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I .  1. УВОД 

 
Према конвенцији Уједињних Нација о статусу избеглице (1951.), избеглица је особа 

која је из основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, вере, националне 
припадности, припадности одређеној 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.  

 
Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, 

али су остале у административним 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 (поплаве, земљотреси). 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-а, и даље их штите 
национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области 
људских права. 

 
У оквиру овог документа под избеглим и интерно расељеним лицима 

подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању својих 
домова и расељавању због рата на простору бивших југословенских република и 
бомбардовању Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену 
стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне 
проблеме настале у току избегличког статуса.  

 
Реадмисија  представља присилно или добровољно враћање лица која неосновано 

бораве на територији одређене државе, у земљу њиховог порекла. У већини случајева реч је 
о одбијеним тражиоцима азила, али постоје и други случајеви попут оних којима је истекла 
виза. Споразум  између Републике Србије и Европске уније о реадмисији лица која незаконито 

бораве, ступио је на снагу 01. јануара 2008. године. У циљу испуњавања својих обавеза Влада 
Републике Србије усвојила је Стратегију реинтеграције повратника по онову Споразума о реадмисији 
13. фебруара 2009. године („Службени гласник РС“, број 15/09). 

 
Миграција је добровољно или принудно напуштање државе порекла или боравка, 

ради привременог боравка или сталног настањења у Републици Србији и добровољно или 
принудно напуштање Републике Србије ради привремног боравка или настањења у другој 
држави (спољна миграција), као и промена пребивалишта унутар територије Републике 
Србије уколико је до промене дошло принудним путем (унутрашња миграција). Особе које су 
обухваћене процесом миграције називају се мигранти.  
 Управљање миграцијама подразумева прикупљање, анализу, обраду, организовање, 
размену, чување и заштиту података релевантних за управљање миграцијама, утврђивање 
показатеља, успостављање јединственог система и других механизама размене података у 
области миграција, утврђивање и предлагање циљева и приоритета миграционе политике, 
предлагање и предузимање мера за спровођење  миграционе политике и координацију 
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органа који обављају послове везане за управљање миграцијама, као и доприноса осталим 
законом успостављеним механизмима у области миграција. 

Повратник по основу споразума о реадмисији је држављанин Републике Србије за 
чији повратак је надлежни орган дао сагласност по основу споразума о реадмисији који је 
закључила Република Србија.  

Акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и 
миграције Градске општине Барајево за период 2017.-2021.године представља 
стратешки документ Градске општине Барајево којим дефинише своју политику према 
избеглим и интерно расељеним лицима који живе привремено или трајно на 
територији Општине. 

Главни циљ израде овог документа јесте јачање капацитета локалне заједнице за 
побољшање положаја избеглих и интерно расељених лица и чланова њихових породица, 
унапређење система услуга за њих кроз развој координисаних, економичних и одрживих 
услуга . 

Свака стратегија  и сваки акциони план мора да поштује постојеће потребе 
интересне категорије становништва, али и да буде у контакту са реалним стањем у земљи и 
локалној заједници. 

 Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 26.августа 2016. године 
донела је Одлуку о покретању процеса израде Акционог плана за унапређење положаја 
избеглих и интерно расељених лица и миграција Градске општине Барајево за период 2017.-
2021.године. Истом Одлуком Председник ГО Барајево је задужен да својим решењем 
формира Радни тим за израду Акционог плана. 

У самом процесу израде  Акционог плана  важну улогу имала су следећа тела и 
институције: 

- Повереништво за избегла и интерно расељена лица Градске  општине 
Барајево 

- Савет за избегла и интерно расељена лица и миграције 
- Радни тим за израду Локалног акционог плана  
- Локалне институције: Градски центар за социјални рад- одељење у Барајеву,  

Дом здравља: „Др. Милорад Влајковић“у Барајеву, Полицијска станица 
Барајево, Црвени крст у Барајеву. 

 

2. Повереништво за избегла и интерно расељена лица Градске 
општине Барајево 
 

На основу Одлуке о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево (од 
15.јула 2016.године), став 3 ,члан 14.  Одељење за привреду и друштвене делатности врши 
послове везане за избегла и расељена лица. У оквиру наведеног Одељења 
систематизовано је радно место : -повереник за избегла и расељена лица који обавља 
послове који се односе на утврђивање статуса избеглих и прогнаних лица, административне 
послове везане за вођење евиденције и издавање одговарајућих уверења и потврда о 
статусу, припрема извештаје за надлежне органе и установе . Поверенишво сарађује и 
редовно  комуницира са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и 
учествује у спровођењу активности Комесаријата. 
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3. Савет за избегла и интерно расељена лица и миграције   

Решењем Председника ГО Барајево формиран је Општински савет за избегла, 
интерно расељена лица и миграције, који чине представници/це локалне самоуправе као и 
носиоци процеса и институција система које се на локалном нивоу баве питањима избеглих 
и интерно расељених, невладиних организација, које делују у локалној заједници и 
Комесаријата за  избеглице Републике Србије.  

Улога и обавезе Савета  : 

 Да учествује у припреми и изради нацрта Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица и миграције за период од 2017-
2021.године 

 Да посебно обради и сагледа обавезе и могућности Градске општине Барајево 
везане за миграције.  

 Да у консултантском процесу са институцијама и организацијама и удружењима 
грађана која се баве избеглим, интерно расељеним лицима и мигрантима, као и са 
непосредним корисницима услуга дефинише циљеве, планове и активности у 
наредном петогодишњем периоду. 

 Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у 
систему подршке избеглим и интерно расељеним лицима. 

 Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања 
активности. 

 Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана.  

 

4. Радни тим за израду Локалног акционог плана 

Решењем Председника ГО Барајево,бр.VIII-01-91-65/2016, од 02.09.2016.године 
формиран је Радни тим за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица и миграције Градске општине Барајево за период 2017-
2021.године. 

Обавезе Радног тима су следеће: 

 Да припреми и изради нацрт Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих, интерно расељених лица и миграције за период 2017-
2021.година. 

  Да посебно обради и сагледа обавезе и могућности Градске општине 
Барајево везане за миграције. 

 Да у консултантском процесу са институцијама и организацијама и 
удружењима грађана које се баве избеглим, интерно расељеним лицима и 
мигрантима, као и непосредним корисницима услуга дефинишу циљеве, 
планове и активности у наредном петогодишњем периоду. 

 
 

    5.     Методологија рада 

Процес израде Акционог плана заснован је на интерактивном, партиципативном 
приступу, који подразумева директну укљученост свих заинтересованих страна у току 
трајања целокупног процеса. 
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 Основне карактеристике интерактивног приступа су следеће: 

 Локално примењивост -  спроведен је у локалној заједници и уважава локалне 
специфичности.  

 Партиципативност – укључује различите, битне  актере процеса друштвено 
организоване подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној заједници.  

 Реалност - Утемељен је на реалним околностима, расположивим ресурсима и 
потребама.  

 Прилагодљивост - Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи.  

 Актуелност - Користи савремене методе планирања и анализе свих важних 
елемената потребних за доношење одлука. 

 Одговорност -  Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној 
заједници.  

 
За потребе процеса, прикупљање и  анализу основних података о положају и 

потребама избеглих и интерно расељених лица у ГО Барајево, коришћени су следећи 
извори: резултати интервјуа - анкете са потенцијалним корисницима/цама и састанака са 
локалним актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци 
Комесаријата за избеглице Републике Србије, надлежних општинских  служби,  Црвеног 
крста, невладиних организација, локалних институција која су у директном контакту са 
корисницима итд.  

Израда самог Плана почела је формирањем Радног тима и Савета за избегла и расељена 
лица и миграције Градске општине Барајево. Одговарајућа решења донео је Председник ГО 
Барајево. 

У другој фази извршена је анализа текућег стања заједнице – профилисањем 
заједнице, и то првенствено из визуре положаја и проблема избеглих и ИРЛ. Конкретно, у 
овој фази израђени су географски и демографски профил заједнице, анализа кључних 
актера и расположивих ресурса, SWОТ анализа. 

 На основу резултата добијених у другој фази, урађен је пресек стања и положаја 
избеглих и ИРЛ у локалној заједници. Након ове фазе, на основу свих досадашњих 
резултата, утврђени су стратешки правци и приоритети ЛАП-а.  

