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Уводна реч Председника ГО Сурчин 
 

 
Поштовани, 
 

Градска општина Сурчин по попису из 2011. године има 42012 становника, а процењује се 
да данас у Сурчину живи преко 42.200 становника. У протеклих осамнаест година кроз 
нашу општину прошло је скоро 4000 хиљада избеглих и прогнаних лица из бивших 
Република Југославије, као и интерно расељених лица са Косова и Метохије. Према 
званичним подацима Повереништва општине,  данас на Сурчину живи  2487 избеглих и 
интерно расељених лица, што чини 5.9 % укупног броја становништва. Многи од њих су 
успели да својим личним залагањем и напорима побољшају услове живота, док су неки 
нажалост и до данас остали незбринути.  
 Велики део проблема везани за избегла и расељена лица су  бесправно изграђени  
стамбени објекати   у зони заштите аеродрома, аутопута  и водоизворишта.  Објекти се 
налазе у   Новом Сурчину, Радиофару,  Јакову и Добановцима.  Насеља  немају 
одговарајућу планску документацију и  самим тим не може се добити   грађевинска 
дозвола, што ствара и проблем при  легализацији објеката.  

Расељена лица  са Косова и Метохије  у Сурчину имају проблем имовинско правне 
природе јер се на једној парцели налази више породица који  због немогућности новца 
нису испарцелисали земљиште. Породице  су углавном  сконцентрисане око аутопута  у 
насељима која су изложена проблему честих миграција, а карактерише их и висок степен 
сиромаштва људи који у њима живе. 

Градска општина Сурчин се свих ових година трудила, колико је то била у 
могућности, да помогне овим лицима у збрињавању и решавању њихових 

егзистенцијалних проблема.  
У насељима где живе углавном избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине,   

општина  је асфалтирала улице, увела гасификацију,  оформила месне заједнице,   
мештани Радиофара добили су пасарелу на аутопуту, а избегличкој породици из Јакова  
саграђена је кућа.           

Градска општина  Сурчин изразила спремност да учествује у решавању проблема и 
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и њихових породица још 2009. 
године када је усвојила Општински акциони план из социјалне политике у  коме су 
обухваћена и ова лица. У наставку доношења стратешких приступа развоја општине   
Сурчин и побољшању услова за живот грађана,  формирала је  Савет за миграцију и 
приступила  изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и 
расељених лица.   
Усвајање овог документа, градска општина Сурчин  поред и ограничених надлежности 
капацитета и ресурса,    показује спремност да помогне у решавању основних животних 
проблема, који ће се решавати плански, у складу са индентификованим  потребама 
корисника,  настојећи   да се  обезбеде  трајне  могућности за њихов  што квалитетнији  
живот. 
Захваљујем се свим учесницима у изради овог документа, и унапред посебно онима који 
ће учествовати у његовој реализацији. 
 
 

 
Председник  општине Сурчин 

Стеван Шуша 
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Шта је Локални план акције за унапређење положаја избеглих, интерно расељених 
лица иповратниак по реадмисији?  

 
У овом одкументу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја 
избеглих1 ,интерно расељених лица2 (ИРЛ) и повратника по основу споразума о 
реадмисији 3 (у даљем тексту повратници) подразумева   доношење одлука о томе  које 
промене значајне за живот избеглих и интерно расељених лица намеравамо да остваримо 
у свом локалном окружењу за тачно одређен  временски период. 
Tај 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 начин 
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 
бомбардовања 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 ,интерно расељених лица (ИРЛ) 
и повратника у Општини Сурчин, 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 решења на нивоу државе која ће пружити 
подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и и одржив начин одговори на потребе 
избеглих,интерно расељених лица (ИРЛ) и повратника.  
 
Пројекат финансира  Европска унија, а спроводи Међународна организација за миграције 
(ИОМ). Корисници Пројекта су институције Владе Републке Србије које су надлежне за 
избегла, интерно расељена лица и повратници: Комесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије (КИРС), Министарство за Косово и Метохију ( МинКиМ) и Министарство 
рада и социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна министарства, општинска 
повереништва за избеглице и миграције и одабране општине/градови 
 
 
 
________________________________________________ 
1 Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која је из основаног страха да ће бити прогоњена због 

своје расе, националне припадности, припадности одеђеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју 

државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. 

проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле 

принуђене да напусте своју државу. (http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee ) 

2.Интерно расељене особе су оне које су биле присиљенеда напусте своје домове, али су остале у границама своје 

државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање 

људских права, политички прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.). Зато што се налазе у границама 

своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити 

Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни 

акти у области људских права. (http://www.articleword.org/index.php/Displaced person ) 
3 Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не  
испуњава важеће услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако ј
е могуће на основу поднетих primafacie доказа веродостојно 
претпоставити да је то лице држављанин  Србије. 
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Локални план акције за унапређење положаја избеглица , интерно расељених лица и 
повратника доноси се на период од четири године, са детаљном разрадом активности за 
период за који се доноси, односно за период 2013-2017 године. 
 

Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања 
дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих ,интерно 
расељених лица и повратника 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. 
Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих , 
интерно расељених лица и повратника овде се третира као део ширег механизма 
смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група. 
 
Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника  доноси се на 
период од 4 година, са детаљном разрадом активности за прву годину примене. 
 
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника у Општини Сурчин, 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 

унапређење положаја избеглих, интерно расељених и повратника; 
 Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се 

тежи; 
 Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за 

доношење одлука; 
 Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници. 
 
За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама 
избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Сурчин, коришћени су 
следећи извори: исказано интересовање потенцијалних корисника и састанака са 
локалним актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, подаци општинског 
Повереништва за избеглице, Црвеног крста, Националне службе запошљавања итд. 
Процес израде Плана спроведен је у периоду од децембра 2012. год.- марта 2013. год. 
 

 
Закључак Скупштине Општине  Сурчин о усвајању Локалног акционог плана за 
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица 
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Скупштина  Градске општине Сурчин на  седници одржаној  30.12.2013. године, 
разматрајући предлог локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих  интерно 
расељених лица и повратника  по основу споразума по реадмисији у ГО Сурчин за период 
2013-2017. Године, а имајући у виду и Одлуку Већа ГО Сурчин број III -01-06-351/2013-1  од 
05.12.2013. године са 26 гласова за донела је : 

 
 
 
 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
 
 
 
 
 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗБЕГЛИХ, 
РАСЕЉЕНИХ И ПОВРАТНИКА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМУ ПО РЕАДМИСИЈИ 

 
 
 
 
 
 
 

1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника  по основу споразума о реадмисији  у Градској  
општини Сурчин у период 2013. - 2017. године. 

 
2. Ову Одлуку објавити у „ Службеном листу града Београда“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
Број: i-01-06-402/2013.  године 

 
 
 
 
 
 
 

 
Председник Скупштине  

  
Стеван Шуша 
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Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања 
 
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника у Општини Сурчин, формиран је општински Савет за 
миграције који чине представници/це: локалне самопураве као носиоца процеса и 
формалног доносиоца овог документа, укључујући и Повереништво за избеглице, 
институције система које се на локалном нивоу баве питањима избеглих , интерно 
расељених лица, повратника  и Комесаријата за избеглице и миграције  Републике Србије 
. 
 
Улога Савета је да: 
 

o Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке  
o Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у 

систему подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима; 
o Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес 

планирања; 
o Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања; 
o Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним 

локалним и републичким актерима; 
o Планира праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана 
o Ради на писању завршног документа; 
o Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде 

предложена Већу општине на усвајање. 
 
Чланови/ице Савета за миграције општине Сурчин су: 
 

1) Стеван Шуша, председник Скупштине општине Сурчин ( председник Савета) 
2) Драган Вељо, члан већа ГО Сурчин (заменик председника Савета) 
3) Бисерка Марковић, заменик начелника општинске управе ГО Сурчин (члан) 
4) Зорица Богдановић члан Већа општинеГО Сурчин (члан) 
5) Александра Јелесијевић- Глигорић, начелник  Оделења за привреду, 

пољопривреду,      заштиту       животне средине и друштвене делатности (члан) 
6) Никола Цимеша, начелник   Одељења  за  за финансије  (члан) 
7) Борислав Будалић, начелник  Одељења  за  грађевинске и комуналне послове 

(члан) 
8) Славко Маџар, начелник  оделења   за  имовинско-правне и стамбене  послове 

(члан) 
9) Весна Огревић, окружни координатор Комесаријата за избеглице (члан) 
10) Драгица Миловановић,  повереник за избеглице општине Сурчин (члан) 
11) Вања Калезић, социјална радница  Центра за социјални рад Сурчин (члан) 
12) Јадранка Вакиревић,  Дом здравља Земун- амбуланта Сурчин (члан) 
13) Јадранка Јелача, представник Националне службе за запошљавање Сурчин (члан) 
14)   Ана Блануша, представник Црвеног крста Сурчин (члан) 

 
 
Захваљујемо се свим члановима/ицама Савета за миграције општине Сурчин 
на учешћу у процесу планирања. 
 
 

 Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били 
представници/це различитих институција, организација и група, укључујући и групе 
потенцијалних корисника/ца који су повремено учествовали у консултативном 
процесу. 

 У различитим фазама рада, стручну подршку процесу планирања и израде 
финалног документа пружили су консултанти ангажовани од стране Комесаријата 
за избеглице и миграције. 

 Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице и миграције Републике 
Србије и њиховом пројектном тиму 
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Р е з и м е - сажетак Лап-а 
 

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих,интерно расељених лица и 
повратника  у Општини Сурчин (2013-2017) је документ који изражава дугорочна 
опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију 
избеглих и интерно расељених у локалној заједници. Овај План је усмерен на све особе 
које бораве на територији Општине Сурчин, а које су биле изложене присилним 
миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то имају за последицу. Према 
последњим званичним подацима број регистрованих интерно расељених лица  са Косова и 
Метохије која живе на територији општине Сурчин је око 261 лица,  избеглих из Хрватске и 
Босне и Херцеговине укупно око 1824 лица од тога  1022 лица са важећом документацијом 
и 802 лица са укинутим статусом. 

Општи циљ Локалног акционог плана је побољшање социјално-материјалног 
положаја избеглих,  интерно расељених лица и повратника  у Општини Сурчин, путем 
програма за трајно решавање стамбеног питања и одрживих програма за унапређење 
њихове интеграције у локалну заједницу. 
Специфични циљ1:У периоду од 2013. до 2017 .год. трајно решити стамбено питање за 
најмање 120 избеглих,  ИРЛ и повратника  који имају започет, недовршен стамбени 
објекат, доделом пакета грађевинског материјала. 
 

o у 2013. год. за најмање  30 породица  
o у 2014.год. за најмање   40 породица 
o у 2015.год. за најмање   30 породица 
o у 2016.год. за најмање   20 породица 

 
Специфични циљ 2: У периоду од 2013. год. до 2017 год. трајно решити стамбено питање 
за најмање 20 породица избеглих, ИРЛ и повратника  кроз доделу пакета грађевинског 
материјала, ради побољшања услова становања и адаптације постојећег  властитог 
стамбеног објекта. 
 

o у 2013. год. за најмање    5 породица 
o у 2014.год. за најмање     5 породица 
o у 2015.год. за најмање     5 породица 
o у 2016.год. за најмање     5 породица 
 

Специфични циљ 3: У периоду од 2013 до 2017. год. обезбедити  најмање 40 монтажне 
куће за лица која поседују  своју некретнину. 
 

o у 2013. год. за најмање    10 породица 
o у 2014.год. за најмање     15 породица 
o у 2015.год. за најмање     10 породица 
o у 2016.год. за најмање     5 породица 

 
Специфични циљ 4: У периоду од 2013 до 2017. год. обезбедити  најмање 13 откупа 
сеоских кућа са окућницом. 
 

o у 2013. год. за најмање    4 породицe 
o у 2014.год. за најмање     3 породицe 
o у 2015.год. за најмање     3 породицe 
o у 2016.год. за најмање     3 породицe 

Процена је   да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2013-2017. год. бити  укупно 
потребно око 1.076.000. ЕУР-а,  што значи да се буџетом општине мора планирати око 
107.600.ЕУР-а. што представља обавезујућих 10% укупне вредности реализације Плана у 
наведеном  периоду. Преосталих  90% средстава обезбеђује из донаторских средстава и 
других извора. Локални план, као свој саставни део има планиране аранжмане за 
имплементацију и за праћење(мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) 
активности. 
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ПОГЛАВЉЕ 1. 
 

1.1.Основни подаци о општини Сурчин 
 

Градска општина Сурчин се налази у Панонској низији, на њеном  
јужном ободу уз реку Саву. Представља најзападнији део 
равничарског простора територије града Београда, обухвата 
најплоднија земљишта, а територијом општине пролазе важни 
саобраћајни правци. Граничи се са градским општинама Нови 
Београд, Земун, Обреновац и Чукарица, као и са општином 
Пећинци. 
Насеље Сурчин налази се на само 20 км од центра Београда, а на  
15 км од Земуна и Новог Београда (са којим је Сурчин преко насеља 
Ледине, скоро спојен). 
Подручје општине Сурчин се налази у оквиру саобраћајних 
коридора који се рангирају као примарна саобраћајна мрежа. 
Територијом градске општине пролазе делови европског коридора 
10, делови магистралне железничке мреже, пловни пут реке Саве а на самој територији 
општине  се налази најзначајнији национални међународни аеродром 'Никола Тесла'. 

Градска општина Сурчин конституисана је 24. новембра 2004. године као 17. општина 

Града Београда и као таква је најмлађа градска општина. Обухвата седам насељених 

места, од којих свако има своју Месну заједницу и представља катастарску општину за 
себе. 

 

Табела бр.1. Број становника по Месним заједницама 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Градска општина Сурчин једна је од ретких општина у Србији у којој је повећан број 
становника, тако да на територији општине по првим прелиминарним резултатима живи 
нешто више од 42 000 становника што је скоро 10% више него што је било на 
претходном попису. На територији ГО Сурчин, као и на територији Града Београда 
већинско становништво је српске националности, док су значајније присутни Словаци, 
Роми, Хрвати и други. Просечан број чланова домаћинства на територији ГО Сурчин 
износи 2,96. У општини Сурчин је, по попису становништва 2002. године старосна 
структура била повољнија у односу на град Београд и целу Републику, док је образовна 
структура становништва незадовољавајућа и удео становника са високим односно вишим  
образовањем је знатно нижи у односу на град Београд. 

Табела бр.2.Структура становништва према етничкој или националној 

припадности 

Насељено 
место 

  

Број 
становника 

2002 

         Број 
домаћинства 

Број 
становника 

2011 2002 2011 

Бечмен 3409 3700 1087 1024 
Бољевци 4056 4017 1212 1231 
Добановци 8128 7928 2389 2353 
Јаково 5949 6182 1733 1685 
Прогар 1455 1443 449 445 
Петровчић 1406 1386 423 415 
Сурчин 14292 17356 5152 4318 
Укупно 38264 42012 12445 11471 
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Попис 
становниства 2012. 

Попис становниства 
2002. 

Срби 37866 34056 
Албанци 12 28 
Бошњаци 8 4 

Бугари 11 3 
Буњевци 1  

Власи   
Горанци 16 21 

Југословени 93 223 
Мађари 34 43 

Македонци 95 82 
Муслимани 102 76 

Немци 13 15 
Роми 1415 922 

Румуни 3 7 
Руси 14 9 

Русини 2 3 
Словаци 1254 1417 

Словенци 14 22 
Украјинци 12 10 

Хрвати 337 460 
Црногорци 89 167 

Остали 182 85 
Нису се 

изјаснили 383 610 
Регионална 
припадност 56 29 

Укупно 42012 38292 

 

Табела бр.3. Структура становништва према старости - ГО Сурчин, 2012. године 
                                               

Године старости Број становника 

0-14 2429 
5-9 2388 

10-14 2202 
15-19 2544 
20-24 2902 
25-29 3405 
30-34 3304 
35-39 3086 
40-44 2901 
45-49 3097 
50-54 3320 
55-59 3552 
60-64 2747 
65-69 1716 
70-74 1809 
75-79 1397 
80-84 711 

85 и више 309 
пунолетни 35316 

просечностари 39,7 
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1.2.Привредне активности 

 Општина Сурчин је карактеристична пре свега по пољопривредно-прерађивачком 
сектору, а затим по трговинским и услужним делатностима. У периоду након 2000. Године, 
значајно је порасла предузетничка иницијатива, што потврђује велики број новооснованих 
предузећа. У привреди општине Сурчин доминира сектор малих и средњих предузећа. 
Највећи број предузетника определило се за обављање трговинских, угоститељских, 
занатских, транспортних и других послова, претежно у сектору пружања услуга. Потребно 
је истаћи и значајне промене на страни понуде финансијских услуга, што се огледа у 
отварању све већег броја филијала пословних банака. 

Просторни развој привреде у општини Сурчин дефинишу две главне привредне зоне : 

 Сурчин-Добановци са бројним трговинским, финансијским и предузећима за 

складиштење, прераду, дораду и дистрибуцију робних токова 

 Остала насеља као мали развојни центри са производним, прерађивачким и 

услужним делатностима 

Зона Сурчин-Добановци уз обилазни Аутопут и аеродром "Никола Тесла" имају изузетне 
локационе предности за развој привредних делатности које захтевају велики обим 
транспорта терета али и индустрије. Завршетком изградње регионалног пута Сремска 
газела и остала насеља ће добити већи привредни значај. 

Пољопривреда 

Пољопривреда у Сурчину има надпросечне могућности за даљи развој. Удео 
пољопривредног земљишта на територији градске општине Сурчин износи 72,7% (20 928,4 
ha). Сремска лесна зараван пружа повољне услове за ратарство, али и воћарство и 
сточарство. Укупне пољопривредне површине износе 19,883ха, што чини око 9% 
пољопривредних површина Београда. Од ратарских пољопривредних култура 
најзаступљенија је пшеница, потом кукуруз, соја и у последње време уљана репица. У 
оквиру сточарства, развијено је говедарство, свињарство и живинарство. Податак да од 
укупно 28.814 хектара на колико се простире територија општине Сурчин 19.883  хектара 
обухвата пољопривредно земљиште, јасно указује да је главна привредна оријентација 
општине Сурчин -пољопривреда.  

