ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ ВРБАС
За период 2009-2013 година

Врбас, септембар 2009. године

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009-2013 године

САДРЖАЈ
Страна
- Уводна реч Председника Привременогв органа Општине Врбас
- Шта је ЛАП за унапређење положаја избеглих и ИРЛ
- Одлук Првременог органа о усвајању ЛАП-а
- Захвалност учесницима /цама у процесу израде ЛАП-а
- Резиме ЛАПА
- Поглавље 1: Основни подаци општине Врбаса
- Поглавље 2: Подаци о избеглим и ИРЛ у општини Врбас
- Поглавље 3: Анализа стања и закључци
- Поглавље 4: Приоритетне групе
- Поглавље 5: Општи и специфични циљеви
- Поглавље 6: Активности- за реализацију ЛАП-а
- Поглавље 7: Ресурси/буџет
- Поглавље 8: Аражман за примену
- Поглавље 9: Праћење и оцена успешности

3
4
6
7
8
9
10
11
15
16
17
23
24
26

Прилози:
1. Пројекат откупа старих кућа у општини Врбас за избегличке и прогнаничке породице
које бораве у општини Врбас
2. Анкета о потребама избеглих и расељеничких породица које бораве у општини Врбас
3. Статистички приказ анкете

2

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009-2013 године

УВОД
Уводна реч Председника Привременог органа општине Врбас
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
општини Врбас, настао је као резултат учешћа у Пројекту Подршке институцијама Владе
Републике Србије која је надлежна за избегла и интерно расељена лица. Пројекат финансира
Европска унија, а спроводи Међународна организација за миграцију.
Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије које су надлежне за избегла
и интерно расељена лица: Комесаријата за избеглице Републике Србије (КИРС), Министарство
за Косово и Метохију (Мин.КиМ) и Министарство рада и социјалне политике (МРСП) као и
друга надлежна министарства и општинско Повереништво.
Локална самоуправа намерава да својим суграђанима избеглим и интерно расељеним
лицима, обезбеди могућност за што квалитетнинји живот у локалној заједници. Главни процес
деловања, формулисан у овом документу односи се на обезбеђивање услова за локалну
интеграцију, решавање основних потреба избеглих и интерно расељених лица и њихових
породица. Основни циљ локалне интеграције је обезбеђење могућности избеглим и интерно
расељеним лицима за економску и социјалну равноправност са свим осталим грађанима и за
достојанствен живот у заједници.
С обзиром да примена и рализација овог Плана захтева различите ресурсе, локална
самоуправа учеставује у његовом финансирању и на тај начин изражава своју решеност да
унапреди квалитет живота избегличких и интерно расељеничких лица у општини Врбас.
Изузетно је важно да ће План спроводити локални кадрови ослањајући се на своја стручна
знања и друге професионалне комуникације.
Сматрамо да је овај документ логичан наставак општег стратешког приступа локалне
самоуправе развоју општине и побољшавању услова за живот грађана.
Посебно истичем да и овај документ јасно наглашава да је један од приоритета свих нас
који управљамо овом општином да обезбеди боље услове живота за све избегле и интерно
расељене који су нашли уточиште у општини Врбас.
Врбас, септембар 2009. године

Председник
Привременог органа општине Врбас
Др Жељко Видовић
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Шта је Локални план акције за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
У овом документу под процесом локалнпог акционог палнирања унапређења положаја
избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) подразумевамо процес доношења одлука о томе које
промене значајне за живот избеглих и интерно расељених лица намеравао да остваримо у свом
локалном окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај проце се заснива на
индентификовању 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 лица подрезумевају 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, а и даље имају
нерешене егзистенијалне проблеме настале у току избегличког статуса.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
(ИРЛ) у општини Врбас настале као резултат учешћа у пројекту подршке 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.
Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и
интерно расељена лица.
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 и стратешким документима од значаја за ову област. У циљу
координираног рада, коришћења научних лекција и најбољих пракси овај Пројекат узима у
обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне које су у
домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих
планова за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица овде се третитра као део
ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључивости осетљивих друштвених
група.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
доноси се на период од 5 година, са детаљном разрадом активности за 2009 и 2010. годину.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у општини Врбас, заснива се на интерактивном приступу чије су основне
методолошке карактеристике да је:
- Локални – спроведен у локалној заједници и уважава локалне специфичности.
- Партиципативан- укључио је различите битне актере процеса друштвено
организоване подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној заједници.
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-

Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама
унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица.
- 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.
- Постиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.
За потребе процеса, прикупљња и анализе основних података о положају и потребама
избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас коришћени су следећи извори: резултати
анкете са потенцијалним корисницима, статистички подаци, различити извештаји и документа,
подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, Општинбског повереништва за избеглице,
Црвеног Крста, локалних невладиних организација.
Процес израде плана спроведен је у периоду април-август 2009. године.
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На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању скупштине Општине Врбас и образовању
Привременог органа општине Врбас ( „Службени глсаник Републике Србије“ број 37/2009),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 30. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, а број 3/2002, 5/2002,
10/2004 и 11/2008) и члана 4. и 36. Пословника Привременог органа општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 9/2009), Привремени орган општине Врбас, на седниц одржаној
20.новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у општини Врбас за период 2009-2013. година.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Врбас“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-29/2009-I/01
Дана 20.новембра 2009. године
БРБАС
Председник Привременог органа
Др Жељко Видовић
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Захвалност учесницима у процесу лоакалног акционог планирања
У циљу израде локалног акционог плана за унапређење положахја избеглих и интерно
расељених лица у општини Врбас, формиран је Општински Савет за миграције и трајно решење
проблма избеглица у општини Врбас који чине преставници/це локалне самоуправе као носиоца
процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући Повереништво за избеглице,
институција система које се на локалном нивоу баве питањем за избегла и интерно расељена
лица, невладиних организација које делују у локалној заједници и Комесаријата за избеглице
Републике Србије.
Улога савета била је да:
- унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организовања
од стране ИОМ-а
- Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у
систему подршке избеглим и интерно расељеним лицима.
- Размењује инфпормације и учествује на састаницма од значаја за процес планирања.
- Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања.
- Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима.
- Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана
- Ради на писању завршног документа
- Иницира јавну расправу о нацрту документа и доприносе да финална верзија буде
предложена Привраеменом органу на усвајање.
Чланови/ице Савета за миграције општине Врбас су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Др Жељко Видовић, предсеник Привременог органа општине Врбас, председник
Радмила Мусић, директор Герантолошког центра, заменик председника
Милан Комазец, повереник Комесаријата за избеглице, члан
Нада Батрићевић, директор Центра за социјални рад, члан
Никола Крчмар, секретар Црвеног крста
Амалија Ђоровић, руководилац Одељења за урбанизам, комуналне послове и стамбене
послове и заштиту животне средине, члан
7. Гордана Докић, члан
8. Десанка Ђурковић, члан
9. Милосав Раичевић, члан
Захваљујемо се свим члановима/ицама Савета за миграције општине Врбас у учешћу у
процесу.
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били
преставници/це различитих институција организација и група, укључујући и групе
потенцијалних корисника/ца које су повремено учествовали у конструктивном процесу.
Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике Србије и ИОМ-у.
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САЖЕТАК- РЕЗИМЕ
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у
општини Врбас доноси се на период од 5 година 2009-2013. година. Ово је документ који
изражава дугорочно опредељење локалне самоуправе да побољшава услове живота и
могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених лица у локалну заједницу.
Овај план је заснован на свеобухватној анализи ситуације релевантне на унапређење
избеглих и интерно расељених лица. Овај план је усмерен на све особе у општини Врбас које су
биле изложене притисцима миграцијама и егзистенционалним потешкоћама које то ствара, а
бораве на територији општине Врбас.
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица је: Побољшан социјални и материјални положај избеглих и интерно расељених
лица у општини Врбас путем систематски одрживих програма, за унапређење њихове
интеграције у локалној заједници.
Специфични циљеви:
1. У периоду од 2009. године до краја 2013. године тарајно решити за најмање 50 породица
избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 50 сеоских домаћинстава са
окућницама
У току 2009. године најмање 10 сеоских домаћинстава за 10 породица
У току 2010. године најмање 15 сеоских домаћинстава за 15 породица
У току 2011. године најмање 15 сеоских домаћинстава за 15 породица
У току 2012. године најмање 5 сеоских домаћинстава за 5 породица
У току 2013. године најмање 5 сеоских домаћинстава за 5 породица
2. У периоду 2009. године до 2013. године треба решити стамбено питање за најмање 50
породица избеглих и интерно расељених лица за адаптацију кућа и завршетак недовршених
стамбених објеката доделом бесповратних грађевинских грантова.
У току 2009. године најмање 10 грађевинских грантова за 10 породица;
У току 2010. године најмање 15 грађевинских грантова за 15 породица;
У току 2011. године најмање 15 грађевинских грантова за 15 породица;
У току 2012. године најмање 5 грађевинских грантова за 5 породица и
У току 2013. године најмање 5 грађевинских грантова за 5 породица
1. У периоду од 2009-2013. године побољшати услове запошљавања радно способних у
локалној заједници реализацијом запошљавања у пољопривреди и занатским
програмима.
Средстава која су потребна за реализацију овог програма до краја 2013. године износе
300.000 Евра.
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ПОГЛАВЉЕ 1.
Основни подаци о Опшатини Врбас
Општина Врбас се налази у Јужно –бачком округу и простире се на површини од
376 км2.
Општина Врбас се граничи са следећим општинама: Кула, Бачка Паланка, Србобран и
Мали Иђош.
Укупан број становника у општини Врбас, према Попису становништва из 2002. године
био је 45.852 становника и то:
- У Врбасу
25.852
- У Куцури
4.743
- У Змајеву
4.519
- У Бачком Добром Пољу
3.988
- У Савином Селу
3.560
- У Равном Селу
3.530
Број становника у општини Врабас опада.
Општину Врбас чине град Врбас и пет насељених места: Куцура, Змајево, Бачко Добро
Поље, Савино Село и Равно Село.
С обзиром на укупна друштвена кретања запажени су трендови опадања броја
привредних субјеката, опада доходак и повећава се број незапослених.
Организациону структуру Општине чине: Одлуком Скупштине Републике Србије у
општини Врбас уведене су привремене мере са 5 преставника Привременог органа, који чине
Предсдник, потпредседник и 3 члана Привременог органа
Општинску управу чине:
- Одељење за друштвене делатности;
- Одељење за управу и опште послове;
- Одељење за привреду;
- Одељење за финансије и буџет;
- Одељење за урбанизам, комуналне и стамбене послове и заштиту животне средине;
- Скупштинска служба.
- Одељење за инспекциске послове
- Служба председника Општине и Општинског већа
Повереништво за избеглице припада одељењу за друштвене делатности. У повереништву
ради Повереник за избеглице и Самостални стручни сарадник.
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ПОГЛАВЉЕ 2.
Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Врбас
Прве избеглице на територији општине Врбас дошле су 1991. године из Хрватске, а
током 1992. године и Босне и Херцеговине. До доласка прогнаних лица са територије Републике
Српске Крајине у општини Врбас боравило је 890 избеглих лица из Босне и Херцеговине и
Републике Хрватске. Приликом регистрације избеглих и прогнаних лица у току 2004. године
регистровано је 1108 лица. У току 1999. године у општину Врбас дошло је 218 расељених лица
са Косова и Метохије. Тренутно у општини Врбас борави 442 лица са статусом избеглих и
прогнаних лица из Босне и Херцеговине и Хрватске и 93 расељена лица са Косова и Метохије и
око 1500 лица којима је укинут статус избеглог лица.
Скупштина општине Врбас на седници одржаној 23.02.1996. године донела је Одлуку о
обезбеђивању средстава за збрињавање избеглих и прогнаних лица. Ова Одлука се примењивала
до краја 2002. године.
У општини Врбас постојала су 2 Колективна центра „Стара гинекологија“ у којој су
боравиле самохране мајке са децом и која је 2003. године преименована у Герантолошки центар,
и „Штаб Територијалне одбране“ који је затворен 2005. године.
У току 2005. године изграђене су 2 стамбене јединице за Социјално становање у
заштићеним условима у које се уселоло 10 избегличких породица са 29 лица и 3 домаће
најугроженије породиц.
Урађена је анкета о потребама избегличких и расељеничких породица које бораве у
општини Врбас.
Резултати анкете су следећи:
1. За куповину кућа са окућницом изјасниле су се 53 породице и то: 28 породица које
бораве у Врбасу и 25 породица у насељеним местима општине.
2. За грађевнски материјал за адаптацију кућа изјаснило се 57 породица и то:11породица
у Врбасу и 46 породица у насељени местима општине.
3. За грађевиснки материјал за завршетак започете изградње изјаснило се 11 породица и
то: 8 породица у Врбасу и 3 породице у насељеним местима општине.
4. За грађевински материјал за изградњу нових кућа изјасниле су се 3 породице и то: 1
породица из Врбаса и 2 породице у насељеним местима оипштине.
5. За куповину стана изјасниле су се 8 породица и то: 6 породица у Врбасу и 2 породицде
у насељеним местима општине.