Потом су дефинисани детаљни акциони планови, са конкретним активностима које треба 
спровести у наредном периоду, као и  механизми спровођења ЛАП-а (уз одговарајући мониторинг и 
евалуацију).  

Основни принципи и вредности на којима ЛАП почива утврђени  су Националном стратегијом 
за решавање питања избеглих и расељених лица и као такви саставни су део ЛАП-а. 

Процес израде Акционог плана спроведен је у периоду август – новембар 2016. 
године.  

 
 

II.  ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ  

Овај документ се у значајној мери ослања на Националну стратегију за избегла и 
расељена лица, као и на друге стратешке документе које је усвојила Влада Републике 
Србије, са циљем унапређења положаја ове интересне групе. 

Република Србија у сарадњи са Комесаријатом за избегла и расељена лица који је у 
директној комуникацији са општинским повереништвима, активно ствара услове за квалитетан, 
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достојанствен и сигуран живот избеглица и интерно расељених лица у Републици Србији и активно 
помаже повратак у место порекла. Сарадња је усмерена ка проналажењу трајних решења за 
избеглице и интерно расељена лица, уз поштовање права сваког појединца на избор. 
   Решавање питања избеглица и интерно расељених лица засновано је на следећим 
принципима:  

 Поштовању људских права;  

 Уважавању људског достојанства сваког појединца;  

 информисаности и добровољности одлука;  

 партнерству свих релевантних актера;  

 доступности права и услуга на једнаким основама за све ;  

 добробити избеглица и интерно расељених лица ;  

 активном учешћу избеглица и интерно расељених лица у проналажењу најбољих решења. 
.  

 

 

III. КОНТЕКСТ 

3.1. Географски подаци 

Општина Барајево је градска општина Града Београда.  По географском положају спада у 
рубне општине Града Београда.   

 

Градска општина Барајево се простире на 
подручју од 213 km2  што чини 6, 6% укупне 
површине Града Београда.  
 
Насеље Барајево формирано је у котлини 
Барајевске реке која кроз њега протиче и 
дели га на два једнака дела. Удаљено је од 
Београда (Ибарском магистралом) 28 km, а 
железничком пругом 31 km.   
 

Карта београдских општина 
 
 

3.2. Демографски подаци 

Према последњем попису из 2011. године у Барајеву је стално настањено 27.110 
становника, национално се изјаснило 26.223 становника. 

На територији Општине живе припадници двадесетак народа и националних мањина. По 
националној структури  94,05%  становништва су Срби. Од осталих народа најзаступљенији су Роми 
и Црногорци.  

Основна обележја 2011. 2012. 2013. 

Укупан број становника 27110 27125 27084 

Стопа живорођених 8,9 7,8 8,8 

Стопа умрлих 14,1 12,6 13,0 

Природни прираштај -5,2 -4,8 -4,2 

Очекивано трајање живота / просек 75,3 75,4 74,75 

Индекс старења (60+/0-19) 118,01 135,75 146 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Просечна старост становништва 41,73 42,75 43 

Број склопљених бракова 118 128 105 

Број разведених бракова 13 6 3 

Ванбрачни наталитет 22,52% 22,58% 27,13% 

Број живорођених 246 219 247 

Извор података Дев Инфо, РЗС 

 
  
 

Становништво према старости и полу 

 

  
 
 

На територији општине Барајево се налази 13 насеља : Арнајево, Барајево, Баћевац, 
Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати, Лисовић, Манић, Мeљак, Рожанци и 
Шиљаковац, од којих је формирано 15 месних заједница.   

Савремени процес миграције се одвија у два правца: досељавање становника из свих 
области, нарочито избегла и прогнана лица и у другом правцу миграције ка Београду,  дневне ради 
одласка на посао и трајне у смислу исељавања. 

 Како је 70-их година прошлог века велики број Београђана изградио викенд објекте на 
територији општине Барајево, примећен је специфичан облик миграција старијих становника, 
сопственика поменутих објеката који их по одласку у пензију трајно насељавају.  У 2013. години са 
територије општине Барајево  се одселило 536,  а доселило се 602 становника што чини позитиван 
миграциони салдо (66). 

 У 2011. години број досељених је био 712, а одсељених 385 (миграциони салдо  +327).  
 
 
Развојне карактеристике Градске општине  Барајево 

 Врло погодан географски положај 

 Бројна и јефтина радна снага 

 Квалитетани услови за живот и станоградњу 

 Чиста и нетакнута природа 

 Велики потенцијали за развој пољопривредне производње 

 Велики потенцијали за развој етно, излетничког и спортско-рекреативног  туризма  
Предности Барајева 

 Добро разграната и квалитетна мрежа путева 

18% 

63% 

19% 

Старосна структура становништва 

до 
17го
д 

2% 

9% 

21% 

57% 

5% 
5% 1% 

Oбразовна структура 
становништва 

без 
шк 

неп
от 
ош 
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 Ибарска магистрала као превозна артерија према Чачку, Краљеву, Ужицу и даље према 
Црној Гори и Јадранском мору.  

 Пруга Београд – Бар са  уређеним железничким стајалиштем 

 Слободно и квалитетно земљиште за градњу и Бизнис 

 Чиста и незагађена природа 
Проблеми Барајева 

 Недостатак основне инфраструктуре канализације, гасовода  итд.  

 Смањене надлежности 

 Неповољна професионална структура 

 Мали буџет 

 Велика незапосленост 

 Велики број избеглица и интерно расењених лица који нису у довољној мери интегрисани у 
локалну заједницу 

 

 

3.3. Анализа кључних актера и  постојећих ресурса 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Органи Градске општине Барајево су: 

- Скупштина Градске општине Барајево, 

- Председник Градске општине  Барајево,  

- Општинско Веће и  

- Управа ГО Барајево.  
 

Скупштина општине Барајево је представнички орган који врши основне функције 
власти утврђене Уставом, Законом, Статутом Града, другим општим актима Града и  
Статутом ГО Барајево. Скупштина има 33 одборника. Грађани бирају одборнике на 
непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, сходном применом Закона којим се 
уређују локални избори. Радом Скупштине руководи председник Скупштине. 

Председник Градске општине Барајево руководи радом Градске општине 
Барајево, представља и заступа општину пред трећим лицима и наредбодавац је буџета.  

Општинско Веће броји 11 чланова. Чине га председник општине, заменик 
председника општине као и чланови општинског већа које бира Скупштина, на период од 4 
године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Скупштина на предлог 
председника општине бира 9 чланова општинског већа. 

Управа Градске општине Барајево непосредно обавља послове на основу и у 
оквиру Устава, закона, Статута града Београда и Статута градске општине Барајево.  
Унутрашње организационе јединице које врше послове Управе градске општине су: 
1. Одељење за општу управу;  
2. Одељење за привреду и друштвене делатности;  
3. Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове;  
4. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове;  
5. Одељење за финансије;  
6. Служба за скупштинске послове;  
7. Кабинет председника.  
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Из Одлуке о унутрашњем уређењу Управе ГО Барајево и Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Управи ГО Барајево произилази обавеза 
надлежних унутрашњих организационих јединица. 

У оквиру основних организационих јединица образоване су мање организационе 
целине (канцеларија за ЛЕР, службе, правна помоћ, реферати итд.). 

Одељење за привреду и друштвене делатности као део општинске управе унутар 
којег је и Повереништво за избегла и расељена лица обавља стручне и административно-
техничке послове за Савет и Тим за израду ЛАП-а. Ово Одељење са Повереништвом за 
избегла и расељена лица посебно се бави проблемима и  питањима избеглих и расељених 
лица са пребивалиштем на територији општине Барајево, као и спровођењем мера и 
политика које су усмерене из Комесаријата за избегла и расељена лица и миграције 
Републике Србије. 

 

КЉУЧНИ АКТЕРИ ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 

 
ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Делатност Градског центра за социјални рад у Београду, Одељење Барајево је социјална 
заштита, социјални рад и породично-правна заштита. 

Права из социјалне заштите могу да остваре држављани Републике Србије који имају 
пребивалиште на територији града и лица расељена са Косова и Метохије, која имају боравиште  на 
територији  града Београда.  

Корисници социјалне заштите су по правилу држављани Србије, али могу бити страни 
држављани, као и лица без држављанства у складу са законом и међународним уговорима. 