Туризам 

Општина располаже природним лепотама, а главни туристички потенцијал општине чине 
река Сава са својим природним лепотама којом је могућа пловидба на целом потезу (46 
км), јавно заштићено природно добро Бојчинска шума као излетиште са бројним 
садржајима (рекреативне стазе, јахање, летња позорница, етно ресторан) као и манастир 
Фенек који припада групи фрушкогорских манастира. Ту су и шуме Церова Греда, Гибавац, 
Црни луг, Зидине и Добановачки забран, ловишта Забран и Црни луг као и рибњаци 
Бечменска бара и Живача. 
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Табела бр.4. Туристичка мапа општине Сурчин 
 

 

 

 

 
1.3.Запосленост 
 
Према подацима Републичког пензијско-инвалидског осигурања радника - Филијала 
Београд, у Градској општини Сурчин , на дан 30.11.2010.године структура лица која 
остварују приходе је следећа : 
 
Табела бр.5. Запослени по секторима делатности и насељеним местима ГО 
Сурчин, 2009.година 
 

Сурчин Добановци Јаково Бољевци Бечмен Прогар Петровчић Укупно 

Пољопривреда, 
шумарство и 

водопривреда 
 

236 244 214 257 159 85 162 1357 

Рибарство   2 19  1 3 25 

Вађење руде и 
камена 

13 2 2 1 1   19 

Прерађивачка 
индустрија 

1151 829 614 388 389 121 117 3609 

Производња 
електричне 

енергије, гаса и 
воде 

54 16 42 27 7 36 6 188 

Грађевинарство 232 154 94 63 71 23 20 657 

Трговина на 
велико и мало, 

оправке 
868 506 344 190 157 53 60 2178 

Хотели и 
ресторани 

156 73 44 13 35 9 8 338 

Саобраћај, 
складиш. и везе 

605 316 205 122 121 19 35 1423 

Финансијско 
посредовање 

57 22 18 7 11 2 4 121 

Послови са 
некретнинама, 
изнајмљивање 

237 123 98 50 43 19 11 581 

Државна управа 
и социјално 
осигурање 

304 90 68 55 59 18 26 620 

Образовање 194 108 94 62 50 15 12 535 

Здравств. и 
социјални рад 

380 221 168 84 116 33 29 1031 

Друге комуналне, 
друштвене и 
личне услуге 

170 79 63 21 25 13 7 378 

Приватна 
домаћинства 

7 5 2 5 1 1  21 

Екстериторијалне 
организације и 

тела 
2 3      5 

Непознато 41 13 22 9 13 6 2 106 

Укупно 4707 2804 2094 1373 1258 454 502 13192 
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Према подацима Републичког пензијско-инвалидског осигурања радника - Филијала 
Београд, у Градској општини Сурчин, на дан 30.11.2010.године структура лица која 
остварују приходе је следећа: 

Табела бр.6.Основ за остваривање прихода 

Ред.бр. Основ за 
остваривање прихода 

Број лица 

1 запослени  
( одређено/неодређено) 

8300 

2 привремени и 
повремени послови, 

Уговор о делу 

200 

3 предузетништво 700 

4 регистровани 
предузетници 

300 

5 приватни сектор 1400 

6 пензионери 7866 

  УКУПНО 18766 

 
Табела бр.7 Незапослена лица по полу и степену стручне спреме у октобру 
2010.године (Градска општина Сурчин, стање на дан 31.10.2010.године) 
 

  

Незапослена 
лица 

 
 

Претходно радно 
искуство 

Особе са  
инвалидитетом 

 

Држављанство 
Национална 
припадност 

Први пут 
траже 

запослењ 
е/без 

радног 
искуства 

Били у 
радном 
односу 

Република Избеглице ИРЛ Страни Роми 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

У
ку

п
н

о
 

Ж
е

н
е
 

  2.063 1.12 394 270 1.669 845 82 23 2.031 1.096 9 6 20 10 3 3 23 11 

I 390 197 76 51 314 146 18 4 375 188 4 2 8 4 3 3 15 10 

II 96 55 6 6 90 49 4 1 96 55 0 0 0 0 0 0 2 0 

III 656 284 105 62 551 222 39 10 650 280 1 1 5 3 0 0 6 1 

IV 651 417 136 97 515 320 18 7 643 413 3 2 5 2 0 0 0 0 

V 48 6 0 0 48 6 1 0 47 5 0 0 1 1 0 0 0 0 

VI-1 94 69 14 11 80 58 0 0 93 68 1 1 0 0 0 0 0 0 

VI-2 20 15 7 6 13 9 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1 107 71 49 36 58 35 2 1 106 71 0 0 1 0 0 0 0 0 

VII-2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII                   

 
 
1.4.Друштвени развој  

Образовање 

Градска општина Сурчин добро је покривена са инситуцијама основног образовања се 
шест основних школа и предшколских установа, и то: 
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Табела бр.8.Редовне основне школе - ГО Сурчин, школска 2010/2011. година 
 

Назив школе Место Број ученика 
Број 

одељења 

Вук Караџић Сурчин 659 24 
22 Октобар Сурчин 717 27 

Стеван Сремац Добановци 644 26 

Вожд Карађорђе Јаково 570 23 

Бранко Радичевић 
Бољевци и 

Прогар 
426 25 

Душан Вукасовић 
Диоген 

Бечмен и 
Петровчић 

426 20 

3442 145 

 

У периоду од школске 2007/2008 до 2009/2010 године бележи се пораст броја ученика у 

односу на број наставника од приближно 1:13,5 до приближно 1:14,5, док број ученика у 

одељењима остаје приближно исти, нешто изнад 23 ученика по одељењу. 

Табела Бр.9 Структура становништва ГО Сурчин старог 15 и више година према 
школској спреми и писмености 2002.година 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.5.Здравство 

Градска општина Сурчин, као релативно млада општина нема развијен систем, односно 
мрежу установа здравствене заштите, па тако Дом здравља Земун пружа здравствене 
услуге за кориснике здравствене заштите са територије општине Сурчин док се не оформе 
службе дома здравља Сурчин. Такође, скоро свако насељено место у Сурчину има 
Здравствену станицу, односно амбуланту1. 

Према подацима Дома здравља Земун, на територији општине регистровано је 40.564 
лица корисника разних услуга из области здравствене заштите. 
 

Социјална политика 

Градски центар за социјални рад Београд-Одељење Сурчин, основан је у фебруару 
2009.године, чије услуге социјалног рада и социјалне заштите су усмерене кроз рад са 

                                                
1 

пацијенти из Петровчића се лече у Бечмену, а пацијенти из Прогара се лече у Бољевцима 

Без школске спреме 729 

1-3 разреда школске спреме 241 

4-7 разреда школске спреме 2206 

Основно образовање 5729 

Средње образовање 9273 

Више образовање 583 

Високо образовање 388 

Непознато 329 
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децом и омладином и рад са одраслим и старим лицима. 

1.6.Цивилни сектор 

На територији ГО Сурчин постоји значајан број регистрованих Удружења грађана као што 
су "Друштво жена" ,- Добановци, "Бољи живот" - Добановци, Месни одбор "Удружење 
пензионера - Добановци", Месни одбор " Удружење пензионера - Бољевци", "Каламус" - 
Бољевци, Клуб младих "ИКС/ОКС - Бољевци", "Ћелије које живот значе" - Бољевци, 
"Удружење Рома", „Велики мали свет“, „Чудесна шума“. За већину ових организација 
карактерстичнно је да им недостају средстава али и вештине. У том смислу од великог 
значаја ће имати даљи развој кроз умрежавање и партнерство са јавним и приватним 
сектором. 

1.7.Култура 

На подручју општине Сурчин налазе се разноврсна културна добра која потичу од периода 
праисторије до наших дана, утврђена културна добра и добра под претходном заштитом. 
Утврђена културна добра заступљена су у виду 2 културна добра од великог значаја 
(споменик културе Манастир Фенек и знаменито место Бојчинска шума), као и 10 
културних добара (осам у врсти споменика културе и два у врсти археолошких налазишта). 
На подручју Општине налази се и 6 добара која уживају статус претходне заштите, 
заступљена у виду објеката народног градитељства, објеката сакралне архитектуре, 
археолошких налазишта, јавних споменика и спомен обележја, као и Музеј 
ваздухопловства - Београд смештен у модерној згради од стакла и бетона на београдском 
аеродрому "Никола Тесла". 

Предности Општине Сурчин 
 
 20.000 ха обрадивог пољопривредног земљишта 

 Близина града због пласирања производа 

 Близина водотокова, 50км од Саве, мелиорациони канали 

 Донет просторни план 

 Постојање индустријске зоне са слободним локалцијама за потенцијалне инвеститоре 

 Постоје капацитети за смештај и прераду пољопривредних производа 

 3500 ха шуме, рибњаци 150 ха 

 20 копнених туристичких дестинација 

 Развијен излетнички туризам 

 Аеродром, аутопут, обилазница око Београда  

 Географски положај општине 

 Присуство јавних привредних субјеката 

 Река Сава 45км 

 Каналска мрежа 

 Гасификација  

 Градски водовод 

 Пројекти и средства за канализацију 

 Образовна структура становништва на нивоу општине 
 
Проблеми општине Сурчин 
 
 Недовољна финансијска средства (опште стање) 

 Недовољно развијена инфраструктура (регионални путеви, позоришта, средње школе) 

 Застарела пољопривредна механизација 
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 Недовољна образованост становништва које се бави пољопривредом 

 Неодговарајућа старосна структура 

 Запуштен систем за одводњавање 

 Мањак смештајних капацитета (хотели) 

 Непостојање канализације 

 велики број незапослених међу којима су доминантне жене и омладина 

 
Организациона структура Општине Сурчин чине: 
 
- Скупштина Градске општине Сурчин са 35 одборника, 
- Председник Градске општине 
Веће чине Председник градске општине, и 11 чланова 
 
Управа Градске општине коју чине: 
 
- Кабинет председника ; 
- Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене 

делатности; 
- Одељење за грађевинске и комуналне  послове; 
- Одељење за инспекцијске послове; 
- Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи; 
- Одељење за општу управу; 
- Одељење за финансије; 
- Одељење за заједничке послове. 
 