10

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009-2013 године

ПОГЛАВЉЕ 3.
Анализа стања и закључци
Ово поглавље обухвата 4 врсте квалитетних анализа:
1.
2.
3.
4.

Преглед докумената релевантних за питање избеглих и расељених лица
Анализа стања
Анализа заинтересованих страна
Анализа повереника

1. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТА
Национална сатаратешка документа од значаја за пиатање избеглих и интерно расељених
лица су:
- Закон о избеглицама,
- Национална стратегија избеглих и интерно расељених лица
- Стратегија за смањење сиромаштва
- Национална стратегија одрживог развоја
- Стратегија социјалне заштите
- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије
- Наципнална старатегија запошљавања
- Стратегија развоја пољопривреде
Актуелни законски оквир за питање избеглица је Закон о избеглицама
Локална стратешка документа значајна за унапеђење положај избеглих и интерно
расељених лицау општини Врбас су: Стратешки План развоја социјалне заштите у општини
Врбас за период 2009.-2012. године и Локални акциони план за младе општине Врбас за период
2009.-2012. године.
На реализацији збрињавању избеглих и прогнаних лица у општини Врбас до сада су
предузете следеће активности:
- У септембру 1995. године адаптиране су просторије „Старе гинекологије“ у које су
биле смештене самохране мајке са децом и „Штаб Територијалне одбране“ у коме су биле
смештене старије особе. У ова два Колективна ценатра боравило је 420 лица. У адаптацију ових
центара најзначајнија средства уложила је општина Врбас, а део средства и страни донатори.
- Из средстава Фонда солидарности општине Врбасза 4 породице купљене су 4 куће односно
стана, за 10 породица дефицитарних кадрова здравственог и просветног профила купљени су
станови.
- За 6 породица које су боравиле у Колективном центру оштине Врбас дате су на коришћење
куће.
-Међународна хуманитарна организација “Норвешки савез за избеглице“, „Кер“ и „Интерсос“
доделиле су помоћ у грађевинском матеирјалу за 56 породица за адаптацију кућа.
- Швајцафрска дирекција за развој у сарадњи „СДЦ“ финансирала је изградњу две стамбене
јединице „Социјално становање у заштићеним условима“
- Аустириска међународна организација „ХИЦВЕЛ“ финансирала је пренамену Колективног
центра „Стара гинекологија“ у Герантролошки центар. У оквиру овог објекта постоје просторије
за боравак непокретних лица.
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-На седници Штаба за Координацију и прихват избеглих лица у општини Врбас одржаној
24.05.2005. године усвојен је програм откупа сеоских кућа у општини Врбас за избегличке и
прогнаничке породице.
- Међународна хуманитарна организација „ИЈОМ“ купила је 8 сеоских домаћинстава за
избегличке и прогнаничке породице које бораве у општини Врбас.
- Међународна хуманитарна организација „ИНТЕРСОС“ доделила је помоћ у пољоприврдним и
занатским програмима за 10 породица.
- Српски демократски форум организовао је 2007. године у општини Врбас 2 програма активног
тражења посла и доделио помоћ у износу од 80.000,00-120.000,00 динара за производне
делатности, очекује се да ће у току ове године бити одобрено још толико пројеката.
2.АНАЛИЗА СТАЊА
- У локалној заједници по питању унапређења положаја избеглих и интерно расењљених
лица извршена је кроз интензификовање досадашњих активностими резултата у овом домену и
сагледавање позитивних капацитета и слабосбости локалне заједнице као могућности и
препрека са којима се суочава.
Снаге
У
Н
У
Т
Р
А
Ш
Њ
Е

-Подршка општинске управе
-Заинтересованост и укључивање
циљне групе у решавање проблема
-Постојање сеоских домаћинстава за откуп
-Урађена анкета за сагледавање потреба
избеглих и расељених лица
-Стртучни људски ресурси-кадрови

Могућности
С
П
О
Љ
А
Ш
Њ
И

-Подршка КИРСА
-Приступ међународним фондовима
-Приступ националим фондовима
-Постојање националних стратегија за
-Решавање избеглих и других национлних
стратегија
-Постојање израда стратешких докумената

Слабости
-Висока стопа незапослености у
локалној заједници
-Недостатак финансиских средстава
-Велики број породица нема решено
стамнбено питање
-Висок проценат незапослених избеглих
и расељених лица

Препреке
-Економска криза
-Смањење донаториских фондова
-Рестриктивни буџет
-Друштвено политичка ситуација

