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У в о д 
 

 
 
 
 
 

Уводна реч Председника општине Књажевац 
 
 
 
 
 
 

Поштовани, 

Према евиденцији Повереништва за избеглице у нашој општини је у протеклих 
десет година боравило је 2200 избеглих и прогнаних лица са простора бивших југословенских 
република као и 1120 интерно расељених лица регистрованих 1999. године. 

Локална самоуправа је свих ових година, у складу са могућностима, настојала да 
олакша живот људима који су стицајем околности постали наши суграђани. Сада идемо корак 
даље. Израдили смо Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица која живе у нашој општини. 

Основни задатак нашег деловања биће даље стамбено збрињавање и помоћ у 
економском оснаживању и осамостаљивању породица. 

Сматрам да је израда ЛАП само наставак општег стратешког приступа локалне 
самоуправе развоју општине Књажевац у побољшању услова за живот њених становника. ЛАП 
јасно наглашава да је један од приоритета свих нас који управљамо овом општином да 
избеглим и интерно расељеним лицима омогућимо достојан живот. 

Крајњи циљ ЛАП је потпуна интеграција избеглих и интерно расељених у локалну 
заједницу. 
 
 
 
 
 
 

Књажевац                                                                        Председник општине Књажевац 
мај 2014. год.                                                                                       Милан Ђокић
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Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица 

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја 
избеглих1 и интерно расељених лица2 (ИРЛ) подразумевамо процес доношења одлука о томе 
које промене значајне за живот избеглих и интерно расељених лица намеравамо да остваримо 
у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на 
идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници 
у планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и 
интерно расељених лица посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку 
којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота 
локалне заједнице. 

У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима 
подразумевају се сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и 
расељавању, због рата на простору бивших југословенских република и 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. 

Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања 
дефинисаним Националном стратегијом за решевање питања избеглих и интерно расељених 
лица и другим националним стратешким документима од значаја за ову област³. У циљу 
координираног рада, коришћење научених лекција и најбољих пракси, овај Пројекат узима у 
обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а наочито 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 угрожености осетљивих 
друштвених група. 
Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ доноси се на период од 5 
година. 

Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у Општини Књажевац, заснива се на интерактивном приступу чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 

 Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности; 

 Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено 
организоване подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници; 

 Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама 
унапређења положаја избеглих и интерно расељених; 

 Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се 
тежи; 

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

 Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници. 

                                                           
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 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. (http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee) 
 
2
 Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да 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 међуGreška! Nije pronađen izvor reference.Greška! Nije pronađen 
izvor reference.народни правни акти у области људских права. (htt://www.articleword.org/index.php/Displaced_person 
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За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о полажају и потребама 
избеглих и интерно расељених лица у општини Књажевац, коришћени су следећи извори: 
резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним актерима, 
статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице 
републике Србије, Општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних 
невладиних организација итд. 
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Сажетак – резиме 

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица је 
стратешки документ Скупштине општине Књажевац који је урађен од стране Савета за 
управљање миграцијама и треба да буде усвојен на седници Општинског већа Књажевац, а 
односи се на период 2014 – 2018. године. 

Општи циљ овог документа је побољшање материјалног стања избеглих и интерно 
расељених лица кроз програме трајног стамбеног збрињавања и побољшање њиховог социо – 
економског положаја. 

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица 
има предвиђане аранжмане за имплементацију који обухватају локалне структуре, различите 
мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење: 

а) Структуре за управљање процесом примене ЛАП. 

б) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП. 

Структуре за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, 
представљаће Савет за управљање миграцијама, који је учествовао у његовој изради. Овај 
Савет ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног плана. 

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

У складу са Локалним акционим планом биће реализована подела улога и 
одговорности међу различитим актерима у локаној заједници – партнерима у реализацији. 
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П о г л а в љ е  1. 

Лична карта Књажевца 

Oпштина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком 
Бугарском и улази у састав Тимочке крајине. Налази се на северној географској ширини од 
43°20' дo 43°45'и источној географској дужини од 22°11' дo 22°41'. 

Општина се простире на површини од 1.202 км2 и по величини је четврта у републици 
Србији. Претежни део Књажевца припада брдско – планинском подручју. 