Повереништво за избегла и интерно расељена лица припада Одељењу  за привреду, 
пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности  и чини га Повереник за 
избеглице. 
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ПОГЛАВЉЕ 2. 

 
Подаци о избеглим,  интерно расељеним лицима и повратницима  у општини Сурчин 

 
 

2.1. Подаци Комесаријата за избеглице и Повереништва у Сурчину 
 
 

      Извори података о избеглим и интерно расељеним лицима у општини Сурчин су: 
o званични пописи и регистрације које је организовао Комесаријат за избеглице и 

УНХЦР 
o евиденција Повереништва у Сурчин и Земуну 
 
 
Табела бр.10 Преглед података Комесаријата за избеглице о избеглицама, 

ратом угроженим лицима и интерно расељеним лицима на територији општине 
Сурчин, према званичним пописима 

 

Избеглице 
Попис 2001 

 
Избеглице Попис 2004-2011 

 
ИРЛ 

Избег. 
ратом  

угрожена 
лица 

2004 
на дан  

22.08.08 
на дан  

21.11.09 
на дан  

11.08.2010 
на дан  

01.07.2011 
2000 

на дан 
25.08.2008 

на дан  
01.07.2012 

Земун 24847 3423 7942 6144 5513 4461 4030 5931 6877 6691 

           

Сурчин    1270 1050 1022 991 259 261 261 
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 Табала бр.11 табеларни приказ по полу 
 
 

Мушки 1326 

Женски 1280 

укупно 2606 

 
 
 
 
 
 
 Одлуком Скупштине града Београда новембра месеца 2004. године формирана је нова 
градска  општина Сурчин која је до тада у целости била у саставу општине Земун    
Издвајењем општине Сурчин избегличка и ИРЛ популација која је живела на тим 
просторима припала је у надлежност новоформираном Повереништву Сурчин. Према 
подацима и анализама општине Земун до 2004.  боравило је и  нешто више од 3 000  
избеглих и прогнаних лица из бивших југословенских република    на територији општине 
Сурчин. Због великих миграција избегличке популације  тешко је прецизно утврдити колико 
избеглих и расељених лица ставрно  живи у Сурчину.  Већина   расељених лица  након 
формирања општине Сурчин није променила адресу   у расељеничкој  легитимацији, иако 
живе на територији општине Сурчин.   
Према попису и подацима Комесаријата за избеглице од 22.08.2008. године на територији 
ГО Сурчин је у том моменту евидентирано 1270 лица са важећим избегличким 
документима, док је у Земуну евидентирано 6144 лица. Такође на територији Сурчина 
долазе и лица која су регулисала пребивалиште на општинама привременог боравишта и 
овде се настањују, али за њих на жалост не постоји евиденција. 

У бази Повереништва ГО Земун  налази се укупан број избеглица  са територије 
општине Сурчин који су регистровани у повереништву  као и њихова  Решења о признатом 
статусу. Након одвајања општина 2004. Повереништву   Сурчин пренешене су Потврде и 
Решења о Укинутом статусу. Пренесена документа налазе  у бази података Повереништва  
Сурчин као  активна  (још у избегличком статусу) или пасивна  (без статуса) без обзира да 
ли су се одазивала на пописе или не. Од укупног броја избеглица која су остваририла 
статус избеглица на територији општине Сурчин, а укинула  су свој статус, мали део се 
вратио у предходно пребивалиште и то углавном у Босну и Херцеговину,   који је остварен 
добром организацијом Комесаријата  за избеглице и миграције и УНХАЦЕР-а, подршком 
повратака у виду превоза ствари и доделом повратничког пакета, а и чињеницом да у тим 
општинама српска популација има већину на локалном нивоу, тј. остварује власт. 
Што се тиче повратка у Републику Хрватску исти није на задовољавајућем нивоу из много 
разлога (необновљена имовина, невраћена станарска права, немогућност запошљавања, 
дискриминаторска политика према повратницима, постојање тајних спискова и оптужница 
– питање безбедности, разлика између званичног става Хрватске државе и спровођење 
повратка у пракси, прецизније речено опструкције на локалном нивоу).  
Још је гора ситуација са лицима прогнаним са Косова и Метохије јер се код њих уопште не 
може говорити о повратку у раније место пребивалишта.  
 
Одређени број избеглих лица је отишао у треће земље, док је нажалост велики број лица у 
току избеглиштва преминуо.  
Највећи број лица (а што су показивали спровођени пописи и анкете) се одлучио да се 
интегрише у ову средину, а ту своју намеру је исказао узимањем држављанства Републике 
Србије добијањем личних докумената Србије, стичући сва права грађанина ове земље, а 
уједно задржавајући сва права која проистичу из избегличког статуса.  
 
Према подацима из базе Повереништва за избегла и интерно расељена лица на 
територији Општине Сурчин је:  
 

Мушки

Женски
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 Остварило статус избеглог лица на територији Општине Сурчин преко 2226 лица  
 Регистровано интерно расељених лица са  КИМ  преко 261 лица  
 Са активним избегличким статусом тј. са избегличком легитимацијом као јединим 

личним документом 998 лица  
 
Одступања у подацима из база тумаче се чињеницом да: 
 

 велики број избеглица узео је држављанство и они више нису у евиденцијама 
УНХЦР-а и КИРС-а, 

 начин пријављивања боравка и пребивалишта не гаратује прецизне евиденције, 
 велики број лица из избегличке популације није се ни одазивао на организоване 

пописе, 
 базе УНХЦР и КИРС показују само стање са пописа, 

 
2.2.Избеглице по држави порекла 
 
Узимајући у обзир све избеглице које су у одређеном периоду боравиле у општини Сурчин, 
а по евиденцији Повереништва за избеглице, око 1026 је пореклом из Хрватске, Босне и 
Херцеговине 284 , остали са КиМ преко 261 лице.   
 
 
Табела бр. 12 Табеларни приказ укинутих статуса по земљи порекла 
 
 
 

Хрватска БиХ 

Сурчин 454 120 
Бољевци 56 20 

Добановци 250 34 
Прогар 36 7 
Јаково 123 35 
Бечмен 76 54 

Петровчић 31 14 

                       1026          284 
 
 
 
2.3.Избегпице и расељени по годинама доласка 
 

Долазак избеглих и прогнаних лица из бивших југословенских република одвијао се 
индивидуално, групно и масовно. 

Индивидуални доласци подразумевају напуштање места пребивалишта и долазак у 
Србију, појединачно или најчешће са породицом. 

Групни доласци су се одвијали организовано у групама, у оквиру фамилије или 
појединих села, месних заједница, или квартова градова. 

Масовно напуштање одређене територије дешавао се услед непосредних ратних 
операција, посебно приликом војних операција хрватске војске у западној Славонији 
(,,Бљесак,,) и у Републици Српска Крајина (,,Олуја,,)- обе у току 1995. год. Највећи број 
избеглица је дошао: 
- 1991-1992. год.- након избијања ратних сукоба у Хрватској 
- Словенији 
- 1993 и 1994.- након интезивирања сукоба у БиХ 
- после августа 1995. год.- као прогнани у војној операцији ,,Олуја,, и ,,Бљесак,, 
- после децембра 1995. год. -после потписивања Дејтонског споразума 
- 1998. г.- после реинтеграције Сремско- барањске области у Хрватској 
- Највећи број интерно расељених лица је дошао 1999. год. након потписивања 

Кумановског војно- техничког споразума. 
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2.4. Трендови и Миграције 
 
Градска општина Сурчин  је по природи ствари, примамљива за избегла и интерно 

расељена лица због  близине аутопута Е 70, међународног аеродрома Никола Тесла, 15 
км удаљености од центра  Града. Од евидентираних лица у избегличкој и интерно 
расељеничкој популацији известан број избеглих лица се на неки начин интегрисао, услед 
дужине миграцијског стажа, образовања и других околности. 

Највећи проблем је интеграција и радни ангажман интерно расељених чланова РАЕ  ( 
Ромске, ашкалске, египатске заједнице)  услед општих проблема који прате ову социјалну 
и етничку групацију (образовање, начин живота, језичка баријера, непоседовање личних 
докумената и сл.).  
Неадекватна законска регулатива у овој области онемогућава њихово легално 
самозапошљавање и интеграцију у друштво. 
 
2.5. Престанак избегличког статуса 
 
Од доласка избеглица континуирано тече и процес престанка и укидања избегличког 
статуса.  
Разлози престанка статуса су:  

 Неподизање избегличке легитимације 
 Иселење у треће земље 
 Смртни случај 
 Повратак у земље порекла 
 Ревизија 2004/2005 
 Добијено држављанство 

 
 
2.6. Досадашње активности на територији Општине Сурчин  у односу на избегла 
и интерно расељена лица 
 
Градска општина Сурчин  о избеглим и интерно расељеним лицима брине на законом 
прописан начин и преко институција које су за то надлежне, а то су: Повереништво за 
избеглице Општине Сурчин  које води административне и друге послове, Црвени крст 
Општине Сурчин, Центар за социјални рад Сурчин, здравствене службе, просветне службе 
и НВО.  
 