Према нормама које уређују начин евиденције у области социјалне и породично-правне 
заштите, узраст је један од основних критеријума за разврставање корисника. На бази тог 
класификационог принципа диференцирају се четири основне групације: деца, млади, одрасли и 
старији корисници.  

На евиденцији општинског одељења Градског центра за социјални рад Барајево у току 2015. 
године је било 1.547 корисника социјалне и породично-правне заштите, што чини 5,7% укупне 
популације општине.  

Табела бр. 1   

Одељење 
број корисника 

инде
кс 2014/2013 

Број 
становника 

општине 

Удео 
корисника у 

становништву 2014. 2015. 

Барајево 1473 1547 
105,0

2 
27.031 5,7% 

У следећој табели приказани су корисници по узрасту 
Табела бр. 2 

Корисници по 
узрасту 

              2014.                2015. Индекс  2015/2014 

Деца         (0-17) 457 501 109,62 

Млади       (18-25) 123 130 105,69 

Одрасли   (26-64) 680 695 102,2 
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Старији      (65 и 
више) 

213 221 103,75 

Укупно 1473 1547 105,02 

 

У наредној табели дати су подаци о броју деце која су током извештајног периода била 
обухваћена материјалном подршком.  

Табела бр. 3 

Укупан број деце обухваћен материјалном подршком у 2015.  

Број деце чланова породице корисника НСП 213 

Број деце обухваћен правом на туђу негу и помоћ 11 

Током 2015. године на евиденцији Одељења било је у просеку на месечном нивоу 195 
породицa - корисника НСП. Током 2015. године исплаћене су једнократне новчане помоћи за 117 
корисника. Број корисника бесплатног оброка у јануару 2015. био је 358, а у децембру 294.  

Од наведеног броја материјалних давања, по процени водитеља случаја око 10% су 
расељена и избегла лица. 

Остварена права на материјалну подршку за материјално угрожена лица евидентирана 
током извештајне 2015. године 

Табела  бр. 4 

Оде
љење 

Стип
ендије 2015 

Стална 
новчана помоћ 

за децу без 
родитељског 
старања 2015 

Стална 
новчана помоћ 

за жртве 
насиља 2015  

Јед
нократна 
новчана 

помоћ 2015 

Инте
рвентна 

једнократна 
новчана 

помоћ 2015 

Бара
јево 

18 13 3 117 13 

 

Најбројнија су деца чије породице су корисници новчане социјалне помоћи и других 
видова материјалних давања (46,36%), што се може сматрати поузданим показатељем 
сиромаштва и на општијем плану, затим деца чији се родитељи споре око вршења родитељског 
права је (26,61%), деца са проблемима у понашању (11,98%), деца без родитељског старања (5,1%)., 
По процени водитеља случаја оз ових осталих категорија 5-6% су деца из породица расењених и 
избеглих  лица. 

Најстрожија мера према родитељима који неадекватно врше родитељско право је мера лишења 
родитељског права, о којој искључиво одлучује надлежни суд. Што се тиче органа старатељства, 
његова улога обухвата покретање поступка, достављање налаза и мишљења суду и привремену 
старатељску заштиту детета у поступку. 
Пoд старатељством се ставља дете без родитељског старања или пунолетно лице које је 
лишено пословне способности. 
Старатељством се осигурава заштита личности, интереса и права малолетних особа у 
ситуацијама угрожености њиховог психофизичког и социјалног развоја, која може бити последица 
деловања различитих фактора, као што су одсуство родитељског старања, неадекватно вршење 
родитељског права праћено материјалном необезбеђеношћу и др. Одлуку о стављању под 
старатељство доноси орган старатељства. За шесторо деце,  која су као нови корисници 
евидентирана у 2015. години примењене су мере старатељске заштите.  
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У 2015.г на смештају је боравило 23 деце, при чему је већи број њих био на смештају у 
хранитељским породицама (47,82%). Са становишта потреба деце, смештај у хранитељску породицу, 
сматра се примеренијим видом заштите у односу на смештај у институцију. Смештајем се обезбеђује 
психофизички развој и социјализација деце до повратка у природну породицу или оспособљавања за 
самостални живот.  

Табела бр. 5 

Број деце према врсти смештаја у извештајном периоду 

Врста смештаја 

УКУПНО 

Укуп
но у 2015. 

На 
дан 

31.12.2015. 

Сродничка породица (сродничко 
хранитељство и смештај код сродника старатеља) 

3 3 

Хранитељство 11 10 

Домски смештај 9 4 

Мала домска заједница 0 0 

Прихватилиште 0 0 

Друге врсте смештаја 0 0 

УКУПНО 23 17 

Градски центар за социјални рад велики део нормативно утврђених обавеза реализује према 
пунолетним корисницима, међу којима су материјална подршка, институционална и 
ванинституционална заштита и пружање разних видова породично-правне заштите. 
Табела бр. 6  

Број пунолетних корисника у ЦСР по корисничким групама и старости у 2015. години 

Корисничке групе 
Млад

и (18 - 25) 

Од
расли (26 - 

64) 

Ста
рији (65 - 

79) 

Ста
рији (80 и 

више) 

У
КУПНО 

Жртве насиља, занемаренe 
особe и у ризику од занемаривања 

4 38 5 2 
4
9 

Особе са инвалидитетом 10 87 36 1 
1

34 

Особа са друштвено 
неприхватљивим понашањем 

11 6 0 0 
1
7 

Особе које имају потребе за 
домским смештајем и другим услугама 
социјалне заштите у локалној заједници 

5 91 105 15 
2

16 

Материјално угрожене особе 85 426 51 16 
5

78 

Страни држављани и лица без 
држављанства у потреби за социјалном 
заштитом 

0 0 0 0 0 

Жртве трговине људима 0 0 0 0 0 

Остали  17 14 28 0 
5
9 

УКУПНО 132 662 225 34 
1

053 
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Највећи број евидентираних корисника је у категорији социо-материјално угрожених лица 
(54,89%) и у категорији особа које имају потребу за домским смештајем и другим услугама социјалне 
заштите у локалној заједници (20,51%). Највећа корисничка група су социо-материјално угрожена 
одрасла лица (40,45%). Особа са инвалидитетом има 12,72%, а особе са поремећеним породичним 
односима приказане су у категорији „остали“.  У овим категоријaма је од 5%-10% расељених и 
избеглих лица (око 10% у категорији социјално-материјално угрожених лица). 

У току 2015. године статус корисника социјалне и породично-правне заштите у различитим 
категоријама остварило је 259 остарелих лица. Примећујемо да у овој групи доминирају социо-
материјално угрожена лица (47,05%) и лица која имају потребу за домским смештајем (44,12%).  
Број корисника са решењима о лишавању пословне способности који су на евиденцији Одељења у 
2015. години је 58 (млади 7, одрасли 30 и старији 21). 

Као што се може видети у наредној табели, у укупном броју пунолетних лица под 
старатељством, најзаступљенију групу (48,48%) чине одрасли корисници, затим старији (40,40%). 
Табела бр. 7 

Број корисника са решењем о старатељству на евиденцији ЦСР у 2015. години (пренети и нови 
корисници) према старости и полу корисника 

Врста старатеља 

Старост корисника 

Мла
ди 

Одр
асли 

Стар
ији 

Укуп
но 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Старатељ 6 1 
1

7 
1

3 
8 

1
3 

3
1 

2
7 

Привремени старатељ 3 1 
1

2 
6 

1
5 

4 
3

0 
1

1 

 

Услуге домског смештаја у највећем броју користе одрасла и старија лица, док се младе 
особе приближно подједнако налазе на смештају у установи и на породичном смештају. 

Табела бр. 8 

Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) у 2015. 
години, према врсти смештаја, старости и полу корисника 

Врста смештаја 

Мла
ди 

Одр
асли 

Ста
рији 

Укуп
но  

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Породични смештај у сродничку 
хранитељску породицу 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Породични смештај у другу 
породицу 

3 0 0 1 0 0 3 1 

Домски смештај 1 2 
2

1 
1

3 
8 

1
0 

3
0 

2
5 

Смештај у малу домску заједницу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прихватилиште 0 0 3 0 1 1 4 1 

Друге врсте смештаја 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно по полу 4 2 
2

4 
1

4 
9 

1
1 

3
7 

2
7 

УКУПНО 6 38 20 64 
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Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју реализован је за 16 корисника (деца 
- 6 корисника, млади - 5 корисника, одрасли - 5 корисника). 