Највиша тачка на територији Општине је Миџор на Старој планини (2.169 м надморске 
висине). Најнижа тачка је 176 м надморске висине и налази се у Књажевачкој котлини. 

Подручје општине обухвата 86 насеља, од чега је 85 сеоских насеља. Сам град се налази 
на саставу Сврљишког и Трговичког Тимока који заједно чине Бели Тимок, који тече ка Зајечару 
где заједно са Црним Тимоком чине Тимок, по коме је сама Тимочка крајина добила назив. 

У општини Књажевац живи 31.491 становник, од чега 18.404 у граду (подаци из 
последњег пописа становништва 2011. године) Просечна густина насељеностије 26 становника 
по км2, што је сврстава у ретко насељене општине. 

Књажевац је са другим градовима повезан друмским и железничким саобраћајем. 
Најважнија друмска саобраћајница је магистрални пут који се пружа из правца Зајечара преко 
Књажевца и води ка Нишу. 

 

Београд 280 км 

Зајечар 40 км 

Ниш 60 км 

Прахово – Дунав 110 км 

Сокобања 41 км 

Пирот 64 км 

Софија 147 км 

На подручју Општине се налази заштићено природно добро – Парк природе „Стара планина“. 
 

Подручје општине Књажевац обухвата град Књажевац и 85 сеоских насеља: 

1 Алдина Река 
2 Алдинац 
3 Балановац 
4 Балинац 
5 Балта Бериловац 
6 Бањски Орешац 
7 Бели Поток 
8 Берчиновац 
9 Божиновац 

10 Булиновац 
11 Бучје 
12 Валевац 
13 Васиљ 
14 Видовац 
15 Вина 
16 Витковац 
17 Влашко Поље 
18 Вртовац 
19 Габровница 
20 Глоговац 
21 Горња Каменица 
22 Горња Соколовица 

23 Горње Зуниче 
24 Градиште 
25 Грезна 
26 Дебелица 
27 Дејановац 
28 Доња Каменица 
29 Доња Соколовица 
30 Доње Зуниче 
31 Дрвник 
32 Дреновац 
33 Дречиновац 
34 Жлне 
35 Жуковац 
36 Зоруновац 
37 Зубетинац 
38 Иново 
39 Јаковац 
40 Јаловик Извор 
41 Јања 
42 Јелашница 
43 Каличина 
44 Кална 
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45 Кандалица 
46 Кожељ 
47 Крента 
48 Лепена 
49 Локва 
50 Мањинац 
51 Миљковац 
52 Минићево 
53 Мучибаба 
54 Ново Корито 
55 Орешац 

56 Ошљане 
57 Папратна 
58 Петруша 
59 Подвис 
60 Понор 

61 Потркање 
62 Причевац 
63 Равна 
64 Равно Бучје 
65 Радичевац 
66 Ргоште 

67 Репушница 

68 Сврљишка Топла 
69 Скробница 
70 Слатина 

71 Стањинац 

72 Старо Корито 

73 Стогазовац 
74 Татрасница 
75 Трговиште 
76 Трновац 
77 Ћуштица 
78 Црвење 

79 Црни Врх 
80 Шарбановац 

81 Шести Габар 
82 Штипина 
83 Штитарац 
84 Штрбац 
85 Шуман Топла 
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П о г л а в љ е  2. 

Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у oпштини Књажевац 

Са појавом првих ратних сукоба на просторима бивше заједничке државе долази до 
појаве првих избеглица. 

Први блажи талас избеглица у општини Књажевац, почео је још давне 1990. године. 
Према подацима Повереништва за избеглице у Општини Књажевац од 1991. године до 1995. 
године боравило је 2.320 избеглих и прогнаних лица са територије Хрватске и Босне и 
Херцеговине. 

Највећи број избеглих и прогнаних је са простора републике Хрватске, а мањи број је из 
Босне и Херцеговине. Позната је чињеница да се један број избеглих и прогнаних вратио у 
земљу порекла, а посредством УНХЦР након 1995. године, један број избеглица је напустио 
Књажевац и отишао у веће градове Републике Србије, 9 лица смештено је у Дому старих у 
Књажевцу. 