Повереништво свој рад у целости заснива на законским прописима, међународним 
конвенцијама и инструкцијама и упутствима Комесаријата за избеглице и миграције. 
Организационо припада Општинској управи ― Одељењу за привреду, пољопривреду, 
заштиту животне средине и  друштвене делатности. Основни послови повереништва су 
послови на изради предлога решења о признавању и укидању избегличког статуса, 
евиденција промене адреса боравка, припремање предмета за израду нових избегличких 
легитимација и дупликата изгубљених или уништених, израда предлога закључака о 
исправци грешака у личним подацима, упис и евиденција лица расељених са КиМ и све 
промене везане за њихов статус, издавање разних потврда и уверења. Повереништво је 
по инструкцијама КИРС организовало и спроводило све пописе избеглица и интерно 
расељених лица као и регистрацију за бирачке спискове. Повереништво за избеглице у 
пружању што комплетније и ефикасније помоћи избеглим и расељеним лицима дневно 
сарађује са КИРС, а у пружању правне помоћи и прибављању докумената и других 
потребних података са Праксис-ом, Данским Саветом,  Нови мостови, и другим НВО. 
Веома добра и интезивна сарадња остварује се са УНХЦР, Црвеним крстом Општине 
Сурчин и Центром за социјални рад, те другим међународним и хуманитарним 
организацијама. 
 
Дом здравља  из Земуна као и амбуланте по свим насељеним местима на територији 
општине активно је учествовао у пружању медицинске помоћи за време дешавања 

20 



 

 

 

егзодуса, а касније је организовао пружање здравствене заштите избеглим и прогнаним 
лицима.  
 
Црвени крст је у првим тренуцима егзодуса 1991. године била водећа организација која је 
притекла у помоћ избеглим лицима из Хрватске, а касније и из БИХ (сместила и збринула 
хиљаде људи) те прогнаним лицима са Косова и Метохије. Поред тога спроведено је низ 
других активности који имају за циљ заштиту деце и пружање помоћи у одећи, обући, 
хигијени, храни. Све своје активности Црвени крст је базирао на несебичном раду и 
учешћу армије волонтера.  
 
Центар за социјални рад Општине Сурчин поступајући по Закону  о социјаној заштити и 
социјалној сигурности  и на лични захтев странке у предходном периоду  избеглим и 
расељеним лицима омогућио остваривање свих законом зајамчених права  у области 
социјалне заштите. 
 

У Градској  општини Сурчин је редовно се рализује  се више различитих програма 
и пројеката намењених избеглим и интерно расељеним лицима.   

Укупно добијена новчана помоћ  од 2009. године од   Комесаријата за избеглице и 
миграције је   17.853.000 динара. 
        Укупан број  корисника помоћи од 2009.године је  570, од тога: 75 грађевинских 
пакета, 46  пакета за економско оснаживање породица (алатке, пластеници, машине…), 
65 пакета  огрева, 76 једнократних помоћи, 13  сахрана и 291 пакет хране по 22кг.  

 

Поред добијених 17.853.000 динара од Комесаријата, опшина Сурчин  узела је обавезно  
учешће (10%)  са 381.500 динара  и додатно учешће од 1.500.000 динара за издњу куће 
избегличкој породици у Јакову 
 

 У току је  је реализација  грађевинског пакета и доходовних  активности добијених у 
2013.години у износу од 7.446.000 динара. 
                                                                                           
 
Табела бр.13 Табеларни приказ врсте помоћи 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                Укупно 570 корисника 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врста помоћи Број 
корисника 

Грађевински пакети 76 
Доходовне активности 46 

Огрев 65 
Трошкови сахране 16 

Једнократне помоћи 85 
Пакети хране 291 
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Табела број 14. Реализовани програми намењени ИЗБ/ИРЛ 
    

Донатори Година износ Врста помоћи ИЗБ/ИРЛ број кориника 

КИРС 2009. 1875000 Грађевински ИЗБ/ИРЛ 23 

    1500000 Доходовне ИЗБ/ИРЛ 36 

    2625000 Грађевински ИЗБ/ИРЛ 25 

    30000 трошкови сахране ИЗБ 3 

Општина  
Сурчин   1500000 

изместање куће и  
прављење нове ИРЛ 1 

КИРС 2010. 2.625.000 Грађевински ИРЛ 11 

    300000 огрев ИЗБ/ИРЛ 20 

    300000 једнократне помоћи ИЗБ/ИРЛ 20 

    78000 трошкови сахране ИЗБ 6 

      Пакети хране ИЗБ/ИРЛ 76 

КИРС 2011. 1500000 Доходовне ИЗБ/ИРЛ 10 

    2315000 Грађевински ИРЛ 16 

    26000 Трошкови сахране ИЗБ 2 
Oп. 

Сурчин   381500 
обавезно учшће општине 

(10%)     

      Пакети хране ИЗБ/ИРЛ 34 

КИРС 2012.   Пакети хране ИЗБ/ИРЛ 31 

      Пакети хране ИЗБ/ИРЛ 50 

    300000 огрев ИЗБ/ИРЛ 20 

    300000 једнократне помоћи ИЗБ/ИРЛ 20 

    28000 трошкови сахране ИЗБ 2 

    75000 једнократне помоћи ИЗБ/ИРЛ 4 

КИРС 2013. 3960000 Грађевински ИЗБ   

    1986000 Доходовне ИЗБ   

    1500000 Доходовне ИРЛ   

      Пакети хране ИЗБ/ИРЛ 50 

      Пакети хране ИЗБ/ИРЛ 50 

    375000 огрев ИЗБ/ИРЛ 25 

    580000 једнократне помоћи  ИЗБ/ИРЛ 32 

    75000 трошкови сахране ИЗБ 3 

КИРС 17.853.000 570 корисника 
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ПОГЛАВЉЕ 3. 

Анализа ситуације и закључци 

 

Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте квалитативних 
анализа: 
 
o Анализу или Преглед документације о ширем радном окружењу, 
o Анализу стања (SWOT), 
o Анализу заинтересованих страна и 
o Анализу проблема. 
 
3.1. Анализа или преглед документације обухвата неколико кључних међународних, 

националних, градских и локалних стратешких докумената релевантних за ову 
област као и актуелни законски оквир који регулише питања избеглих и интерно 
расељених лица у Републици Србији и то: 

 
- Конвенција УН о статусу избеглица (1951 година); 
- Женевске Конвенције које регулишу рад Црвеног крста (1949 година); 

- Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица 
(2002. година); 

- Национална стратегија привредног развоја Републике Србије (2006-2012.) 
- Национална стратегија запошљавања (2005-2010. година); 
- Стратегија за смањење сиромаштва (2003. година); 
- Национална стратегија одрживог развоја (2008. година); 

- Стратегија регионалног развоја (2007-2012. године); 
- Стратегија развоја социјалне заштите (2005. године); 

- Национални план акције за децу (2004. године); 
- Закон о избеглицама (1992; измене и допуне 2010. године); 
- Закон о Црвеном крсту (2005. године); 
- Закон о управљању миграцијама (2012) 
- Стратегија за управљање миграцијама 
 
На нивоу града Београда, релевантна планска документа су: 
 
- Нацрт стратегије развоја Града Београда (2008); 
- Стратегија развоја здравствене заштите у Београду (2007); 

 
На нивоу локалне самоуправе релевантна планска документа су: 
 

- Стратегија одрживог развоја  2012-2021 
- Локални акциони план из области социјалне политике   (2009) 
- Просторни план општине Сурчин 2008.  

 
Актуелни законски оквир за питање избеглица је Закон о избеглицама. С обзиром на 
уочену потребу да тај Закон боље прати актуелне потребе и питања избеглица, 
сачињен је и допуна  закона о изменама и допунама Закона о избеглицама  као и Закон 
о азилу и преласку државне границе. Акциони план из социјалне политике Општине 
општине  обухвата и групу избеглих и интерно расељених лица, препознаје их као 
рањиву групу, идентификује њихове социјалне потребе и укључује их у систем услуга 
социјалне заштите на локалном нивоу, заједно са другим социјално рањивим групама 
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Што се тиче Стратегије развоја Општине Сурчин она у себи садржи смернице и планове 
деловања у свим областима на територији Општине Сурчин. Тај стратешки документ није 
посебно апострофирао проблем избеглог и прогнаног становништве, већ је за то сачињен 
овај стратешки документ (Локални акциони план), али је оправдано очекивати да ће 
правилном имплементацијом Стратегије развоје доћи до смањења проблема у интеграцији 
избеглог и прогнаног становништва.  
 
Најважнији закључци Анализе документације су следећи:  
 
 Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица 

(2002) дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и 
обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно 
прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана;  

 
 Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање 

мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица 
којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног 
друштвеног положаја;  

 
 Локална стратешка документа Општине  Сурчин указују на проблем избеглих и интерно 

расељених лица у Општини и представљају основ за доношење Локалног акционог 
плана као документа у коме се кроз развијање мера и програма разрађује проблем 
интеграције избеглих и интерно расељених лица;  

 
 Програми и пројекти за избегла и интерно расељена лица који су сада реализовани, 

као и они који су у току, бавили су се и баве се, решавањем следећих питања: 
становање, економско снажење, лична документација, социјално правна подршка итд. 
Ови програми и пројекти дају директиве и за будући рад на унапређењу положаја 
избеглих и интерно расељених лица и што је најбитније у њима су избегла и интерно 
расељена лица препозната као посебно осетљива друштвена група.  

 
 Град Београд нема усвојену стратегију за решавање проблема избеглих и интерно 

расељених лица. ГО Сурчин због специфичног статуса градске_општине није до сада 
донела стратешка документа из ове области ( јер се у њима мора наслонити на иста 
документа која доноси Скупштина града), иако је велики број избеглих и 
интернорасељених лица, на својој територији, препознала као посебно осетљиву 
друштвену групу. 