У складу са Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити 
малолетних лица центар учествује у сваком поступку који се води према малолетним учиниоцима 
кривичних дела.  

У ситуацији када према малолетнику није вођен кривични поступак, центар може, по 
потреби, предузети низ активности из своје надлежности и применити мере из области и 
надлежности породично-правне и социјалне заштите (покренути поступак за смештај, донети 
решење о корективном надзору над вршењем родитељског права). 

На евиденцији Одељења Барајево је у 2015. години било укупно 61 дете са проблемима у 
понашању. Број делинквената је на нивоу броја делинквената прошле године.  

У укупном броју деце и омладине са поремећајима у понашању значајно је учешће 
новоевидентираних – 35, док је 10 са рецидивом у односу на претходне године.  
Када су у питању мере појачаног надзора за младе у сукобу са законом, у извештајном периоду 
изречено је укупно 7 мера појачаног надзора од стране родитеља (усвојиоца, старатеља) и органа 
старатељства. 
Изречена је једна мера упућивања у васпитно-поправни дом за млађе пунолетнике. 

У Одељењу Барајево евидентирано је и препознато кроз различите поступке и непосредни 
рад 58 жртава насиља. Међу њима је највише одраслих 65,51%, затим деце 15,51%, старијих је 
12,06% и младих 6,89%.  

Злостављање се најчешће догађа у примарној породичној заједници од стране ближих 
сродника. У највећем броју случајева жртве су изложене различитим, узајамно повезаним облицима 
насиља, тако да се они не испољавају у само једном, чистом виду. Код деце је као доминатни облик 
насиља изражено физичко насиље, а код одраслих физичко и психичко насиље. 
Заштита деце жртава насиља, злостављања и занемаривања, је сложен процес у коме учествују 
установе, организације и појединци из различитих система, те ефикасна интервенција претпоставља 
континуирану сарадњу и захтева координирану акцију свих учесника у процесу.  

По службеној дужности центар је покренуо 9 поступакa за заштиту жртава насиља. У два 
случаја изречена је мера заштите од насиља у породици – забрана даљег узнемиравања члана 
породице. Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености изречена је у једној  
породици.   

Центар је у 2015. години покренуо по службеној дужности 6 поступака за заштиту деце од 
насиља у породици - 4 кривичне пријаве, 1 поступак за заштиту интереса и права детета и 1 поступак 
за изрицање мере заштите од насиља у породици.   

Одвајање детета од родитеља одлуком органа старатељства представља изузетак од 
правила о искључивој судској надлежности и предузима се само у ситуацијама када се дете налази у 
озбиљној  и непосредној опасности, а постоји разуман повод да се верује да би непредузимањем ове 
мере дете било изложено даљем озбиљном угрожавању живота и здравља од стране родитеља.  

Особе са инвалидитетом представљају посебно осетљиву групу становништва.  

Табела бр. 9 

Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у 2015. години, према 
старости и полу 

Старост Мушки Женски Укупно 

Деца 28 11 39 

Млади 7 3 10 

Одрасли 52 35 87 
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Старији 10 27 37 

УКУПНО 97 76 173 

 
Највећи број особа, у свим старосним структурама корисника је са менталним 

инвалидитетом (32,36%). По заступљености следи телесни  (31,21%) и интелектуални  вид 
инвалидности (21,38%). 

Особе са инвалидитетом најчешће остварују право на додатак за туђу негу и помоћ и 
увећани додак за туђу негу и помоћ. 

У 2015. години услугу смештаја је користило 38 евидентираних инвалидних лица, која су  
збринута у установама социјалне заштите.  

Домско збрињавање појединих категорија корисника отежано је из више разлога, пре свега, 
због недостатка смештајних капацитета и неадекватног збрињавања особа са одређеном врстом и 
степеном инвалидитета услед непостојања специјализованих установа за поједине категорије 
инвалидности.  

Суштина модела заштите особа са инвалидитетом у први план истиче социјални модел, који 
подразумева инклузију, односно, начело да особа са инвалидитетом има способности, могућности и 
интересе и да може придонети друштву, а друштво са своје стране треба да одговори на потребе 
ових особа. 

Закон о социјалној заштити недвосмислено обавезује све релевантне субјекте да не 
дискриминишу већ оснаже инвалидне особе за самосталан и достојанствен живот, те да их, у мери у 
којој је то могуће, што ефикасније интегришу у заједницу.  

Помоћ у кући, коју пружа установа Геронтолошки центар Београд, обезбеђује се лицима која 
услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке способности и 
могућности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе. Један од највећих 
проблема на нашој општини представља неразвијена услуга помоћи у кући а посебно имајући у виду 
велики број и старачких домаћинстава као и удаљености од постојећих ресурса заједнице (локални 
превоз, дом здравља, апотека, пошта). 

Доминантан проблем због кога се пунолетни корисници обраћају центру је егзистенцијалне 
природе. Можемо претпоставити да се број осталих негативних појава није смањио, али се на првом 
месту перципира недостатак материјалних средстава, административном одредбом нивоа социјалне 
сигурности (прага/линије сиромаштва), који не подразумева обезбеђивање егзистенцијалног 
минимума, елиминишу их из система социјалне заштите. Нормативно предвиђени износи 
материјалног обезбеђења драстично су нижи од средстава неопходних за репродукцију минимума 
егзистенције. Забележен је континуирани раст броја корисника који су подносили и остваривали 
право на једнократну новчану помоћ а да уопште нису били на евиденцији центра за социјални рад 
као корисници материјалног обезбеђења. Заправо више од половине корисника који су остваривали 
право на једнократну новчану помоћ и тада у том периоду нису били корисници материјалног 
обезбеђења. То су били корисници који су се налазили у стању изузетне социјалне потребе али из 
одређених разлога нису могли да испуне услове на остваривање материјалне новчане помоћи, а 
били су  угрожени. Највећи број захтева се односи на задовољење потреба везаних за исхрану, 
односно набавку животних намирница и куповину лекова и огрева. 

У циљу планирања одговорног и ефикасног друштвеног реаговања у заштити жртава 
породичног насиља, Градски центар за социјални рад је на основу члана 58. Закона о социјалној 
заштити (Сл. гласник РС 24/2011) органа старатељства у случајевима насиља у породици потписао 
Споразум о сарадњи у примени Општег протокола заштите деце од злостављања и занемаривања 
на територији града Београда са представницима  полиције, здравства, образовања и невладиног 
сектора.  
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Орган старатељства се континуирано суочава са тешкоћама при избору особа које ће 
адекватно вршити старатељску заштиту, проблем око пописа и чувања и заштите заштите већ 
пописане имовине, проблем је и у формирању сталне комисије чији члан треба да буде и 
представник општине, као и недовољном законском прецизношћу у тумачењу степена поремећаја 
менталног  здравља. 

Код избеглих  лица посебан проблем представља добијање докумената о поседовању 
имовине, покретање оставинског поступка, што представља један од предуслов за остваривање 
права на новчану помоћ. Такође код остарелих лица која немају сроднике представља проблем не 
поседовања личних важећих личних докумената. 

Одељење Барајево је и током 2015. а и ове године наставило сарадњу са општинским 
структурама, организацијама Црвеног крста, образовним и здравственим установама, као и 
установама значајним за рад центра за социјални рад. 

У циљу стварања јединствене мреже деловања на територији СО Барајево, центар за 
социјални рад наставља и истиче важност сарадње са локалном самоуправом и институцијама. 
 

КЉУЧНИ АКТЕРИ ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

О здравственој заштити свих становника укључујући и избегла и ИР лица општине Барајево 
брине Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ у Барајеву. Садашњи објекат Дома здравља отворен 
је 1978.године. У оквиру ове установе функционише: Служба опште медицине, Служба за 
здравствену заштиту жена, деце и омладине, Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 
Дијагностичка служба у чијем саставу је и кабинет за радиолошку дијагностику, кабинет за 
ултразвучну дијагностику и лабораторија, Служба хитне медицинске помоћи, Служба за 
хемодијализу, Консултативно специјалистичке службе у чијем саставу је физикална медицина и 
рехабилитација, интерно, ОРЛ, офтамологија и амбуланта за ментално здравље.   