Што се тиче интерно расељених лица са Косова и Метохије на првој регистрацији 1999. 
године било је 776 лица мали број имао је своје фамилије у Књажевцу, а остали су били 
смештени у седам колективних центара, од тога три центра су била у сеоским срединама. Како 
је то у већини општина било, и у општини Књажевац 2005. године гасе се сви колективни 
центри, тако да су сва ИРЛ која су имала имовину и била у могућности да је продају, то учинили 
и од тако обезбеђених средстава купили себи одговарајуће објекте за становање, остали су се 
снашли да живе у изнајмљеним становима, обзиром да нису имали другу могућност. 

Данас на територији општине Књажевац живи 108 избеглих и прогнаних лица и 85 
интерно расељено лице. Такође мора се напоменути да ова групација (ИРЛ, и избегли и 
прогнани) на жалост нису организовани ни у једну НВО, с тога је њихова интеграција отежана. 
Своје проблеме једино могу изнети повереништву, који даље спроводи решавање истих. 
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БРОЈЧАНИ ПРИКАЗ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА 
 
 

Избегле породице 

Укупно 
људи 

Укупно 
породица 

Породице са 1 – 2 
члана 

Породице са 3 – 5 
чланова 

Породице преко 5 
чланова 

108 35 16 17 2 

Избегла деца 

Смештај избеглих лица 

Укупно људи Укупно породица 
Сопствени смештај или 

смештај код ближе родбине 
Смештај код другог 

108 35 30 5 

 

 
 

БРОЈЧАНИ ПРИКАЗ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
 

Расељене породице 

Укупно 
људи 

Укупно 
породица 

Породице са 1 – 2 
члана 

Породице са 3 – 5 
чланова 

Породице преко 5 
чланова 

85 22 5 14 3 

Расељена деца 

Смештај расељених лица 

Укупно људи Укупно породица 
Сопствени смештај или 

смештај код ближе родбине 
Смештај код другог 

85 22 17 5 

Укупно 
људи 

Укупно 
породица 

Породице 
са децом 

Укупно 
деце 

Деца 
0 – 3 год. 

Деца 
4 – 10 год. 

Деца 
11 – 18 год. 

108 35 16 28 5 7 16 

Укупно 
људи 

Укупно 
породица 

Породице 
са децом 

Укупно 
деце 

Деца 
0 – 3 год. 

Деца 
4 – 10 год. 

Деца 
11 – 18 год. 

85 22 13 14 1 5 8 



 

   10 

П о г л а в љ е  3. 

Анализа ситуације и закључци 

Анализа важних докумената која су од посебног значаја за ову област која регулише 
питања избеглих и прогнаних као и расељених лица са Косова и Метохије и реализовани 
програми намењени за ту категорију лица у општини Књажевац је основ за разрешење 
проблема ове социјалне групације и израду Акционог плана. 

Стратешки документи од значаја за питање избеглих и интерно расељених лица су: 

 Стратегија одрживог развоја општине Књажевац (2010 - 2020) 

 Стратегија социјалне заштите у општини Књажевац (2013 - 2018) 

 Локални план акције за младе (2009 - 2013) 

 

Подршка избеглим и расељеним лицима коју пружа општина Књажевац 

 

1. Одлуком о финансијској подршсци породицама са децом („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 10/2011, 20/2013, 22/2013) прописано је право на подршку породицама 

са децом са избегличким и статусом расељених лица: 

 

 бесплатне уџбенике и ужину за децу основношколског узраста  

 бесплатан целодневни боравак у Предшколској установи 
 

2. У току 2012. године општина Књажевац је реализовала пројекат „Помоћ у кући за 

старе и особе са инвалидитетом у општини Књажевац“, у оквиру програма Supporting access to 

rights, employment and livelihood enhancement of refugees and IDPs in Serbia, 

EuropeAid/131079/L/ACT/RS, у оквиру којег су биле ангажовано 3 геронтодомаћице са 

избегличким статусом у пружању услуге „Помоћ у кући“. 
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Реализовани пројекти у периоду од 2010. до 2013. године 

година 2010 укупно укупно кирс 
укупно 

општина 

избеглице       

куће грађевински материјал       

број 
породица износ КИРС општина укупно 

број 
породица 

износ 
КИРС општина укупно       

        3 1125000 0 1125000 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 

Напомена:                     