Најважнији закључци ове анализе су:
– Локална заједница има заједничке капацитете за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица. Главне снаге локалних заједница релевантним за питање ове
популације су политичка воља, подршка општинских структура власти, заинтересованост и
укључивање циљне групе за решавање проблема и постојање сеоских домаћинстава за откуп.
Најважније спољашње могућности које из ширег друштвеног окружења делују на
питаљње избеглих и интерно расељених лица у локалној средини су политички конзенсус на
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националном нивоу за унаређење положаја избеглих и интерно расељених лица, активности
програма КИРСА, приступ ИПА фондовима.
Као важне препреке из спољашнег окружења које би требало узети у обзир у процесу
даљег планирања, индентификовани су следћи:
-Смањење донаторских фондова намењених овим питањима и непостојање интерног
приступа овим питањима на националном нивоу.
3.АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА
Индентификоване су кључне заинтересоване стране за решавање положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Врбас, које су диференциране на крајње кориснике услуга и
кључне партнере локалне самоуправе у развијању и примени мера и програма.
Кључни корисници Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица су:
- избегла и интерно расељена лица у приватном смештају која немају трајно решено
стамбено питање је 128 породица.
- Навећи број су вишечлане породице.
Кључни партнери у локалној самоупрви су:
-Општинска управа Врбас која обезбеђује опши оквир локалне регулативе и услуга за
реализацију избеглих и интерно расељених лица у локалној заједници.
Повереништво за избеглице као део Општинске управе које врши поверене послове у
оквиру својих основних делатности и координацију различитих програма на локалном нивоу,
пружа обухватну подршку избеглим и интерно расељеним лицима кроз различите програме
индивидуалне помоћи.
Центар за социјални рад организује и спроводи различите услуге социјалне заштите у
локалној заједници и пружа друге видове законом предвиђене подршке избеглим и интерно
расељеним лица у остваривању социјалних права.
Црвени крст кроз своје основне делатности
Образовне институције кроз своје редовне програме и активности обухвата и пружа
могућности избеглим и интерно расељеним лица да стекну одређена образовања.
Здравствене институције: Медицинсњки центар и Општа болница пружа различите услуге из
свога домена рада и сарађује са другим институцијама у програмима намењеним избеглим и
интерно расељеним лица.
Комесаријат за избеглице Републике Србије чија се улога огледа у координацији
различитих програма за избегле и интерно расељене преко мреже повереника и кроз сарадњу са
локалном самоуправом.
Министарство рада и социјалне политике које кроз систем социјалне заштите
обезбеђује остварења свих законом предвиђених права у овој области за избеглице и интерно
расељена лица.
Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и интерно расељеним
лицима спроводи различите програме помоћи намењене избегличкој и расељеничкој
популацији која живи на територији Покрајине.
4. АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА је показала да су главни проблеми избеглих и интерно
расељених лица у општини Врбас
-Нерешено стамбено питање.Овај проблем је посебно изражен код избеглих и интерно
расељених лица који живе у приватном смештају, јер се они суочавају са проблемом закупа
станова и режиских трошкова. Да би умањили те трошкове честио станују у неадекватеним
условима и недовршеним стамбеним објектима.
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- Незапосленост и материјално сиромаштво. Генерално висока стопа незапослености у
локалној заједници и недостатак радних места, условљавају високу незапосленост избеглих и
интерно расељених лица. Већина избеглих и интерно расељених лица бави се привременим и
повременим пословима који нису регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој
економији.
-Отежано располагање сопственом имовином у местима порекла. Овај проблем се
манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је везано за националне интеаграције и
сарадњу Србије са бившим републикама СФРЈ.
ОШПШТИ ЗАКЉУЧЦИ АНАЛИЗЕ
-Потаребно је постојање механизама и структуре њихове активности повезане са
унапређењем положаја избеглих и интерно расељених лица.
-Избегли и интерно расељени су врло хетерогене групе са различитим потребам. Иако
постоје удуржења избеглих и интерно расељених лица, она нису у могућности да без додатне
подршке и планског приступа у локалној заједници за ову бројну групу.
Неопходно је да се издвоје приоритети на који ће овај Локални план покушати да
одговори као да се и постиче активизам и конструктивна сарадња самих корисничких група у
процесу реализације плана.
У општини Врбас индентификован је значајан број локалних актера као и актера из
ширег окружења који могу да буду укључени у процес унапређења положаја избеглих и интерно
расељених лица.
Потребно је процес планирања засановати на партиској сарадњи актера подстицању
транспарентности њиховог рада и подели одговорности.
-Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих и интерно
расељених лица намеће плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово се нарочито односи
на проблем становања који захтева значајне ресурсе.
Неопходно је планирати решавање кроз потпуну усклађеност програмских и
финанциских аспеката плана и уз систематско издвајање дела средстава из локалног буџета и
планирање начина за прикупљање средстава кроз различите нове пројекте и привлачење већ
постојећих донаторских и кредитних пројеката.
-Решавање питања положаја избеглих и интерно расељених лица неопходно је још од
процеса планирања повезати са општим већ дефинисаним развојним трендовима општине.
-У процесу израде Локалног плана неопходно је узети у обзир с једне стране реало
постојеће локалне ресурсе и чињеницу да су избегла и интерно расељена лица једна од бројних
друштвено рањивих група, а с друге стране уважити оне њихове потребе и проблеме који су
специфични резултат избеглиштва и расељеништва.
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ПОГЛАВЉЕ 4.
Приоритетнне групе
Критеријуми за избор приоритетних група у оквиру Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас су следећи:
1.
2.
3.
4.
5.

Стамбено угрожене циљне групе.
Бројност потенцијалних корисника циљних група.
Незапосленост и сиромаштво одређене циљне групе.
Заинтерсованост саме циљне групе за решавање сопствених проблема.
Хитност решавања проблема.

Приоритетне групе у оквиру Лолкалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас су:
1. Избегла и интерно расељена лица у приватном смештају која немају правилно решено
стамбено питање, укључујући и оне који су купили неусловне куће, које треба
адаптирати и оне који су започели индивидуалну стамбену изградњу.
2. Незапослена радно способна избегла и интерно расељена лица у вишечланим и
вишегенерациским породицама.

Приоритетни проблеми:
1. Нерешено стамбено питање
2. Незапосленост
3. Недостатак материјалних средстава

15

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009-2013 године

ПОГЛАВЉЕ 5.
Општи и специфични циљеви
Општи циљ:
Побољшати социјално-матријални положај избеглих и интерно расељених лицау
општини Врбас путем систематских и одрживих програма за унапређење њихове интеграције у
локалну заједницу.