У оквиру Дома здравља функционише и: здравствена станица у Вранићу (здравствена 
заштита одраслих, стоматолошка здравствена заштита и здравствена заштита деце. Лабораторија 
ради једном недељно), амбуланта у Великом Борку (здравствена заштита одраслих) и здравствена 
станица у Бељини (здравствена заштита одраслих, лабораторија ради једном недељно).   

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА БАРАЈЕВО  

О јавној безбедности у Барајеву брине се Полицијска станица у Барајеву.   
Осим јавне безбедности ПС Барајево бави се и сузбијањем криминалитета, обезбеђивањем 
јавног реда и мира, пограничним пословима- кретање и боравак странаца и управни послови 
и безбедност саобраћаја.   

Евиденција извршених прекршаја и кривичних дела у ПС Барајево се не води на 
основу националне и верске припадности. 
   Полицијска станица Барајево издаје избегличке легитимације, а на основу Решења 
Комесаријата за избеглице и миграције. У периоду од 01.04.2005.године до 
16.11.2015.године (после спроведеног пописа 2005.године), Полицијска станица Барајево је 
издала 946 избегличких легитимација. Тренутно је на евиденцији 567 лица, што знатно мањи 
број од броја издатих легитимација. Узрок томе јесте укидање избегличког статуса или смрт 
лица са избегличким статусом. У периоду од 2015-2016 године по споразуму о реадмисији 
депортованих држављана Републике Србије било је само једно лице које је на граничном 
прелазу пријавило место пребивалишта територију општине Барајево. Кретања миграната 
кроз територију општине Барајево  није било. (Наведене информације представљају део 
извештаја Полицијске станице у Барајеву, 03/16/09 бр.26-457/16,од 01.11.2016.год.) 
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА – ИСПОСТАВА БАРАЈЕВО  

У оквиру Националне службе за запошљавање - испостава у Барајеву регистровано је 
2.618 незапослених лица (*евиденција НСЗ-испостава Барајево,октобар 2016.год), од којих је 
око 51% жена. Из категорије расељених лица 50 активних је пријављено на евиденцију НСЗ 
и  4 лица из категорије избеглих.  Сви евидентирани остварују подједнака права. 

На евиденцији НСЗ-а, испостава Барајево је све више лица са радним искуством (62%), 
а 37% лица која први пут траже запослење. Најбројнија су лица са средњом стручном 
спремом. Стопа незапослености  (извор-РЗС, 2014) износи 84 регистрованих незапослених 
на 1000 становника. Највише је незапослених у старосној групи 30-54 године и то 58%.  27% 
незапослених је у групи од 15-29 година. 
 

ЦРВЕНИ КРСТ БАРАЈЕВО 

Црвени Крст Барајево у оквиру свог хуманитарног рада, спроводи следеће 
активности: програми социјалне помоћи, програм давања крви, курсеви прве помоћи 
подмладка и омладине, програми за ванредне ситуације (земљотреси, поплаве, рад за 
избеглим и расељеним лицима), обележавање важних датума из ове области, осталo. 

Годишњи просечни броја младих који су обухваћени активностима Црвеног Крста 
Барајево износи око 1000 (ученици основних школа и Средње школе Барајево). 

Финансијери за реализацију активности поменутих програма су Црвени Крст Србије и 
СО Барајево.  Активности се континуирано спроводе. 

Црвени крст је велики допринос дао збрињавању првог таласа избеглица, након чега 
је одговорност преузео Комесаријат за избеглице и миграције. 

 
 
 
 

3.4. SWOT анализа 

 
Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и 

интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и 
резултата у овом домену те сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне 
заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном и животном 
окружењу. Анализа је урађена корићењем SWOT технике. 
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S W O T    А Н А Л И З А 

 С  Н  А  Г  Е  С Л А Б О С Т И  

 

У  

 

Н  

 

У  

 

Т  

 

Р  

 

А  

 

Ш  

 

Њ  

 

Е 

*Подршка општинске управе  

*Политичка воља  

*Искуство у партнерским пројектима  

*Стручни и обучени људски ресурси  

*Добра међуинституционална сарадња на 

локалу  

*Сарадња лок.управе и НВО *Добри 

технички и администр. капацитети  

*Добра сарадња са домаћим и светским 

хуманитарним и донаторским кућама.   

*Квалитетан и едукован кадар у 

институцијама које се баве социјалном 

заштитом  

*Постојање земљишта за изградњу 

*Постојање кућа и сеоских домаћинстава 

за продају и откуп 

 

*Ограничена финансијска средства локалне 

управе  

*Недостатак функционалног система 

обавештавања  појединаца ове циљне групе  

*Недовољно коришћење капацитета 

*Неорганизованост и неактивност корисника  

*Неприлагођени програми 

самозапошљавања  

*Неприлагођеност школског образовног 

система са потребама привреде  

*Општа незапосленост  

*Недостатак  јединствене и доступне базе 

података.   

*Пасивност и недовољна организованост  

НВО  

 

 М О Г У Ћ Н О С Т И  П Р Е П Р Е К Е  

 

 

С  

 

П  

*Статус градске општине омогућава 

коришћење ресурса града Београда 

 *Могућност школовања на свим нивоима  

*Постојање националних стратегија за 

решавање проблема.   

 

*Општа економска криза                     

*Непостојање законске и подзаконске 

регулативе која ваљано третира питања 

избеглих и ИРЛ 

 *Ограничене надлежности локалне управе  
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О  

 

Љ  

 

А  

 

Ш  

 

Њ  

 

Е 

*Релативно лака интеграција у локалну 

средину  

*Могућност изградње станова 

*Могућност поделе грађевинског 

земљишта за самоградњу 

*Интезивирање сарадње са 

потенцијалним донаторима.  *Програми 

националне службе за запошљавање: 

доквалификација, преквалификација и 

самозапошљавање.   

 

*Ограничена средства  

*Спора инплементација националних 
стратегија  

*Неједнак третман избеглих и интерно 
расељених лица 

* Миграције 

*Смањење донаторских фондова *Питања 

избеглих и интерно расељених лица нису у 

фокусу шире јавности  

* Лоша мотивација пословног сектора да 
учествује у процесу  

 

 
 

 
Најважнији закључци S W O T анализе су : 

 

 Локална заједница има значајне капацитете за унапређење положаја избеглих и 
интерно расељених лица.  Локална власт је отворена за сарадњу са свим 
релевантним факторима за решавање проблема и положаја избеглих и интерно 
расељених лица, али као градска општина зависи од опредељених средстава и 
ресурса које Град уступа Општини за решавање ових проблема.  

 
 Недовољно се користе стручни људски ресурси.  

 
 Недовољно искоришћавање могућности да се средства прибаве изван локалне 

управе, што је негативна пракса успостављања партнерства између јавног и 
невладиног сектора  

 
 Пословни сектор је мало или никако укључен у решавање проблема локалне 

заједнице а самим тим и проблема избеглих и интерно расељених.  
 

 Неусклађеност школског образовног система и неадекватна образовна структура са 
потребама привреде. 

 
 Искуство и сарадња установа, НВО, и локалне управе у припреми пројектних 

предлога и реализацији пројеката, што отвара могућност добијања донаторских 
средстава, која су потребна за испуњење свих предвиђених  активности локалног 
акционог плана.  

 

3.5  Пресек стања и положаја избеглих и интерно расељених лица  

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и 
интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и 
резултата у овом домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне 
заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочавау  у свом радном и животном 
окружењу. Анализа је урађена корићењем SWOT технике.  
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Анализом заинтересованих страна  идентификоване су кључне заинтересоване 
стране за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у  ГО Барајево које су 
подељене на : 

 Крајње кориснике услуга (различите групе избеглих и интерно расељених лица), 

 Кључне партнере локалној управи у развијању и примени мера и програма.  
Крајњи корисници  Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и 

интернорасељених лица су : 

 Избегла и интерно расељена лица у приватном смештају која немају трајно решено 
стамбено питање.  

 Избегла и интерно расељена лица која живе у сопственим неусловним објектима а 
немају средства за адаптирање објекта чиме би значајно утицали на побољшање 
квалитета живота.  