година 2010       

расељена лица       

куће грађевински материјал       

број 
породица износ КИРС општина укупно 

број 
породица 

износ 
КИРС општина укупно       

7 4900000 245000 5145000 4 1500000 0 1500000 6.645.000,00 6.400.000,00 245.000,00 

Напомена: УНХЦР             

година 2011       

избеглице       

куће грађевински материјал       

број 
породица износ КИРС општина укупно 

број 
породица 

износ 
КИРС општина укупно       

4 3344000 176000 3520000 3 906877,6 218122,4 1125000 4.645.000,00 4.250.877,60 394.122,40 

Напомена: УНХЦР                   

година 2012       

избеглице       

доходовне активности грађевински материјал       

број 
породица износ КИРС општина укупно 

број 
породица 

износ 
КИРС општина укупно       

16 2280000 120000 2400000 4 1760000 88000 1848000 4.248.000,00 4.040.000,00 208.000,00 

Напомена:                    

година 2012       

расељена лица       
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куће грађевински материјал       

број 
породица износ КИРС општина укупно 

број 
породица 

износ 
КИРС општина укупно       

        3 1320000 66000 1386000 1.386.000,00 1.320.000,00 66.000,00 

Напомена           
УКУПНО 18.049.000,00 17.135.877,60 913.122,40 
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Крајњи корисници – локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица су: 

1. Интерно ресељена лица вишечлане породице са четири и више чланова 
домаћинства и старачка домаћинства; 

2. Једночлане породице избеглих и прогнаних лица, претежно старије особе; 

3. Самохрани родитељи. 

Кључни партнери 

 Комесаријат за избеглице; 

 Локална самоуправа; 

 Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“; 

 Црвени крст; 

 Национална служба за запошљавање. 

Анализом проблема је показала да су главни проблеми избеглих и интерно расељених 
лица: 

1. Нерешено стамбено питање  

2. Проблем запошљавања као један од видова интеграције у локалној средини. 

Неадекватан смештај и нерешено стамбено питање је директан проблем и манифестује 
се као централни и главни проблем. 

Суштина овог проблема је сиромаштво које је типично за ову популацију и јавља се као 
проблем недостатка средстава за самостално решавање проблема, недовољна ангажованост 
државних и локалних структура на решавању стамбених проблема. 

Најдрастичније се то одражава на старе и болесне као и самохране родитеље. 
Основни узрок овог проблема је лоша ситуација у држави, ограничени стамбени 

фондови, немогућност да се имовина у земљи порекла прода и тим средствима реши стамбени 
проблем. 

Последица оваквог стања је да долази до одласка избеглица и расељених лица у велике 
градове. 

Проблеми који прате избегла и расељена лица карактеришу и домицилно 
становништво: 

 Велики број незапослених са средњом стручном спремом квалификационе 
структуре која не одговара потребама ново отворених радних места; 

 Незапослена женска радна снага неадекватне стручне спреме; 

 Недовољан број стручних кадрова високе и више стручне спреме 

 Незаинтересованост за пројекат самозапошљавања; 

 Незаинтересованост за рад на селу. 
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П о г л а в љ е  4. 

Приоритетне групе 

Основни критеријум за избор приоритетних група међу расељеним и избеглим лицима 
су: 

 степен интеграције у локалну средину; 

 незапосленост и материјално сиромаштво; 

 величина и структура. 

Приоритетне групе одабране су на основу критеријума расељених и избеглих лица: 

 Расељена и избегла лица која немају решено стамбено питање 

 Расељена и избегла лица која имају нерешена имовинско правна питања. 

 Радно способна лица са неодговарајућом стручном спремом која су потребна 
привреди општине. 

Препоруке за решавање приоритета 

Обезбедити средства донатора и локалне самоуправе за учешће у пројектима. 

- откуп сеоских домаћинстава; 

- помоћ у грађевинском материјалу; 

- екосномско оснаживање породица; 

- приоритет породица са децом школског узраста, стари и немоћнии породице 
које се баве пољопривредом. 
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П о г л а в љ е  5. 

Општи и специфични циљеви 

Општи циљ: 

Побољшање материјалног стања ИРЛ-а и избеглица у општини Књажевац кроз програм 
трајног стамбеног збрињавања и побољшање њиховог социо – економског положаја. 