 
 
3.2.Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и 
интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање досадашних активности и 
резултата у овом домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне 
заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу. 
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SWOT aнализа  
 

 
 
Најважнији закључци ове анализе су: 

 
Локална заједница има значајне капацитете за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица. 
Главне снаге локалне заједнице релевантне за питања ове популације су: 
- политичка воља и подршка општинске стуктуре власти, 
- стратешки приступ развоју Општине у различитим областима и 
- стручност и посвећеност чланова Савета. 
У даљем раду требало би побољшати следеће капацитете локалне заједнице: 
- повезаност између база података различитих институција, 
- већу видљивост проблема избегличке и расељеничке популације 
- континуирано планирање наменских средстава у буџету локалне самоуправе за 
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица. 
Најзначајније спољашње могућности, које из ширег друштвеног окружења делују на 

 
Снаге 

 
Слабости 

 Политичка воља 
 Подршка општинске управе 
 Сарадња са релевантним институцијама 
 Стручнст чланова Савета за миграције у 
различитим областима од значаја за циљну 
групу 
 Повереништво за избеглице 
 Центар за социјални рад 
 Национална служба за запошљавање 
 Републичко здраствено осигурање 
 Добра мрежа месних заједница 
 Усвојена стратегија одрживог развоја 
 Усвојен Акциони план из области социјалне 
политике 
 Географски положај општине 
 Величина и ресурси општине  
 Постојање пољопривредног земљишта 
 Близина аутопута 
 Близина аеродрома 
 Добра прихваћеност избеглих и ИРЛ у 
Локалној заједници 

 Статус општине 
 Ограниченаи отежан приступ  
финансиским средствима 
 Немогућност паћења кретања 
арочито ИРЛ ( посебно РЕА) 
 Неповезаност база различитих 
институција 
 Неорганизованости неактивност 
избеглица и ИРЛ 
 Непостојање локалних стратешки 
планова 

 
Могућности 

 
Препреке 

 Опредељење средстава у буџету града 
 Интензивирање сарадње са комесаријатом 
 Интензивирање сарадње  са потенцијалним 
донаторима 
 Могућност изградње социјалних станова 
 Програми Националне службе за 
запошљавање 
 

 Oпшта економска криза и 
Незапосленост 
 Миграције 
 Неједнак третман избеглица и ИРЛ 
(избеглице немају право на МОП) 
 Скупо грађевинско земљиште 
 Мале надлежности градске 
општине 
 Нови Статут града (надлежности) 
 Смањење донаторски фондова 
намењени избеглим и ИРЛ лицима  
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питања избеглих и интерно расељених у локланој средини су: 
- политички консензус на националном нивоу за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица, 
- активности и програми КИРС-а, 
- приступ ИПА фондовима. 
Као важне препреке из спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу даљег 
планирања, идентификоване су следеће: 
- светска економска криза и последице које произилазе 
- актуелна законска регулатива која не третира питања избеглих и интерно расељених на 
одговарајући начин, 
- смањење донаторских фондова намењених овим питањима и 
- непостојање интерресорног приступа овим питањима на националном нивоу. 
 
Анализом заинтересованих страна идентификују се кључне заинтересоване стране за 
унапређење избеглих и интерно раљених лица у општини Сурчин и оне се могу поделити у 
две основне групе: 
- крајње кориснике услуга ( различите групе избеглих и интерно расељених лица); 
- кључне партнере у Градској општини Сурчин. 
 
Крајњи корисници/це 
 
Локалним акционим планом као крајњи корисници-це услуга препознају се: 
 
 Избегла и ИРЛ у приватном смештају који немају трајно решено стамбено питање. 
 Избегла и расељена лица која живе у сопственим неусловним објектима, а немају 
средстава за њихово адаптирање које би значајно утицало на побољшање квалитета 
њиховог живота као и избегла и ИРЛ која немају средстава да заврше започету стамбену 
изградњу већ им се објекти налазе у некој од фаза изградње - више од 300 породица у јулу 
2012. године је попунило анкету потреба.. 
 Избегла и расељена лица која немају свој дом, већ живе и изнајмљеним кућама и 
становима; 
 Незапослена избегла и расељена лица;  
 лица без правног субјективитета „правно невидљива лица“ која станују на територији 
Градске општине Сурчин, а која нису уписане у матичне књиге на територији Репблике Србије 
и која не поседују одговарајућа лична документа. Ово је карактеристично за припаднике 
ромске-ашкалијске-египатске (РАЕ) заједнице; 
 деца из избеглих и ИРЛ породица која су испала из процеса основношколског образовања 
због прерастања старосне границе (узраста до 18 година); 
 жене, припаднице РАЕ заједнице, које као ИРЛ лица ; 
 радно способна избегла и ИРЛ лица која немају одговарајуће квалификације за радно 
ангажовање нити завршену осмогодишњу школу; 
 самохрани родитељи у популацији избеглих и ИРЛ који су суочени са економским и 
стамбеним проблемима а самостално воде бригу о деци. У укупном броју ових лица 
доминирају самохране мајке са једним или више деце. 
 индивидуална старачка домаћинства без средстава за живот коју су деца напустила 
(отишла у иностранство или живе одвојено у другим местима), или која немају деце. 
 
Општинска управа, обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за релизацију 
подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној заједници. Повереништво за 
избеглице, као део Општинске управе врши поверене послове, у оквиру своје основне 
делатности и координацију различитих програма који се односе на помоћ избеглим и ИРЛ. 
 
Одељење грађевинских и стамбених послова врши послове у оквиру своје основне 
делатности, као и помоћ у програмима и пројектима директно намењеним стамбеној 
изградњи за избегла и интерно расељена лица. 
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Кључни партнери локалној заједници су: 
 
 Градски Центар за социјални рад- одељење Сурчин у оквиру својих надлежности 
прописаних законом обавља одређене активности и пружа услуге из области социјалне 
заштите. Према позитивним прописима право на материјално обезбеђење породице могу да 
остваре породице у којима најмање један члан породице има важећу личну карту са 
пребивалиштем у општини Сурчин. Расељена лица су по природи ствари држављани Србије 
и на њих се примењују прописи као и на домицилно становништво. У ГЦСР није могуће 
евидентирати лица у погледу њиховог избегличког статуса . 
 Црвени Крст - кроз своју основну социјално-хуманитарну делатност 
 Национална служба за запошљавање - кроз националне програме самозапошљавања и 
запошљавања  даје одређене приоритете и избеглим и ИРЛ. 
 Образовне институције (основне школе). - укључују у образовни систем избегле и ИРЛ 
под једнаким условима као и за све друге ученике 
 Здравствене институције - на територији Градске општине Сурчин су сеоске 
амбуланте. У непосредној близини КБЦ Бежаниска коса,  Дом здравља Земун са својим 
амбулантама. У овим здравственим установама пружају се услуге примарне, секундарне 
здравствене заштите и специјалистичке услуге. Избеглице и ИРЛ остварују своја права у 

области здравства као и сви други грађани. 
 КИРС (Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије), - обавља координацију 
различитих програма за избегле и интерно расељене, преко повереника и кроз сарадњу са 
локалном заједницом. 
 Међународне и домаће НВО - УНХЦР, Интерсос, ИОМ, Дански Савет,СДФ, и друге, чија 
се активност огледа у имплементацији донаторских програма у области становања, 
доходовних делатности и правне помоћи. 
 Министарство рада и социјалне политике- кроз систем социјалне заштите обезбеђује 
остваривање свих законом предвиђених права у овој области за интерно расељена и избегла 
лица. 
 
 
Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих и интерно 
расељених лица у Општини Сурчин : 
 
 Нерешено стамбено питање. Овај проблем имају избегла и ИРЛ која станују у  
приватном смештају (проблеми плаћања закупа и режијских трошкова), било да су 
регистровани или нерегистровани, као и у приватном смештају и лица која живе у сопственим 
објектима (неусловни објекти, недовршени објекти или мали стамбени простор). 
 Генерални проблем у Сурчину ( насеље око Аеродрома, Радио фара,  Јаково и Добановци) 
немају одговарајућу планску документацију и  самим тим не може се добити   грађевинска 
дозвола, што ствара и проблем при  легализацији објеката. Већина избеглих лица бесправно 
су изградили воје објекте и собзиром да су у зони заштите аеродрома, аутопута  и 
водоизворишта имају проблем са легализацијом објекта. 
 ИРЛ у Сурчину имају проблем имовинско правне природе јер се на једној парцели налази 
више породица због немогућности новца нису испарцелисали земљиште. 
 Један број ових лица има и нерешене имовинске проблеме са бившим републикама где су 
остале њихове некретнине о којима се углавном они индивидуално баве јер не постоји систем 
на нивоу државе који би бринуо о њиховим имовинским правима.  
 
 Недостатак материјалних средстава. Изражен је у већем делу избегличке и 
расељеничке популације, а посебно код старачких домаћинстава, самохраних родитеља, 
породица чији су члан/ови ОСИ, хронично болесне особе и/или деца са сметњама у развоју, 
која условљава и немогућност квалитетне здравствене заштите и неге. 
 Проблеми правне природе. Тешкоће око прибављања различитих докумената из државе 
порекла, права из пензијског и инвалидског осигурања у држави порекла, проблеми лица која 
нису била на регистрацији 2004./2005. године и тиме изгубила избеглички статус па 
регулисање докумената у Републици Србији изискује велике трошкове, а не могу остварити 
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ни здравствено осигурање. 
 Отежано располагање сопственом имовином у земљама и/или местима порекла. 
Овај проблем се манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је везано за 
националне институције и сарадњу Србије са бившим републикама . 
 Незапосленост. Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и 
недостатак радних места, условљавају незапосленост и избеглих и ИРЛ. Један део избеглих 
и ИРЛ се бави привременим и повременим пословима који нису регистровани и другим 
облицима стицања зараде у сивој економији. 
 