 Избегла и интерно расељена лица која немају средства да заврше започету 
стамбену изградњу.  

 Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих и интерно расељених.  

 Породице избеглих и интерно расељених чији су чланови тешко болесна лица, или 
деца са сметњама у развоју.  

 Самачка старачка домаћинства без примања или са минималним приходима.  

 Самохрани родитељи.  

 Незапослена, радно способна избегла и интерно расељена лица.  

 Становници нерегистрованог колективног центра.  
Кључни партнери локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма 
наведени су у поглављу 3.3 
 

Анализа проблема избеглих и интерно расељених лица  је показала да су 
њихови главни проблеми у Барајеву следећи : 

1. Нерешено стамбено питање. Овај проблем имају избегла и интерно расељена 
лица која станују у приватном смештају (проблем плаћања закупа и режијских трошкова)  и 
лица која живе у сопственим објектима (Неусловни објекти, недовршени објекти, мали 
стамбени простор). 

2. Незапосленост. 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 се бави привременим и повременим 
пословима који нису регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији.  

3. Недостатак материјалних средстава. Изражен је у већем делу избегличке и 
расељеничке популације а посебно код старачких домаћинстава, самохраних родитеља, 
породица које имају хроничне и тешко оболеле чланове или децу са сметњама у развоју.  

4. Проблеми правне природе. Тешкоће око прибављања различитих докумената из 
држава порекла, права из пензионог и инвалидског осигурања, као и права на социјалну и 
здравствену заштиту.  

5. Недовољна сензибилност локалне заједнице према проблемима IРЛ. Огледа се у 
минималном ангажовању локалне заједнице у решавању кључних проблема избеглих и 
интерно расељених.  

6. Недовољни и неодговарајући социјално материјални подстицај за интеграцију 
избеглих и  IРЛ.  



20 
 

7. Пасивност избеглих и интерно расељених. У локалној заједници у односу на 
сопствене проблеме који се исказује кроз непостојање свести о самоорганизовању.  

8. Отежано располагање имовином у местима или зељама порекла. Овај проблем се 
манифестује на локалном нивоу, али је његово решавање везано за националне институције 
и сарадњу Р Србије са бившим републкама СФРЈ, односно међународном управом на 
Косову и Метохији.  

Према подацима Повереништва за избелице општине Барајево, број избеглица који 
тренутно имају статус је 246,  а број интерно расељених лица са КиМ је 1. 725  или укупно 1. 
971 што чини 7,2% у укупном броју становништва. Од 1991. године на подручју Општине 
Барјево је било укупно 6. 613 избеглих и прогнаних лица. Садашња бројност доказује  да су 
се многе породице интегрисале у средину где су се пријавили.  
 

Највећи број избеглица је дошао :    

 1991–1992. године – након избијања ратних сукоба у бившим југословенским 
републикама Словенији, Хрватској и Босни и Херцеговини 

 1995. године – као прогнани у војној операцији „Олуја“ 

 1995–1996. године после потписивања „ Дејтонског споразума“ 

 1998. године после реинтеграције Сремско – Барањске области у Хрватску 
Највећи број интерно расељених лица је дошао  

 1999.године након потписивања Кумановскогвојно – техничког споразума, а траје и 
данас. 
Грађани општине Барајево, Дом здравља, Центар за социјални рад, установе и 

државни органи показали су хуманост и разумевање у решавању разноврсних проблема 
људи у невољи.  

Најзначајнију улогу у расподели хуманитарне помоћи одиграла је Организација 
Црвеног крста, али је таква помоћ стизала и од грађана, а касније и од републичких 
институција и међународних хуманитарних организација. Доношењем Закона о избеглицама, 
априла 1992. године, створена је законска регулатива за именовање општинског 
повереништва-Комесаријата за избеглице.  

Последњи попис за избегла лица је организован 2004/2005 године при чему је 
потврђен избеглички статус за 1. 305 лица али услед укидања статуса или повратка или 
регулисања личних докумената, тренутно има око 246 избеглица и 1725 расељених.  

На територији општине Барајево избегла и интерно расељена лица користе три 
врсте стамбеног смештаја: 

 приватно код рођака и пријатеља,  

 приватни смештај у изнајмљеном кући или стану,  

 приватни смаштај у сопственој кући или стану,  

 смаштај у нерегистрованим колективним центру.  
У непризнатом колективном центру (објекат предузећа „Прогрес“) борави 6 породица 

бивших избеглица, а у старој школи у Баћевцу 2 лица. Сва прогнана, избела и ИРЛ станују 
приватно.  
 Унутар избегличке и ИРЛ популације миграције трају и данас у погледу промене 
места боравка. Миграције су условљене социјално – економским факторима, таква 
миграторна кретања тешко је пратити нарочито на територији Града Београда. ГО Барајево 
је због близине Београда, ниских закупнина и  релативно јефтиног грађевинског земљишта и 
некретнина веома привлачана заизбегла и интерно расељена лица.  
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Разлози за престанак избегичког статуса : 

 Добијено држављанство републике Србије 

 Пресељење на другу општину 

 Исељење у треће земље 

 Повратак у пребивалиште 

 Смртни случај 

 Неподизање избегличке легитимације 
Сва ова лица се и даље налазе регистрована у матичној бази података 

Повереништва као активна(још у избегличком статусу) или пасивна(без статуса),без обзира 
на то дали су се одазивала на пописе или не.  

 
Миграције и трендови 

Имајући у виду број избеглих и интерно расењених лица која су за место боравка 
изабрали Градску општину Барајево, можемо са сигурношћу рећи да је ГО Барајево веома 
популарна за избегла и интерно расељена лица. Два су узрока  релевантна за овакву 
тврдњу и то : 

 Близина Београда, могућност запослења  у друштвеном и приватном сектору.  

 Релативно јефтино грађевинско земљиште, закупнине и непокретности.  
Велики број избеглих и интерно расељених лица се на неки начин интегрисао у 

локалну заједницу. П репреке за још успешнију интеграцију су бројне (образовање, начин 
живота, језичка баријера, непоседовање личних докумената), а најважнији су стамбено 
збрињавање и радна ангажованост.  

 

IV.   ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ 

Приоритетне групе обухваћене ЛАП-ом: 
1. Избегла и интерно расељена лица која немају трајно решено стамбено питање 

било да живе у приватном смештају или у сопственим недовршеним и неусловним 
стамбеним објектима.  

2. Незапослена радно способна избегла и интерно расељена лица.  
  Најугроженија лица у оквиру претходних приоритетних група: 

- Породице чији су чланови тешко или хронично болесна лица, или деца са 
сметњама у развоју; 

- Самохрани родитељи без сталних примања; 

- Самачка старачка домаћинства без сталних прихода; 

- Вишечлане и вишегенерациске породице; 

- Жене; 

- Роми.  
3. Правно невидљива лица, лица без правног субјективитета.  
 
Приоритетни проблеми су : 

 Нерешено стамбено питање; 

 Незапосленост; 

 Недостатак материјалних средстава за живот; 
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 Здраствени  проблеми 
 
 

4.1 Општи циљ  
 

               Општи циљ Акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица и миграције  је : 
 

ПОБОЉШАН СОЦИЈАЛНО – МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

И ПОВРАТНИКА ПО РЕАДМИСИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО БАРАЈЕВО ПУТЕМ ПРОГРАМА ЗА ТРАЈНО 

РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА И  ОДРЖИВИХ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЊИХОВЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У 

ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ.  

 

 

 

 

4.2 Специфични циљеви и активности 

1.) У периоду 2017. до краја 2021. трајно решити стамбено питање за најмање 
50 породица избеглих и интерно расељених,  које имају започет, недовршен  
стамбени објекат, доделом пакета грађевинског  материјала.  

Динамика : Сваке календарске године од 2017. до 2021.  доделити најмање по 
10 пакета грађевинског материјала за 10 породица.  

 
2.) У периоду 2017.  до 2021. у сарадњи са Саветом за запошљавање, Агенцијом 

за развој града Београда,  општинским и градским надлежним службама и 
Невладиним организацијама, укључити избегла и интерно расељена лица у актуелне 
програме преквалификације, доквалификације и самозапошљавања и тако им 
повећати могућности за запошљавање.  