Специфични циљ: 

 До краја 2016. год. обезбедити средства и услове за решавање стамбеног 
проблема за куповину три сеоска домаћинстава за најугроженије породице избеглих и ИРЛ; 

 До краја 2016. год. обезбедити средства и услове за решавање стамбеног 
проблема за три породице кроз програм – помоћ у грађевинском материјалу; 

 До краја 2016. инфомисање младих и заинтересованих ИРЛ о 
преквалификацији; 

 Током 2016. писање пројеката Општинске управе са институцијама које путем 
јавних радова могу да ангажују радно способна ИРЛ; 

 До краја 2016. год. обезбедити средства за санацију објеката за пет породица 
ИРЛ; 

 До краја 2016. год. обезбедити средства за откуп још два сеоска домаћинства за 
ИРЛ; 

 До краја 2017. год. обезбедити средства за још највише три сеоска домаћинства 
за најугроженије породице избеглица и ИРЛ; 

 У периоду од почетка 2016. год. до краја 2018. год. обезбедити за најугроженије 
породице избеглица и ИРЛ најмање 10 пакета за отпочињање самосталног породичног малог 
бизниса. 
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П о г л а в љ е  6. 

Активности – задаци за реализацију ЛАП 

2014. година 

1. Специфични циљеви: до краја 2014. год. обезбедити средства за куповину пет  сеоских кућа 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. интервју са 
потенцијалним корисницима 

II квартал 
2014.г. 

Укупан број 
пријављених ИПЛ и 

избеглица 

Заинтересован 
број породица 

Повереник Повереник 
Општина 

Књажевац 

1.2. доношење одлуке о 
расписивању конкурса на 

савету 

II квартал 
2014. г. 

Донета одлука Донета одлука Комисија 
Повереник 
и Комисија 

Савет и 
Општинска 

управа 

1.3.утврђивање правилника и 
критеријума 

III квартал 
2014.г. 

Утврђен текст 
правилника 

Текст 
правилника 

Повереникза 
избеглице 

Повереник 
за 

избеглице 

Општинска 
управа 

1.4. расписивање конкурса 
III квартал 

2014 .г. 
Расписан конкурс 

Расписан 
конкурс 

Комисија 
Повереник 
и Комисија 

Савет 
општинске 

управе 

1.5. разматрање приспелих 
захтева и утврђивање ранг 

листе 

IV квартал 
2014. г. 

Утврђен предлог ранг 
листе 

Предлог ранг 
листе 

Комисија 
Повереник 
и Комисија 

Савет 

1.6. избор и доношење одлуке 
о избору корисника 

IV квартал 
2014. г. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
Комисија 

Повереник 
и комисија 

Савет 

1.7. закључивање уговора са 
корисницима 

IV квартал 
2014. г. 

Закључени уговори Додељене куће  Комисија 
Савет за 

миграције 
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2015. година 

 
1. Специфични циљ: Током 2015. године обезбедити средства и услове за решавање стамбеног проблема за 5 породица  кроз програм у 
грађевинском материјалу. 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. интервју са 
потенцијалним корисницима 

15 дана 
Укупан број пријављених 

избеглих и ИРЛ 
Заинтересован 
број породица 

Повереник Повереник 
Општинска 

управа 

1.2. аплицирање код 
Комесаријата и НВО 

II квартал 
2015. 

Позитиван одговор на 
ампликацију 

Дозначена 
средства 

Председник 
општине, 

повереник 

Представник 
општине 

Влада Србије 
Комесаријат 

1.3. формирање комисије 
II квартал 

2015. 

Формирање комисије за 
доделу срестава за 

градњу 

Донета одлука 
о избору 
чланова 
комисије 

 Савет 
Савет за 

социјална 
питања 

1.4. утврђивање правилника и 
критеријума 

III квартал 
2015. 

Утврђен текст правилника 
Текст 

правилника 

Повереник за 
избеглице и 
Комесаријат 

Повереник за 
избеглице 

Општинска 
управа 

1.5. утврђивање текста 
предлога конкурса 

III квартал 
2015. 

Утврђен текст 
Расписан 
конкурс 

Повереник 
Повереник и 

комисија 

Повереник 
Комисија и 

Савет 

1.6. разматрање приспелих 
захтева 

III квартал 
2015. 