 

ОПШТИ ЗАКЉУЧЦИ АНАЛИЗЕ - СПОРНА ПИТАЊА 
 

Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављење 
унапређењем положаја избеглих, интерно расељених лица и повратници, као што 
су: људски ресурси, одговарајућа развојна документа и стратешки приступ развоју 
општине и града и институционализоване организационе целине општинске и 
градске управе, и различите механизме за подстицање развоја. Потребно је ове већ 
постојеће механизме и структуре и њихове активности повезати са унапређењем 
положаја избеглих, интерно расељених и повратника. 
 
• Избегла и ИРЛ су врло хетерогена група са разноврсним потребама. 
Неопходно је да се издвоје приоритети на које ће овај локални план покушати да 
одговори, као и да се подстиче активизам и конструктивна сарадња самих 
корисничких група у процесу реализације Плана. 
• Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих,  интерно 
расељених  и повратника намеће плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово се 
нарочито односи на проблем становања који захтева значајне ресурсе. 
Неопходно је планирати решавање ових проблема кроз потпуну усклађеност 
програмских и финансијских аспеката плана и уз систематско издвајање дела 
средстава из локалног буџета и планирање начина за прикупљање средстава кроз 
различите нове пројекте или привлачење већ постојећих донаторских и 
кредиторских пројеката. 
 

 
ПОГЛАВЉЕ 4. 

 
Приоритетне циљне групе 

 
Критеријуми за избор приоритетних група оквиру Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих, ИР лица и повратника у Општини Сурчин су следећи: 
> Стамбена и егзистецијална угроженост циљне групе; 
> Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом; 
> Хитност решавања проблема; 
> Досадашњи ниво обухвата лица и група организованом друштвеном подршком; 
> Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема; 
> Мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем. 
 
Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, 
интерно расељених лица и повратника у Општини Сурчин су: 
Избегла, ИРЛ  и повратници која немају трајно решено стамбено питање, а који живе у 
приватном смештају или у сопственим недовршеним или неусловним објектима. 
 
Најугроженија избегла, ИРЛ и повратници  у оквиру претходног приоритета : 
 
• Породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особе и/или деца са 
• сметњама у развоју; 
• Самохрани родитељи без сталних прихода 
• Стара лица са недовољном породичном подршком 
• Вишечлане и вишегенрацијске породице; 
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• Приоритетни проблеми 
 
> Нерешено стамбено питање. 
> Недостатак материјалних средстава. 
> Здравствени проблеми. 
> Незапосленост 

 
 
 

ПОГЛАВЉЕ 5. 
 

Општи и специфични циљеви 
 
 

ОПШТИ ЦИЉ 
 

ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА иИ ПОВРАТНИКА   У ОПШТИНИ СУРЧИН ПУТЕМ ПРОГРАМА ЗА 

ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА И ОДРЖИВИХ ПРОГРАМА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЊИХОВЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ. 

 
Специфични циљеви: 
 
Специфични циљ1:У периоду од 2013. до 2017 .год. трајно решити стамбено питање за 
најмање 120 избеглих,  ИРЛ и повратника  који имају започет, недовршен стамбени објекат, 
доделом пакета грађевинског материјала. 
 
o у 2013. год. за најмање  30 породица  
o у 2014.год. за најмање   40 породица 
o у 2015.год. за најмање   30 породица 
o у 2016.год. за најмање   20 породица 
 
Специфични циљ 2: У периоду од 2013. год. до 2017 год. трајно решити стамбено питање за 
најмање 20 породица избеглих, ИРЛ и повратника  кроз доделу пакета грађевинског 
материјала, ради побољшања услова становања и адаптације постојећег  властитог 
стамбеног објекта. 
 
o у 2013. год. за најмање    5 породица 
o у 2014.год. за најмање     5 породица 
o у 2015.год. за најмање     5 породица 
o у 2016.год. за најмање     5 породица 
 
Специфични циљ 3: У периоду од 2013 до 2017. год. обезбедити  најмање 40 монтажне куће 
за лица која поседују  своју некретнину. 
 
o у 2013. год. за најмање    10 породица 
o у 2014.год. за најмање     15 породица 
o у 2015.год. за најмање     10 породица 
o у 2016.год. за најмање     5 породица 
 
Специфични циљ 4: У периоду од 2013 до 2017. год. обезбедити  најмање 13 откупа сеоских 
кућа са окућницом. 
 
o у 2013. год. за најмање    4 породицe 
o у 2014.год. за најмање     3 породицe 
o у 2015.год. за најмање     3 породицe 
o у 2016.год. за најмање     3 породицe 
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Процена је   да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2013-2017. год. бити  укупно 
потребно око 1.076.000. ЕУР-а,  што значи да се буџетом општине мора планирати око 
107.600.ЕУР-а. што представља обавезујућих 10% укупне вредности реализације Плана у 
наведеном  периоду. Преосталих  90% средстава обезбеђује из донаторских средстава и 
других извора. Локални план, као свој саставни део има планиране аранжмане за 
имплементацију и за праћење(мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) 
активностиСпецифични циљ1:У периоду од 2013. до 2017 .год. трајно решити стамбено 
питање за најмање 120 избеглих и ИРЛ, који имају започет, недовршен стамбени објекат, 
доделом пакета грађевинског материјала. 
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ПОГЛАВЉЕ 6. Активности- задаци за реализацију ЛАП-а (Табела локалног акционог плана –посебно 
 

 
 

Активност Период 
реализације 
 ( од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни ресурси Носилац активности Партнери у 
реализацији Буџет локалне 

самоуправе 
Остали 
извори 

1.1. Аплицирање код 
Комесаријата, НВО 
и других донатора 

други и трећи 
квартал 2013. 

Одобрена 
средства 

Потписан 
Уговор са 
Општином 

4300 евра 43000евра Председник општине,  
повереник за 
избеглице 

Комесаријат, НВО, 
други извори 

1.2.Формирање  
комисије и усвајање 
плана и критеријума 

четврти квартал 
2013. 

формирана 
комисија и 
сачињени 
кртеријуми 

Решење о фор. 
комисије и 
кон.документац
ија са 
критеријумима 

  Комисија , Савет за 
миграције 

Донатор 

1.3.Расписивање 
конкурса и 
прикупљање понуда 

четврти квартал 
2013. 

Расписан 
конкурс и 
прикупљене 
пријаве 

   Комисија  

1.4.Обилазак објекта 
и подносилаца 
захтева 

четврти квартал 
2013. 

Посећени 
објекти 

Записник са 
лица места 

  Комисија  

1.5.Разматрање 
захтева и доношење 
одлуке о избору 
корисника  

четврти квартал 
2013. 

Извршен 
избор 
коресника 

Записник и 
Одлука 

  Комисија и савет  

1.6.Спровођење 
јавне набавке за 
испоруку 
грађевинског 
материјала 

четврти квартал 
2013. 

Спроведена 
јавна 
набавка и  
одређен 
испорручила
ц 
грађ.материј
ала 

Записник и 
Одлука 

  Комисија и наручилац  

1.7.Закључивање 
уговора о додели 
помоћи 

четврти квартал 
2013. 

Закључени 
Уговори 

Потписани 
Уговори 

  Корисник и други 
потписник Уговора 

 

1.8.Испорука 
материјала и 
контрола по уговору 

четврти квартал 
2013. и први 
квартал 2014. 

Испоручен 
грађевински 
материјал 

Записник   Комисија, надзорни 
орган и испоручилац 
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Специфични циљ 2: У периоду од 2013. год. до 2017 год. трајно решити стамбено питање за најмање 20 породица избеглих и ИРЛ, кроз доделу пакета грађевинског 

материјала, ради побољшања услова становања и адаптације постојећег властитог стамбеног објекта. 

1.у 2013. год. за најмање    5 породица                 3 . у 2015.год. за најмање     5 породица 

2.у 2014.год. за најмање     5 породица                 4. у 2016.год. за најмање     5 породица                    

 
Активност Период 

реализације 
 ( од-до) 

Очекивани резултати Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији  буџет локалне 

самоуправе 
Остали извори 

2.1. Аплицирање код 
Комесаријата, НВО и 
других донатора 

други и трећи 
квартал 2013. 

Одобрена средства Потписан Уговор 
са Општином 

1100 евра 11000 евра 
 

Председник 
општине,  
повереник за 
избеглице 

Комесаријат, 
НВО, други 
извори 

2.2.Формирање  
комисије и усвајање 
плана и критеријума 

четврти квартал 
2013. 

формирана комисија и 
сачињени кртеријуми 

Решење о 
формирању 
комисије и 
конкурсна 
документација са 
критеријумима 

  Комисија , Савет 
за миграције 

Донатор 

2.3.Расписивање 
конкурса и прикупљање 
понуда 

четврти квартал 
2013. 

Расписан конкурс и 
прикупљене пријаве 

   Комисија  

2.4.Обилазак објекта и 
подносилаца захтева 

четврти квартал 
2013. 

Посећени објекти Записник са лица 
места 

  Комисија  

2.5.Разматрање 
захтева и доношење 
одлуке о избору 
корисника  

четврти квартал 
2013. 

Извршен избор 
коресника 

Записник и 
Одлука 

  Комисија и савет  

3.6.Спровођење јавне 
набавке за испоруку 
грађевинског 
материјала 

четврти квартал 
2013. 

