ    77 – колективни центар 20 

                приватни смештај  57 

     - пасивни  129 

 Један колективни центар у урбаном делу општине ‘’Стара Циглана’’ у којем је тренутно 

смештено 24 лица. 

 Структура избеглих и ИРЛ: 

Полно: 60% мушки, 40% женски  

Старосна: 18 година 10%, до 27 година 10%, до 60 година 75%, преко 60 година 5%. 
 

 -  Досадашња активност општине Власотинце на подршци  

     избеглим и интерно расељеним лицима.  

 Додела општинских плацева за самоградњу по повољним условима и субвенције на 

прикључке инфраструктуре (5 плацева).  

 Купљена стамбена зграда за потребе стамбеног збрињавања избеглих и ИРЛ у новчаној 

вредности од 2.877.670,00 динара, површине 225м2 са окућницом површине 200м2 (објекат 

колективног центра ‘’Стара Циглана’’ који је у функцији).  

 За напред наведену стамбену зграду израђен је грађевински пројекат са одобрењем за 

изградњу – реконструкцијом приземља и надргадњом спрата за 10 стамбених јединица П+1  

450м2.  



 Потписан меморандум општине Власотинце и НВО ‘’Европска Перпектива’’ о узајамној 

сарадњи за изградњу стамбене зграде 2009.године. 

 Европска комисија је прихватила пројекат за изградње стамбене зграде у вредности од 

12.000.000,00 динара. 

 Изграђена стамбена зграда за стамбено збрињавање избеглих лица са 8 стамбених јединица 

потпуно усељена са 30 лица уз помоћ НВО Грчка ‘’Европска Перспектива’’ 2006.године, 

ради смештаја избеглих лица из Колективног центра хотел ‘’Грозд’’ у Власотинцу.  

 Смештај у установу социјалне заштите за стара лица (9 лица).  

 Помоћ у грађевинском материјалу за самоградњу и адаптацију (13 породица).  

 Откуп сеоског домаћинства (5 породице).  

 Једнократне новчане помоћи за лица и породице у тешком материјалном стању (54 случаја).  

 Помоћи у лечењу и набавци лекова (27 лица).  

 Помоћи у школовању (путни трошкови, књиге и прибор).  

 Субвенције смештаја деце у предшколским установама.  

 Помоћ у грантовима и кредитима за покретање радне активности и побољшања економског 

и материјалног стања (10 породица).  

 У Општинском већу постоји особа задужена за социјалну политику и Скупштина општине 

има Савет за социјалну заштиту.  

 Општина Власотинце је формирала ‘’Савет за управљање миграцијама и трајна решења’’. 

 

-  План активности за 2010 – 2011.годину 

 У оквиру буџетског плана за 2010.годину, општина Власотинце планира новчана средства у 

износу од 990.000,00 динара за интеграцију избеглих и интерно расељених лица.  

 Општинске структуре које се баве питањима избеглица и ИРЛ обавиле су више састанка са 

Високи Комесаријат, Европском Перпективом и Комесаријат за избеглице Републике Србије 

у оквиру потреба за изградњу стамбение зграде за интеграцију избеглица и ИРЛ.  

 Повереник за избеглице је у сталном контакту са хуманитарним организацијама ради 

изналажења донација за изградњу стамбене зграде. Вредност планиране зграде износи у 

динарима 12.000.000,00 по грађевинском пројекту од јуна 2009.године.  

 Помоћ у грађевинском материјалу за самоградњу или адаптацију.  

 Материјална помоћ и социјалне помоћи.  

 Помоћи при прибављању документације и регулисање пензије.  

 Грантови НВО за покретање радне активности.  

 Преквалификација и обука за нова занимања.  

 Едукација за ‘’Помоћ у кући’’.  

 Обезбеђивање привременог смештаја за кориснике колективног центра који борави у згради 

приликом извођење радова.  

 Сарадња и координација са партнерима и актерима за изградњу стамбене зграде.  

 Потписивање уговора са партнерима. 

 Доношење правилника и израда критеријума за становање у стамбеној згради.  

 Расписивање огласа, одабир корисника, доношење решења за кориснике социјалног 

становања.  

 Изградња стамбене зграде са 10 станова.  

 Затварање колективног центра ‘’Стара Циглана’’. 
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