Специфични циљеви:
1. У периоду од 2009. до краја 2013. године трајно решити стамбено питање за најмање
50 породица избеглих и интерно расељених лица откупом најмање 50 одговарајућих сеоских
домаћинства са окућницама.
- У току 2009. године најмање 10 сеоских домаћинстава за 10 породица;
- У току 2010. године најмање 15 сеоских домаћинстава за 15 породица;
- У току 2011. године најмање 15 сеоских домаћинстава за 15 породица;
- У току 2012. године најмање 5 сеоских домаћинстава за 5 породица;
- У току 2013. године најмање 5 сеоских домаћинстава за 5 породица.
2. У периоду од 2009. до краја 2013. године трајно решити стамбено питање за најмање
50 породица које су започеле стамбену изградњу или имају неодговарајуће стамбено питање
кроз доделу бесповратних грађевинских грантова.
- У току 2009. године најмање 10 грађевинских гарантова за 10 породица;
- У току 2010. године најмање 15 грађевинских гарантова за 15 породица;
- У току 2011. године најмање 15 грађевинских гарантова за 15 породица;
- У току 2012. године најмање 5 грађевинских гарантова за 5 породица;
- У току 2013. године најмање 5 грађевинских гарантова за 5 породица.
3. У периоду од 2009. до краја 2013. године побољшати могућности за запошљавање
радно способних избеглих и интерно расељених лица у локалној заједници у оквиру прогарама
самозапошљавања у области пољопривреде и занаства, уз финансиску подршку домаћих и
међународних организација.
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ПОГЛАВЉЕ 6.
АКТИВНОСТ – ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а
ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: У ПЕРИОДУ ОД 2009. ДО КРАЈА 2013. ГОДИНЕ, трајно решити стамбено питање за најмање
50 породица избеглих и интерно расељених лица откупом 50 одговарајућих сеоских домаћинстава.
-

до краја 2009. године откупити најмање 10 сеоских домаћинстава за 10 породица.
у току 2010. године откупити најмање 15 сеоских домаћинстава за 15 породица
у току 2011. године откупити најмање 15 сеоских домаћинстава за 15 породица
у току 2012. године откупити најмање 5 сеоских домаћинстава за 5 породица
у току 2013. године откупити најмање 5 сеоских домаћинстава за 5 породица.

АКТИВНОСТИ
1

2

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОД - ДО
3

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
4

ИНДИКАТОРИ

5

Потребни
Ресурси
Буџет и
други
лок. Ресус
и

6

Остали
извори

Носилац
Активности

Партнер (и)
у реализацији

7

8

Председник прив
ременог органа и

Начелник управе
Одељење за урбаНизам, комуналне
Стембене послове
и заштита животне
средине.

2009. ГОДИНА

1.1.

1.2.

Именовање Савета
за управљање, миграцијама и трајна решења избеглица у општини Врбас
и доношења Правилника
о раду.
Процес прикупљања
података о слободним
сеоским домаћинствима

август

Именован је Савет
и донет Правилник Број и структура
о раду
чланова комисије

2009. год.
септембар
2009. год.

Припремљени извештај са терена
Докум. о слободн.
Сеоским домаћ.

Број постојећих
сеоских домаћин.
број и струтура
података о слобод.
ним домаћинст.

Људски
ресурси

Повереништво
за избеглице
Повереништво за
избеглице

Људски
ресурси
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1
1.3.

Планирање буџета
за откуп сеоских
домаћинстава

3
Окгтобар
2009. год.

1.4.

Израда базе података
о слободним сеоским
домаћинствима.

новембар
2009. год.

1.5.

2

Израда упитника

1.6.

Израда базе података
о пријављеним
кандидатима.

1.7.

Организовање локалне
медијске кампање.

1.8.

Дефинисање критеријума за доделу
сеоских домаћинства

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

Избор кандидата
Спровођење откупа и
пренос сеоских домаћ.
на кориснике
Праћење (мониторинг)
и оцена успешности
(еваулација) програма
у текућој години

Дефинисање критеријума
за откуп сеоских домаћинстава и реализовање
конкурса
Организовање локалне
медиске кампање за
откуп сеоских домаћин.

4

Припремљен план
буџета за откуп
сеоских домаћинстава за 2009.г.
Израђена база
података

5

Октобар –
новембар 2009.
Октобар –
новембар
2009. год.

Израда базе
података.

Подаци о
кандидату
члановима
домаћинства.
Број кандидата
број и структура
подат. О кандидат.

Спроведена кампања преко локалних медија.

Број и врста
медиских догађаја
и садржај.

децембар– 2009.

Дефинисани
критеријуми.
Одабрани
кандидати

октобар
2009. год.

децембар
2009. год.
децембар
2009. год.
Континуирано у току
године (праћење)
новембар-децембар
2009. (оцена успешно.)

Фебруар – март
2010. год.
Март – 2010. год.

Форма и садржај
упитника

Реализација
конкурса
Реализовано праћење и оцена
успешности програма у тек.год.

6

Потребан износ
за откуп сеоских
домаћинстава
у 2009.г.
Број слободних
сеоских домаћин.
у бази

Број и врста
критеријума
Број и структура
пријављених
кандидата
Документација
о власништву,
уговори
Структура и
садржај годишњег
извештаја

Техничка
средства и
материјали

Људски
ресурси
Људски
ресурси
Техничка
средства
и материјали
Љутски
фактор

7

8

Председник
Привременог
органа, Одељење
за финансије и буџет
Повереништво,
Црвени крст,
Дир.за изградњу

Одељење за
урбанизам,

Повереништво

Центар за соц.рад

Повереништво
Центар за
социјални рад и
Црвени крст.
Повереништво,
локалне мед.
куће.

Катастар
непокретности
Врбас,Центар за
соц.рад. КИРС, УНХЦР
Локалне НВО,
Црвени крст, Центар.за соц.рад
Службе МЗ.

Општинска комис.
Повереништво.
Општинска комис.
Повереништво.
Донатор КИРС
Повереништво,
Донатор и
корисници
Савет за
миграције

УНХЦР, КИРС
УНХЦР, КИРС
Донтор и
корисници

2010. година

Дефинисани
критеријуми реализован конкурс
Спроведена кампања преко локалних медија

Број и врсте
критеријума,број и
Људски
струк.пријављених ресурси
кандидата.
Број и врста медиских догађаја и
садржаја у кампањ.

Општинска комисија, Повереништво

УНХЦР, КИРС

Повереништво
локалне
медиске куће
Општинска комис.

Црвени крст,
Центар за соц.рад
Служба МЗ
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1
1.14.
1.15.

1.16.

1.17.

2

Избор кандидата за
откуп сеоских домаћин.
на основу постављених
критеријума
Спровођење поступка
откупа и преноса
сеоских домаћинства на
кориснике

Континуирано медиско
праћење програма
откупа сеоских домаћин.