3.) У периоду 2017. до 2021.  трајно решити стамбено питање за 5 породица, 
избеглих и интерно расељених доделом грађевинских парцела -плацева за 
индивидуалну изградњу стамбених објеката за постављање монтажних кућа или 
додела  монтажних  кућа на сопственом плацу.  

4.) У сарадњи са донаторским организацијама и надлежним  министарствима 
Владе Р Србије у периоду од 2017. до 2021. обезбедити  доделу доходовних пакета 
за економско оснаживање породица за 75 породица избеглих и интерно расељених 
лица намењених пољопривреди и занатству.  

Динамика : Сваке календарске године обезбедити доделу најмање 15 
породица. 

5.) У периоду од 2017. до 2021. трајно решити стамбено питање за 5 породица 
избеглих и интерно расељених лица - подстанара, откупом 5 одговарајућих сеоских 
домаћинстава.  

Динамика:  Откуп једног домаћинства за једну породицу сваке календарске 
године.  

6.) За стамбену изградњу у заштићеним условима општина пружа подршку у 
прикупљању документације. 
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ГО Барајево ће у финансирању пројекта учествовати са око 10%, према 
потреби. 

7.) Пакети помоћи доделом огревног дрвета за 30 породица годишње(*). 
8.) Пакети новчане помоћи за куповину лекова и лечење  (*). 
Динамика: 30 породица годишње. 
*Остваривање специфичних  циљева бр 7 и бр 8 се заснива на следећим 

активностима: 
 Расписивање конкурса 
 Прикупљање пријава/ захтева 
 Решавање по условима конкурса 
 Реализација 
 Правдање средстава 

 
Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања 

дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно 
расељених лица и другим националним стратешким документима од значаја за ову област.   

У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај 
Пројекат узима у обзир 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 и интерно расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења 
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група. 

 
Локални  акциони план за унапређење положаја избеглих , интерно расељених 

лица и повратника по редмисији у Градској општини  Барајево (2017 - 2021) је документ 
који изражава дугорочна  опредељења локалне самоуправе да побољша услове 
живота, могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених лица у локалну 
заједницу.   

 
ЛАП је заснован на свеобухватној анализи ситуације релевантне за  унапређење  

положаја циљне групе. Усмерен је на све особе које су биле изложене присилним 
миграцијама и егзистецијалним потешкоћама које то ствара, а живе на територији ГО 
Барајево.  

Специфични циљеви – Табеле  1- 4                    Активности 
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Специфични циљ бр 1. за период од 2017. до 2021. год 

Активност Период 
Реализ.  

Очекивани 
резултати 

индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери 

Буџет локалне 
управе  

Остали 
извори 

1. Аплицирање код НВО и 
других донатора 

2017-2021  Одобрена 
средства 

Потписани 
уговори 

*  Председник ГО 
Барајево 

НВО, донатори ХНХЦР и 
сл.  

2. Формирање комисије и 
израда правилника за 
расподелу грађ. материј.  

 
2017-2021 

Формирана 
комисија 
начињен 
правилник 

Решење о 
формирању 
комисије и  
документација 

*  

Комисија-савет Донатори 
Комесеријат 

3. Расписивање конкурса и 
прикупљање пријава  

 2017-2021 Расписан конкурс 
и прикупљене 
пријаве 

Позив за учешће 
на конкурсу и 
предате пријаве  

*  
Комисија-савет Јавна гласила  

Донатори 

4. Обилазак објекта 
подносиоца захтева 

2017-2021 Посећен објекат Записници са 
лица мјеста 

*  
Комисија  

5. Расписивање захтева и 
доношење одлуке о избору 
корисника 

2017-2021 Iзвршен избор 
корисника 

Записник одлуке 
*  

Комисија-савет  

6. Спровођење јавне набавке 
за испоруку грађ. материјала 

 2017-2021 Спроведена јавна 
набавка и 
одређен 
испоручиоц 

Записник-одлика 
о избору 

*  

Комисија и 
наручилац 

Стручне  службе управе 
ГО Барајево 

7. Закључивање уговора о 
додели материјала 

2017-2021 Закључен уговор Потписан уговор 
*  

Корисник и други 
потписник 
уговора 

 

8. испорука материјала и 
контрола градње 

2017-2021 Испоручен 
материјал 

Записник о 
испоруци 

*  
Комисија и 
испоручилац 
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Специфични циљ бр 2. за период од  2017. до 2021. год 

Пројектоване  Активности Период 
Реализ.  

Очекивани 
резултати 

индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери 

Буџет локалне 
Управе  

Остали 
извори 

1. Усвајање ЛАП-а 2017-2021 Усвојен ЛАП    
 

 Веће и Скупшт. ГО 
Барајево 

Савет и локалне НВО 

2. Аплицирање код 
потенцијаних донатора 

2017-2021 Одобрена 
донаторска 
средства 

Потписан 
уговори и 
протоколи 

   
Председница ГО 
Барајево 
Савет 

Донатори 

3. Одређивање земљишта за 
градњу  

 2017-2021 Извршена 
парцелација 

Потписани 
одговарајући 
уговори 

   
Председница ГО 
Барајево Комисија-
савет 

 
Донатори 

4. Iзрада правилника, 
расписивање конкурса и 
прикупљање пријава 

2017-2021 Усвојен правилник, 
и расписан конкурс 

Јавни позив, 
расписан конкурс    

 
Комисија 

 
Донатор 

5. Расписивање конкурса за 
извођача радова на објекту 
одређивање рокова за градњу 

2017-2021 Спроведена јавна 
набавка и изабран 
извођач 

Записник одлуке 
и уговор са 
извођачем 

   
 
Комисија-савет 

Донатор 
Iзвођач радова 

6. Почетак грађевинских 
радова, одређивање надзорног 
органа 

2017-2021 Почетак 
грађевинских 
радова 

Записи са лица 
места, решења и 
уговори 

   
Комисија 
наручилац и 
извођач радова 

Стручне  службе управе ГО 
Барајево 

7. КОнстантан надзор над 
квалитетом и брзином градње 

2017-2021 Висок степен 
квалитета градње 

Записници и 
извештаји 

   
Надзорни орган и 
надл. Инсп. службе 

Стручне службе ГО 
Барајево 

8. Завршетак градње, и  
усељење корисника 

2017-2021 Усељени корисници Потписани 
уговори са 
корисницима 

   
Комисија  донатор 
и корисници 

Стручне службе ГО 
Барајево 
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Специфични циљ бр 3. за период од 2017-2021. год. 

Пројектоване  Активности Период 
Реализ.  

Очекивани 
резултати 

индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери 

Буџет локалне 
управе  

Ос. изв.  

1. Усвајање ЛАП-а 2017-2021 Усвојен ЛАП  Записник са 
скупштине         

   Веће и Скупшт. ГО 
Барајево 

Савет и локалне НВО 

2. Представљање пројекта и 
јавна расправа 

2017-2021 Iзвршена 
презентација 

Записници са 
састанака и 
трибина 

   
Председница ГО 
Барајево 
Савет 

Стручне службе ГО Барајево 

3. Одређивање  локације 
земљишта за градњу  

2017-2021 Одређена локација Донешене 
одговарајуће 
одлуке 

   
Председница ГО 
Барајево Комисија-
савет 

Дирекција за изградњу и Стр. 
службе ГО Барајево 

4. Припрема документације и 
прибављање потребних 
дозвола и сагласности 

2017-2021 Добијене дозволе и 
сагласности 

Одговарајуће 
одлуке и 
решења 

   
Комисија – савет и 
Дирекција за 
изградњу 

 
Стручне службе ГО Барајево 

5. Израда правилника за 
доделу плацева 

2017-2021 Формирана 
комисија и израђен 
правилник 

Реш. о форм. 
комисије усвојен 
правилник 

   
 
Комисија-савет 

 
Стручне службе ГО Барајево 

6. Расписивање конкурса и 
прикупљање пријава 

2017-2021 Расписан конкурс и 
прикупљене пријаве 

Позив на 
учешће на 
конкурсу 

   

Конкурсна комисија 
- савет 

Стручне  службе  ГО. 
Барајево 
Средства јавног 
информисања 

7. Решавање по расписаном 
конкурсу, парцелизација и 
додела плацева корисницима 

2017-2021 Одлуке, 
испарцелисани и 
додељени плацеви 

Записници  и 
уговори    

ГО Барајево 
Комисија - савет 

Стручне службе ГО Барајево, 
Катастар и други 

8. Потписивање уговора и 
почетак градње 

2017-2021 Потписани уговори 
и започета градња 

Потписани 
уговори са 
корисницима 

   
 ГО Барајевои 
корисници 

Стручне службе ГО Барајево 
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Специфични циљ бр 4. за период од 2017. до  2021. год. 