Утврђен предлог 
приспелих захтева и 

критеријума 

Утврђен 
предлог 

приспелих 
захтева 

Повереник 
Повереник и 
Комисија 

Комисија и 
Савет 

1.7. утврђивање предлога 
ранг листе 

IV квартал 
2015. 

Утврђена ранг листа 
Утврђен 
предлог 

Комисија Комисија Комисија 

1.8. избор и доношење одлуке 
о избору корисника 

IV квартал 
2015. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
 Комисија  

1.9. закључивање уговора са 
корисницима 

IV квартал 
2015. 

Додељени кредити и 
закључени уговори 

Расподељена 
средства 

 
Комесаријат 
за избеглице 

Савет 
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2. Специфични циљ: До краја 2015. инфомисање  заинтересованих ИРЛ о преквалификацији 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. одговор на понуду 
школе и састанак са 
наставним кадром 

II квартал 
2015. 

Постигнут договор 
о броју уписаних 

полазника 

Конкурс од 
стране 

Микрoфинс 

Повереник и 
наставни кадар  

Микрофинс и 
повереник 

Општина, UNHCR 

1.2. састанак са 
потенцијалним 
кандидатима 

II квартал 
2015. 

Број уписаних 
кандидата 

 
Повереник и 

наставни кадар  
Повереник  

 

3. Специфични циљ: Ангажовање ИРЛ и избеглих лица кроз програм јавних радова  

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
НСЗ 

II квартал 
2015. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 

општинска управа 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

1.4. упошљавање десет 
ИРЛ 

III i IV 
квартал 

2015. 

Запослење 
десеторо ИРЛ у 

трајању од 6 
месеци 

Број 
ангажованих 

лица 

Локална ЈП и 
установе 

НСЗ, Локална ЈП и 
установе 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

 

4. . Специфични циљ: Доходовне активности за ИРЛ и избегла лица 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
КИРС 

II квартал 
2015. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 
општинска 

управа 

Општина и 
институције 

које 
конкуришу 

1.3. формирање 
комисије 

II квартал 
2015. 

Формирање комисије за 
доделу помоћи за 

доходовне активности 

Донета одлука о 
избору чланова 

комисије 
 Савет 

Савет за 
социјална 

питања 

1.4. утврђивање III квартал Утврђен текст правилника Текст Повереник за Повереник за Општинска 
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правилника и 
критеријума 

2015. правилника избеглице и 
Комесаријат 

избеглице управа 

1.5. утврђивање текста 
предлога конкурса 

III квартал 
2015. 

Утврђен текст 
Расписан 
конкурс 

Повереник 
Повереник и 

комисија 

Повереник 
Комисија и 

Савет 

1.6. разматрање 
приспелих захтева 

III квартал 
2015. 

Утврђен предлог 
приспелих захтева и 

критеријума 

Утврђен предлог 
приспелих 

захтева 
Повереник 

Повереник и 
Комисија 

Комисија и 
Савет 

1.7. утврђивање 
предлога ранг листе 

IV квартал 
2015. 

Утврђена ранг листа Утврђен предлог Комисија Комисија Комисија 

1.8. избор и доношење 
одлуке о избору 

корисника 

IV квартал 
2015. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
 Комисија  

1.9. закључивање 
уговора са корисницима 

IV квартал 
2015. 

закључени уговори 
Расподељена 

средства 
 

Комесаријат 
за избеглице 

Савет 
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2016. година 

1. Специфични циљ: Током 2016. године обезбедити средства за откуп још пет сеоских домаћинстава 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. интервју са 
потенцијалним 
корисницима 

I квартал 
2016. г. 

укупан број 
пријављених 

избеглих и ИРЛ 

заинтересован број 
породица 

Људски 
повереник, 

комисија 
Повереник Општина 

1.2. доношење одлуке 
на савету о расписивању 

конкурса 

I квартал 
2016. г. 

Донета одлука Донета одлука Комисија 
Повереник и 

комисија 
Савет и 

Општинска управа 

1.3. утврђивање 
правилника и 
критеријума 

II квартал 
2016. г. 

Утврђен текст 
правилника 

Текст правилника 
Повереник за 

избеглице 
Повереник за 

избеглице 
Општинска управа 

1.4. расписивање 
конкурса 

II квартал 
2016. г. 