Праћење (мониторинг)
и оцена успешности
(еваулација) програма
откупа сеоских домаћин.
у текућој години.

3
Април - 2010
Јун – октобар
2010. год.

Фебруар–октобар
2010. год.

(праћење) стално у
току године
Јануар-децембар
2010. оцена
успешности

4

Одабрано најмање
15 корисника
(породица)
Откупљена сеоска
домаћинства и
пренето власништво на кориснике
Остварено континуирано праћење
програма откупа
сеоских домаћин.
од стране локалне
медија.

Реализовано
праћење и оцена
успешност програма у текућој год.

5

Број одабраних
корисника структура корисних
породица
Број откупљених
домаћинстава,
број објеката чије
је
власништво пренето на кориснике
Број и врста
Медијских
информа
ција, број и врста
медија који су
пратили програм

6
Људски
ресурси

Људски
ресурси

Финансијска вредност појединачног
сеоског домаћин.
укупна вредност
додељених сеосЉудски
ких домаћинстава.
ресурси
Број особа које су
кроз програм решиле стамбено питање.

7
Општинска
Комисија

8
КИРС, УНХЦР

Општинска
комисија

Општински суд
Пореска управа
катастар

Локални медији

Општинска
комисија

Општинска
Комисија
Савет за миграције
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: У ПЕРИОДУ ОД 2009. ДО КРАЈА 2013. ГОДИНЕ, трајно решити стамбено питање за најмање 50
породица избеглих и интерно расељених лица за адаптацију кућа и завршетак недовршених
стамбених објеката, доделом бесплатних грађевинских грантова
-

до краја 2009. године,
у току 2010. године,
у току 2011. године,
у току 2012. године,
у току 2013. године,

АКТИВНОСТИ
1

2

најмање 10 грађевинских грантова за 10 породица.
најмање 15 грађевинских грантова за 15 породица
најмање 15 грађевинских грантова за 15 породица
најмање 5 грађевинских грантова за 5 породица
најмање 5 грађевинских грантова за 5 породица.

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОД - ДО
3

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТ
4

5

2.1.

2.2.

Дефинисање критеријума
за доделу грантова и
реализовање конкурса

сптембар– 2009.
год.

Дефинисани
критеријуми
реализован
Конкурс.

2.3.

Организовање
локалне медиске
кампање

Октобар.
новембар
2009. год.
Октобар –
2009.год.
новембар
– 2009. год.

Спроведена интензивна кампања
преко локалних
медија

Израда упитника

2.5.

Испуњавање упитника
на терену

Буџет и ЛС
други
лок. ресурси

6

2009. ГОДИНА

Именовање Савета за
управљање, миграцијама
и трајно решење избеглица у Општини Врбас.

2.4.

ИНДИКАТОР
(I)

Потребни
Ресурси

август
2009. год.

Именован Савет.
донет
Правилник

Израђен упитник
Испуњен упитник

Број и структура
чланова Савета

Број и врста критеријума број
и структура
пријављених
кандидата
Број и врста
медиских догађаја
садржана у кампањи
Број и структура
података о
корисницима
Број и врста
информација о
кориснику

Људски
ресурси

Људски
ресурси

Остали
извори

Носилац
Активности

Партнер (и)
у реализацији

7
Председник
Привременог
органа.
Повереништво
за избеглице
Савет
Повереник лок.
медиске куће
Повереник
Повереник

8

Начелник општинске управе, Одељ.
за Урбанизам,

УНХЦР, КИРС,
ДОНАТОР

Црвени крст,
Центар за соц.рад.
Службе МЗ
КИРС
Црвени крст,
Центар за соц.рад
Службе МЗ
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1
2.6.

2

Обрада података из
упитника

2.7.

Израда базе података
о пријављеним кандидатима

2.8.

Избор кандидата
за доделу грантова

2.9.

Расписивање тендера за
набавку грађевинског
матријала и избор
испоручиоца материјала

2.10.
2.11.

2.12.

Праћење доставе и
уградње материјала

Редовно медијско
Праћење
Процена успешности
Програма грађевинских
грантова у 2009.г.

2.13.

Дефинисање критеријума
за доделу грантова и
реализовање конкурса

2.14.

Организовање локалне
Медиске кампање

2.15.

Допуњавање
постојеће базе
подацима о новоприм.
корисницима

3
Новембар
– 2009. г.
новембар
2009. године
децембар
2009. год.
децембар
2009.год.

4

5

Урађени дијаграми
јасна слика о
корисницима

Дијаграми израђени
на основу података
из упитника

Направиће се
спискови

Број и структура
корисника

Одабрано најмање
10 корисничких
породица
Спроведена тендерска процедура
и изабран
испоручилац

Број одобрених
корисника структура корисничких
породица
Број пријављених
на тендеру, структура (квалитет)
прикупљених
понуда

6
Људски
фактор

Људски
Ресурси

Људски
ресурси

2010. ГОДИНА

Фебруар- март
2010. год.

април
2010
Март-април
2010.г

август-2010.г.
август – 2010.г.
септембар
2010.г.

Испоручени, уграђени грађевински
материјал
Остварено редовно
прећење програма
грађ. Грантова
од стране локалних
медија
Процењена успешност програма у
текућој години.
Дефинисани
критеријуми
реализован конкурс
Спроведена интензивна кампања
преко локалних
медија
Допуњена база
података о кандидатима за доделу
грантова у грађевинском материјалу

Општин.
Комисија
Број и врста
медијских информација, број и врста
медија који су
пратили програм
Финансијска
вредност гранта
укупна финансијска
вредност додељених грантова
Број и врста критеријума.Број и врста
пријављених
кандидата
Број и врста
Медијских догађаја
у кампањи
Број нових кандидата у
бази података. Број и
структура података о
корисницима

7
Повереник

8

Црвени крст,
Центар за соц.рад

Повереник

Општинска
комисија

КИРС, Донатор,
УНХЦР

Општинска
Комисија, група
Донатор,
за јавне
КИРС
набавке
Комисија

Локални
медији

Урбанизам,
Инпекцијске служ.
Општинска
комисија

Савет за миграције.