Пројектоване  
Активности 

Период 
Реализ.  

Очекивани резултати индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери 

Буџет локалне 
управе 

Остали 
извори 

1. Усвајање ЛАП-а 2017-2021 Усвојен ЛАП    Записник са 
скупштине         

   Веће и 
Скупштина ГО 
Барајево 

Савет и локалне НВО 

2. Аплицирање код 
потенцијалних донатора 

2017-2021 Одобрена средства Потписани 
уговори са 
донатором 

   
Председница ГО 
Барајево 
 

Стручне службе ГО 
Барајево 
Донатори 

3. Формирање комисије 
и израда плана откупа 

2017-2021 Формирана комисија, 
сачињен правилник услова 
и критеријума 

Донешене 
одговарајуће 
одлуке и 
правилник 

   

Комисија-савет 
и донатор 

 
Стручне службе ГО 
Барајево 

4. Обилазак,попис и 
класификовање сеоских 
имања које би власници 
продали 

 2017-2021 Посећена домаћинства, 
направљен попис и 
класификација 

Записници, фото и 
видео 
документација 

   

 
Комисија – 
савет 

 
Стручне службе ГО 
Барајево 
Донатори 

5. Расписивање 
конкурса и прикупљање 
пријава 

2017-2021 Расписан конкурс и 
прикупљене пријаве 

Позив на учешће 
на конкурсу 

   

Конкурсна 
комисија - савет 

Стручне  службе  ГО. 
Барајево 
Средства јавног 
информисања 

6. Решавање по 
расписаном конкурсу,  

2017-2021 Одлуке,  и решења Записници  и 
уговори    

ГО Барајево 
Комисија - савет 

Стручне службе ГО 
Барајево, Катастар и 
други 

7. Потписивање уговора 
и увођење корисника у 
посед  

2017-2021 Потписани уговори и  
уведен корисник у посед 

Потписани 
уговори са 
корисницима 

   
 ГО Барајевои 
корисници 

Стручне службе ГО 
Барајево 
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 ГО Барајево ће у финансирању пројекта учествовати са око 10%, према 
потреби. 

Средства за реализацију овог локалног акционог плана обезбеђиваће се из 
различитих извора: Део средстава ће се обезбедити из буџета локалне управе (доделом 
земљишта за градњу, изградња потребне инфраструктуре, путева, јавне расвете и сл.), део 
средстава ће се обезбедити преко донаторских буџета (изградња станова,куповина сеоских 
домаћинстава,додела грађевинског материјала) и других доступних извора. 
 

 

V. ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 
 

Међународни стратешки документи су : 

 Конвенција Уједињених Нација о статусу избеглица (1951) ; 

 Женевска конвенција о раду Црвеног крста (1949). 
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и интерно расељених 
лица су: 

 Закон о избеглицама (Службени гласник Р Србије број 18/92 ; 42/2002 ; 45/2002). 

 Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица 
2015-2020 

 Стратегија за управљање миграцијама 

 Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији 

 Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији 

 Стратегија за смањење сиромаштва (2003) ; 

 Национална стратегија одрживог развоја (2008) ; 

 Национална стратегија привредног развоја Р Србије (2006 ~ 2012) ; 

 Национална стратегија запошљавања (2005 ~ 2010) ; 

 Стратегија развоја пољопривреде ; 

 Стратегија развоја социјалне заштите  (2005) ; 

 Национални план акције за децу (2004) ; 

 Закoн о избеглицама (1992) ; 

 Закон о Црвеном крсту (2005). 
На нивоу града Београда релевантна планска документа су : 

 Нацрт стратегије развоја града Београда (2008) ; 

 Стратегија развоја здравствене заштите у Београду (2007). 
Локална стратешка документа од значаја за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у ГО Барајево су : 

 Статегија одрживог развоја ГО Барајево  

 Локални акциони план за младе  

 Локални акциони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња са територије 
општине Барајево за период од 2015-2025 
 
Најважнији закључци 
Прегледом и анализом стратешке документације међународног, националног, 

градског и локалног карактера дошли смо до неколико најважнијих закључака и то : 
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 Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица  
дефинише основне правце деловања  - обезбеђивање услова за повратак и 
обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је у складу са међународно 
прихваћеним циљевима за решавање проблема и унапређење положаја ове циљне 
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.  

 Град Београд нема усвојену стратегију за решавање проблема избеглих и интерно 
расељених лица.  

 Локална стратешка документа  ГО Барајево  указују на доминантне проблеме 
избеглих и интерно расељених лица, као и на начин за њихово решавање и 
интеграцију избеглих и интерно расељених у локалну заједницу.  

 

VI. МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

 
Средства за реализацију овог Локалног акционог плана обезбеђиваће се из 

различитих извора: Део средстава ће се обезбедити из буџета локалне управе (Додела 
земљишта за градњу, изградња потребне инфраструктуре, путева, јавне расвете и сл.), део 
средстава ће се обезбедити преко донаторских буџета (изградња станова,куповина сеоских 
домаћинстава,додела грађевинског материјала) и других доступних извора. Потенцијални 
донаторски фондови на које ће се реализација ЛАP-a ослањати су  UNHCR, USAID, HELP, 
NPA, ASB, EUROPEAN PERSPEKTIVE, IOM и друге.  

Поступајући у складу са донетим националним стратегијама:  за смањење 
сиромаштва, решавање питања избеглих и интерно расељених лица, запошљавања, 
одрживог развоја, очекује се финансиска подршка ресорних министарстава и градских  
секретаријата.  

Аранжмани за примену ЛАП-а у ГО Барајево 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 
2.) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП 

 
Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања, 
представљаће Савет за управљање миграцијама. Савет ће, као део свог будућег рада, 
направити план управљања применом  ЛАП- а. 

 У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а; 

 Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат 
операционализације ЛАП-а ; 

 Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација, од сваког актера – 
учесника у процесу унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица у 
локалној заједници ; 

 Одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а ; 

 Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивање успешности (евалуације) 
ЛАП-а  
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 Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.  
 

Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће 
институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и 
пројекта развијених на основу ЛАП-а 

Механизми праћења, оцењивања успешности примене ЛАП-а и доношење 
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања 
успешности. 

Циљ праћења успешности (Мониторинга и Евалуације) ЛАП-а је да се 
систематски прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП-а 
ради евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.  

Временски оквир: Мониторинг, спроводи се континуирано и дугорочно за период 
2017. до 2021. Евалуација ће се вршити периодично два пута годишње. Финална евалуација 
обавиће се на крају 2021. године.  

Предмет Мониторинга и Евалуације – укључују целовито сагледавање испуњења 
активности, задатака и специфичних циљева.  

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 др.  

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП-а 
ће бити следећи: 

1. Обухват избеглих и интерно расељених лица новим услугама и мерама; 
2. Структура корисника услуга и мера програма; 
3. Ниво укључености различитих актера у пружању услуга избеглим и IРЛ у лок. 

заједници; 
4. Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и IРЛ; 
5. Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и IРЛ.  

Процесни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП-а су 
следећи: 

1. Број протокола о сарадњи са донаторским организацијама; 
2. Број трајно решених стамбених проблема.  
3. Број сертификата о завршеној преквалификацији и доквалификацији; 
4. Број закључених уговора о раду; 
5. Број лица која су добила сертификате и дипломе; 
6. Број и врста пружених услуга избеглим и интерно расељеним лицима; 
7. Број и врста едукативних радионица и број укључених корисника.  

 
Савет за управљање миграцијама ће бити одговоран за праћење и оцењивање 

успешности рада на примени Локалног акционог плана. Тим за мониторинг и евалуацију чине 
представници и стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или 
посредно баве питањима избеглих и интерно расељених лица, као и представници 
корисничких група овог ЛАП-а. Савет ће својим планом рада дефинисати начин 
организовања мониторинга и евалуације Локалног акционог плана.  

 