Спроведена јавна 
набавка и  одређен 
испорручилац 
грађ.материјала 

Записник и 
Одлука 

  Комисија и 
наручилац 

 

2.7.Закључивање 
уговора о додели 
помоћи 

четврти квартал 
2013. 

Закључени Уговори Потписани 
Уговори 

  Корисник и други 
потписник 
Уговора 

 

2.8.Испорука 
материјала и контрола 
по уговору 

четврти квартал 
2013. и први 
квартал 2014. 

Испоручен грађевински 
материјал 

Записник   Комисија, 
надзорни орган и 
испоручилац 

 

2.9.Реализација 
програма 
Прикупљање,анализира 
ње програма, писање 

први квартал 
2014. 

Прикупљање,анализира 
ње програма, писање 
извештаја  

Извештај 
Комесаријату 

   Комисија 
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Специфични циљ 3: У периоду од 2013. до 2017.год. трајно решити стамбено питање за најмање 40 избеглих и ИРЛ, који имају плац доделом монтажних кућа. 

 1.у 2013. год. за најмање    10 породица                             3.у 2015.год. за најмање    10 породица 

  2.у 2014.год. за најмање    15 породица                             4.у 2016.год. за најмање     5 породица 

 

 
Активност Период 

реализације 
 ( од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији  локална 

самоуправа 
Остали 
извори 

корисници 

3.1. Аплицирање 
код Комесаријата, 
НВО и других 
донатора 

други и трећи 
квартал 2013. 

Одобрена 
средства 

Потписан Уговор 
са Општином 

стручне службе 600000 евра 
 

 
сопствени 
плац 

Председник 
општине,  
повереник за 
избеглице 

Комесаријат, 
НВО, други 
извори 

3.2.Формирање  
комисије и 
усвајање плана и 
критеријума 

четврти квартал 
2013. 

формирана 
комисија и 
сачињени 
кртеријуми 

Решење о 
формирању 
комисије и 
конкурсна 
документација са 
критеријумима 

   Комисија , Савет 
за миграције 

Донатор 

3.3.Расписивање 
конкурса и 
прикупљање 
понуда 

четврти квартал 
2013. 

Расписан конкурс 
и прикупљене 
пријаве 

    Комисија  

3.4.Обилазак 
парцела и 
подносилаца 
захтева 

четврти квартал 
2013. 

Посећени објекти Записник са лица 
места 

   Комисија  

3.5.Разматрање 
захтева и 
доношење одлуке о 
избору корисника  

четврти квартал 
2013. 

Извршен избор 
коресника 

Записник и 
Одлука 

   Комисија и савет  

3.6.Спровођење 
јавне набавке за 
испоруку 
грађевинског 
материјала 

четврти квартал 
2013. 

Спроведена јавна 
набавка и  
одређен 
испорручилац 
грађ.материјала 

Записник и 
Одлука 

   Комисија и 
наручилац 

 

1.7.Закључивање 
уговора о додели 
помоћи 

четврти квартал 
2013. 

Закључени 
Уговори 

Потписани 
Уговори 

   Корисник и други 
потписник 
Уговора 

 

3.8.Испорука 
материјала и 
контрола по 
уговору 

четврти квартал 
2013. и први 
квартал 2014. 

Испоручен 
грађевински 
материјал 

Записник    Комисија, 
надзорни орган и 
испоручилац 
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Специфични циљ 4: У периоду од 2013 до 2017. год. обезбедити  најмање 13 откупа сеоских кућа са окућницом. 

 

o у 2013. год. за најмање    4 породицe 

o у 2014.год. за најмање     3 породицe 

o у 2015.год. за најмање     3 породицe 

o у 2016.год. за најмање     3 породицe 

 
Активност Период 

реализације 
 ( од-до) 

Очекивани резултати Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији  локална 

самоуправа 
Остали 
извори 

корисници 

3.1. Аплицирање код 
Комесаријата, НВО и 
других донатора 

други и трећи 
квартал 2013. 

Одобрена средства Потписан Уговор са 
Општином 

стручне 
службе 

600000 
евра 
 

 
 

Председник 
општине,  
повереник за 
избеглице 

Комесаријат, 
НВО, други 
извори 

3.2.Формирање  комисије 
и усвајање плана и 
критеријума 

Трећи  квартал 
2013. 

формирана комисија и 
сачињени кртеријуми 

Решење о формирању 
комисије и конкурсна 
документација са 
критеријумима 

   Комисија , Савет 
за миграције 

Донатор 

3.3.Расписивање конкурса 
и прикупљање понуда 

трећи квартал 
2013. 

Расписан конкурс и 
прикупљене пријаве 

    Комисија  

3.4.Обилазак кућа и 
подносилаца захтева 

четврти квартал 
2013. 

Посећени објекти Записник са лица 
места, фотографије 

   Комисија  

3.5.Разматрање захтева и 
доношење одлуке о 
избору корисника  

четврти квартал 
2013. 

Извршен избор коресника Записник и Одлука    Комисија и савет  

3.6.Потписивање уговора 
између Опстине, купца и 
продавца 

први квартал 
2014. 

Спроведена јавна 
набавка и  одређен 
испорручилац 
грађ.материјала 

Записник иУговор    Продавац, купац 
и Општина 

 

3.7.Потписивање уговора  први квартал 
2014. 

Закључени Уговори Записник и Уговор    Корисник и 
продавац 

 

3.8..Усељавање 
изабраних породица дана 
Усељене породице Број 
усељених породица  

први квартал 
2014. 

Усељене породице  4 Број усељених породиц      

3.9.Реализација програма 
Прикупљање,анализира 
ње програма, писање 

први квартал 
2014. 

Прикупљање,анализира 
ње програма, писање 
извештаја  

Извештај Комесаријату    Комисија Комесаријат 
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ПОГЛАВЉЕ 7. 
 

Ресурси/буџет 
 

Процена је   да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2013-2017. год. бити  укупно 
потребно око 1.076.000. ЕУР-а.  Детаљни годишњи планови урађени су за 2013. Годину и  
буџетом за реализацију истих  предвиђено  је 8.306.300 динара, а ребалансом истих 
12.216.636,24 уз обавезно учешће општине од 10%. Све планиране активности у 2013 години 
су у завршној фази. 
Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног плана биће урађен на 
основу разрађених годишњих планова за те године. 
Развијањем програма социјалног становања и социјалног становања у заштићеним условима, 
локална заједница ће обезбедити опремање грађевинског земљишта за ове намене. 
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 развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора. 

 
ПОГЛАВЉЕ 8. 

 
Аранжмани за примену 

 
Аранжмани за примену ЛАП у општини Сурчин обухватају локалне структуре и различите мере 
и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, 
разликују се: 
 
1) Структуре за управљање процесом примене ЛАП-а и 
 
2) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП 
 
 
Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања, 
представљаће чланови Савета за миграције општине Сурчин који су учествовали у 
изради плана и евентуално додати чланова из реда кључних актера у локалној заједници, 
укључујући и кориснике овог план. Савет за миграције општине Сурчин ће, као део свог 
будућег рада, направити План управљања применом ЛАП-а 
 
Савет, као управљачка структура има следеће задатке: 
 
> У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а; 
> Именује локалне тимове за управљање пројектима који настају као резултат 
операционализације ЛАП-а; 
> Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од 
сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја избеглих и ИРЛ у локалној заједници; 
> Одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а; 

 

> Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној заједници. 
 
 
Оперативну структуру за примену овог 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 заједници-
партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности 
рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о 
раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада. 
 
Оперативна структура за примену Локалног акционог плана има следеће задатке и 

> Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)  
> Локалног плана;
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одговорности: 
 
> Реализација појединих пројеката у оквиру ЛАП-а, као и Локалног акционог плана у целин; 
> Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним 
акционим планом; 
> Редовно достављање извештаја Председнику Савета за миграције о свим активностима на 
спровођењу Локалног плана; 
> Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење 
задатака 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. План комуникације управљачке и оперативне структуре 
уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција. 
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2013. год. припремаће Савет за 
миграције општине Сурчин уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, 
Локални савет ће формирати и одговарајуће радна тела. Годишње планове ће усвајати Веће 
Општине Сурчин, (или други надлежни орган). 
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења 
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешност 
(планом мониторинга и евалуација).  

 
 
 

ПОГЛАВЉЕ 9. 
 

Праћење и оцена успешности 
 

> Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП-а је да се 
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех  ЛАП-а 
ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена. 
 
> Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се 
континуирано и дугорочно за период 2013-2017. Евалуација (као анализа података и доношење 
оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и подносиће се извештај Већу 
општине Сурчин. Финална евалуација обавиће се на крају 2017. године. 
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито 
сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева. 
> Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног 
плана ће бити следећи: 
• Број нових програма за избегла ,ИРЛ и повратнике ; 
• Обухват избеглих ,ИРЛ  и повратникеновим програмима; 
• Структура корисника/ца програма; 
•    Ниво укључености различитих актера у подршку програмима намењених избеглим,     ИРЛ 
и повратницима у локалној заједници; 
• Обим финансијских средстава издвојених за програме намењене избеглим, ИРЛ и 
повратницима; 
• Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим ,ИРЛ и повратницима 
(буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...). 
Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана. 
• Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и 
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, 
интервјуи са корисницима (упитници, разговори), анкете, извештавање и слично. 
Савет за миграције ће формирати радно тело које ће бити одговорно за праћење и оцењивање 
успешности рада на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). 
Радно теле ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације 
Локалног акционог плана. 
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