Људски
ресурси

Савет за миграције и
Повереништво
Повереник
Локалне медијске
куће

Повереништво
Црвени крст

УНХЦР, КИРС,
ДОНАТОР
Црвени крст,
Центар за соц.рад
КИРС, УНХЦР
Служба непокретности, урбанизам,
Центар за соц.рад
КИРС, УНХЦР
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1

2

2.16.

Избор кандидата
за доделу грантова

2.17.

Расписивање тендера
за набавку грађевинског
материјала

2.18.

Праћење доставе и
уградње грађевинског
материјала

2.19.

Континуирано медијско
праћење

2.20.

Процена успешности
Програма грађевинских
Грантова у 2010.г.

3
Септембар
– 2010. г.
Новембар– 2010.

Фебруар-октобар
2010.г.
Јануар-децембар
2010. г.
Децембар
2010. г.

4
Одабрано најмање
15 корисника
(породица)
Спроведена
тендерска процедура и изабран
испоручилац
Испоручен и уграђен грађевински
материјал
Остварено континуирано праћење
програма грађ.
грантова од стране
локалних медија
Процењена
успешност програма у текућој години

5

Број одабраних
корисника, структура корисничких
породица
Број пријавњених
на тендер, структура (квалитет)
прикупљених
понуда
Број и врста
медијских грантова
број завршених
грађевинских обј.
Број и врста
Медијских информа
ција, број и врста
медија који су
пратили програм
Финансијска вредност појединачног
гранта, укупна
вредност додељ.
грантова, број
особа решених
програмом

6

7

Људски
ресурси

Општинска
комисија

Људски
ресурси

Општинска
Комисија

Људски
ресурси

Општинска
комисија
Локални медији

8
КИРС, ДОНАТОР,
УНХЦР
КИРС, Донатор,
УНХЦР.
Урбанизам,
инспекцијски
послови

Општинска
комисија

Савет за миграције.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Програм унапређења услова становања и рада на сеоском домаћинству у смислу обезбеђења
средстава за живот из активности које ће се вршити на парцели и објектима сеоског домаћинстава.
У периоду од 2009. до 2013. године, побољшати услове запошљавања радно способних лица у локалној
заједници, реализацијом у пољопривреди и занатству, и то:
1. Повртарство – у пластеницима и на отвореном простору.
2. Воћарство - подизање вишегодишњих засада одређених врста воћака.
3. Сточарство - узгој говеда, свиња, коза, пернате живине итд.
4. Пчеларство – набавка кошница и ројева пчела.
5. Занатство - набавка алата, машина и опреме.
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ПОГЛАВЉЕ 7.
Ресурси\буџет

Процењено је да ће за реализацију Локалног плана 2009-2013. год. бити укупно
потребно око 300.000 ЕУР. С обрзиром да су детаљни годишњи планови урађени за 2009. и
2010. год. утврђени су и прецизнији трошкови примене Локалног плана у том периоду. У 2009.
год. ће почети обухватна и интезивна примена Локалног плана тако да су потреба средства у
износу од 75.000 ЕУР, а у 2010. у износу од 75.000 ЕУР. Детаљан годишњи буџет за сваку
следећу годину примене Локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих планова
за те године.
Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора:
делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката
који ће се развијати на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора.
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ПОГЛАВЉЕ 8.
Аражмани за примену
Аражмани за примену ЛПА у општини Врбас обухватају локалне структуре и
различите процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних
структура, разликују се:
2. Структуре за управљање процесом примене ЛПА и
3. Структуре које су оперативне и примењују ЛПА
Структуру за управљање процесом примене ЛПА, након његовог усвајања,
престављаће Радна група која је учествовала у његовој изради. Радна група ће, као део свог
будућег рада, направити План управљања применом Локалног плана.
Радна група као управљачка структура има следеће задатке:
- У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана;
- Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
опрерационализације Локалног плана;
- Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској
форми од сваког актера-учесника у процесу унапрешења положаја избеглих и ИРЛ у
локалној заједници;
- Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
- Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)
Локалног плана;
- Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.
Оперативну структутру за примену Локалног акционог плана чиниће институције,
организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката
развијених на основу Локалног плана. У складу са Локалним акционим планом, биће
реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједниципартнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности
рада водити одговарајућу евиденцији и документацију и припремати периодичне извештаје о
раду. Извештај ће бити полазна основа за праћење и оценивање успешности рада.

-

Оперативна структура за примену локалног плана има следеће задатке и
одговорности:
Реализцација Локалног акционог пална;
Непосредна комуникација са корисницима\цама услуга које се обезбеђују Локалним
планом;
Редовно достављање извештаја кординатору\ки радне групе о свим активностима на
спровођењу Локалног плана;
Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компентенција за
спровођење задатака Локалног плана;
Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама
и
препорукама управљачке структуре.
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Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу
на очекиване резултате примене Локалног плана. План Комуникације управљачке и оперативне
структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период 2010. год. припремаће Радна група уз
активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Радна група ће форимирати и
одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати Скупштина Општине Врбас (или
други надлежни органи локалне самоуправе).
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана 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
-Циљ праћења оцене успешности (мониторинга и евалуације ) ЛПА да се
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех
ЛПА ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
-Временски оквир: мониторинг (као системски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2009-2013. Евалуација (као анализа
података и доношења оцена о успешности) вршиће се периодично- једном годишње и
подносиће се извештај скупштини Општине Врбас. Финална евалуација обавиће се на
крају 2013 године.
- Предмета мониторинга и евалуације: Мониторинг иа евалуација укључују целовито
сагледавање испуњења активности – задатака и специфичних циљева.
-Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног
плана ће бити следећи:
- Број нових услуга – локалних мера \ програма за избегла ИРЛ;
- Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама;
- Структура корисника\ца услуга и мера \ програма;
- Ниво укључености различитих актера у пружању услуга избеглих и ИРЛ у локалној
заједници;
- Обим финансиских средстава издвојених за услуге избеглих и ИРЛ;
- Структура финансиских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ (буџет
локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).
Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле локалног акционог плана.
-Методе и технихе мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су : евидентирање корисника,
интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете) анкете извештавања и др.
Општинска радна група ће бити одговорна за праћење и оцењивање успешности рада на
примени Локалног плана акције – вршиће мониторинг (М) евалуацију (Е). Тим за М и Е
чине прествници\це –стручна лица из локалних иснституција и организација које се
непосредно или посредно баве питањима избеглих и ИРЛ, као прествници\це
корисничких група овог Локалног плана. Радна група ће својим Планом рада
дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана.

26

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009-2013 године

П Р О Г Р А М
ОТКУПА СТАРИХ КУЋА У ОПШТИНИ ВРБАС ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ И
ПРОГНАНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ КОЈЕ БОРАВЕ У ОПШТИНИ ВРБАС
На седници Штаба за координцаију и прихват избеглица у општини Врбас одржаној
24.05.2005. године са почетком у 11,00 часова под првом тачком дневног реда разматрана је
Информација о откупу старих кућа за избегличке и прогнаничке породице на територији
општине Врбас. На седници су присуствовали чланови Штаба:
1. Мр Жељко Лаиновић –Председник Штаба и Председник општине Врбас
2. Игор Бечић –Заменик Председника Штаба и заменик Председника општине
3. Горан Лабудовић –члан Штаба и члан Општинског већа за социјалну и избегличка
питања
4. Милан Комазец –члан Штаба и Повереник за избеглице општине Врбас
5. Милосав Раичевић –члан Штаба
6. Радован Келеман –члан Штаба
После исцрпне дискусије у којој су учествовали Председник Штаба, заменик
Председника као и сви чланови Штаба подржана је иницијатива Локалне самоуправе,
Повереништва за избеглице општине Врбас и избегличких и прогнаничких породица
које бораве на територији општине Врбас, а која је изражена њиховом писменом

потврдом, потписом о заинтересованости за овај вид интеграције и трајног
решавања стамбених проблема.
Предности оваквог вида збрињавања су следеће:

1. Поред интеграције у смислу решења стамбеног питања овај програм
подразумева и економску интеграцију јер се на парцели поред куће обично
налазе низ помоћних објеката (штале, обори за свиње, чардации занатске радионице)
и део обрадивог земљишта ( у смислу окућнице) што породицама омогућава

отпочињање пољопривредних и занатских делатности. Повећање
запослености.
2. Овај пројекат омогућава веома ефикасно и брзо збрињавање породица у
смислу временског трајања реализације, од тренутка када су средства
обезбеђена до реализације усељења у куће.

3. Реализација пројекта је значајна и са аспекта оживљавања пољопривредних
домаћинстава.
4. Предности овог пројекта су у томе што се не заузима ново обрадиово
земљиште што је случај код нове градње.
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пројекта су уштеде у коришћењу постојеће
инфраструктуре што је и финансиски веома значајно.
6. Просечна цена куће са економским двориштем, пратећим објектима и
баштом се креће у распону од 7.000 до 10.000 Еура, а како се интегришу
вишечлане породице, често трогенерациске, оправданост улагања у овај
пројекат су вишеструке.
5. Предности

овог

За реализацију овог програма за сада је евидентирано 97 породице односно 354
избегла и прогнана лица.
Н територији општине Врбас има око 100 кућа за продају по цени до 10.000

Евра.

Овим путем Вам се обраћамо да зајеничким Вашим и нашим напорима уз помоћ
Међународних хуманитарних организација и банака реализујемо овај пројекат.
У реализацији овог пројекта придржаваћемо се критеријума које утврдите Ви и
Међународни донатори.
С поштовањем!
Прилог:
1. Списак заинтересованих породица са потписима за пројекат Откупа старих кућа.

У Врбасу, 24.05.2005. год.

ПРЕДСЕДНИК ШТАБА
Мр Жељко Лаиновић
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ПОРОДИЦЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА ОТКУП СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА
Ред. Број
Бр. чланова
1.
9
2.
6
3.
5
4.
4
5
3
6
2
7.
1
УКУПНО:

ВРБАС РАВНО
СЕЛО
1
2
1
15
2
5
3
5
3
2
28
11

КУЦУРА САВИНО ЗМАЈЕВО Б.ДОБРО УКУПНО
СЕЛО
ПОЉЕ
1
1
1
1
1
2
7
3
1
21
1
9
2
2
12
2
7
3
2
2
53
СТАТУС ЛИЦА

1. У радном односу
2. Пензионера
3. Домаћица
4. Студената
5. Ученика
6.Незапослених
7. Деца предшколског узраста
У К У П Н О:

20
17
24
5
28
78
15
187

УКУПНА МЕСЕЧНА ПРИМАЊА ПОРОДИЦЕ
1. До 10.000,00 дин.
2. Од 10.001,00 до 20.000,00 дин.
3. Од 20.001,00 до 30.000,00 дин.
4. Преко 30.000,00 дин.

19
20
10
4

У К У П Н О:

53

ТРЕНУТНИ СТАМБЕНИ СТТУС ПОРОДИЦА
1.Станују код родбине или пријатеља и
не плаћају станарину
2. Подстанари- месечно плаћају до 5.000,00 дин.
3. Подстанари – месечно плаћају преко 5.000,00 дин.
4. Станују у Општинској кући
У К У П Н О:

13
27
12
1
53
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ПОРОДИЦЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА ДОДЕЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
АДАПТАЦИЈУ КУЋА
Ред. Број
Бр. чланова
1.
9
2.
7
3.
6
4.
5
5
4
6
3
7.
2
8.
1
УКУПНО:

ВРБАС РАВНО КУЦУРА САВИНО
СЕЛО
СЕЛО
1
1
1
1
3
2
1
2
2
6
4
5
2
2
1
1
1
1
1
11
12
14
1

ЗМАЈЕВО Б.ДОБРО УКУПНО
ПОЉЕ
1
2
3
9
2
7
6
1
22
4
1
10
2
4
2
14
5
57

СТАТУС ЛИЦА

1. У радном односу
2. Пензионера
3. Домаћица
4. Студената
5. Ученика
6.Незапослених
7. Деца предшколског узраста
У К У П Н О:

43
17
31
7
39
89
14
240

УКУПНА МЕСЕЧНА ПРИМАЊА ПОРОДИЦЕ
1. До 10.000,00 дин.
2. Од 10.001,00 до 20.000,00 дин.
3. Од 20.001,00 до 30.000,00 дин.
4.Од 30.001,00 до 40.000,00 дин.
4. Преко 50.000,00 дин.

12
27
9
6
3

У К У П Н О:

57
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