Расписан конкурс Расписан конкурс Kомисија 
Повереник и 

комисија 
Општинске управа 

и Савет 

1.5. разматрање 
приспелих захтева и 

утврђивање ранг листе 

III квартал 
2016. г. 

Утврђен предлог 
ранг листе 

Предлог ранг листе Kомисија 
Повереник и 

комисија 
Савет 

1.6. избор и доношење 
одлуке о избору 

корисника 

IV квартал 
2016. г. 

Донета одлука Сачињена ранг листа Комисија 
Повереник и 

комисија 
Савет 

1.7. закључивање 
уговора са корисницима 

IV квартал 
2016. г. 

закључени уговори Додељене куће Комисија Комисија Савет 
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2. Специфични циљ: Током 2016. године обезбедити средства и услове за решавање стамбеног проблема за породице кроз програм у 
грађевинском материјалу. 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. интервју са 
потенцијалним корисницима 

20 дана 
Укупан број 

пријављених избеглих 
и ИРЛ 

Заинтересован 
број породица 

Људски повереник Повереник 
Општинска 

управа 

1.2. Аплицирање код 
Комесаријата и НВО 

I квартал 
2016. 

Позитиван одговор на 
ампликацију 

Дозначена 
средства 

Председник 
општине повереник 

Представник 
општине 

Влада Србије, 
Комесаријат 

1.3. формирање комисије 
I квартал 

2016. 
Формирање комисије 

за доделу срестава 

Донета одлука о 
избору чланова 

комисије 
 Савет 

Савет за 
социјална 

питања 

1.4. утврђивање Правилника и 
критеријума 

II квартал 
2016. 

Утврђен текст 
правилника 

Текст правилника 
Комесаријат за 

избеглице и 
повереник 

Повереник за 
избеглице 

Општинска 
управа 

1.5. утврђивање текста 
предлога конкурса 

II квартал 
2016. 

Утврђен текст Расписан конкурс Повереник 
Повереник и 

комисија 

Повереник 
Комисија и 

Савет 

1.6. разматрање приспелих 
захтева 

III квартал 
2016. 

Утврђен предлог 
приспелих захтева  

Утврђен предлог 
приспелих захтева 

и критеријума 
Повереник Комисија 

Комисија и 
Савет 

1.7. утврђивање предлога 
ранг листе 

IV квартал 
2016. 

Утврђена ранг листа Утврђен предлог Комисија Комисија 
Комисија и 

Савет 

1.8. избор и доношење одлуке 
о избору корисника 

IV квартал 
2016. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
 Комисија  

1.9. закључивање уговора са 
корисницима 

IV квартал 
2016. 

Додељени кредити и 
закључени уговори 

Расподељена 
средства 

 
Комесаријат за 

избеглице 
Савет 

 
3. Специфични циљ: До краја 2016. инфомисање  заинтересованих ИРЛ о преквалификацији 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. одговор на понуду 
школе и састанак са 

II квартал 
2016. 

Постигнут договор 
о броју уписаних 

Конкурс од 
стране 

Повереник и 
наставни кадар  

Микрофинс и 
повереник 

Општина, UNHCR 
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наставним кадром полазника Микрoфинс 

1.2. састанак са 
потенцијалним 
кандидатима 

II квартал 
2016. 

Број уписаних 
кандидата 

 
Повереник и 

наставни кадар  
Повереник  

 

3. Специфични циљ: Ангажовање ИРЛ и избеглих лица кроз програм јавних радова  

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
НСЗ 

II квартал 
2016. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 

општинска управа 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

1.4. упошљавање десет 
ИРЛ 

III i IV 
квартал 

2016. 

Запослење 
десеторо ИРЛ у 

трајању од 6 
месеци 

Број 
ангажованих 

лица 

Локална ЈП и 
установе 

НСЗ, Локална ЈП и 
установе 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

 

4. . Специфични циљ: Доходовне активности за ИРЛ и избегла лица 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
КИРС 

II квартал 
2016. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 
општинска 

управа 

Општина и 
институције 

које 
конкуришу 

1.3. формирање 
комисије 

II квартал 
2016. 

Формирање комисије за 
доделу помоћи за 

доходовне активности 

Донета одлука о 
избору чланова 

комисије 
 Савет 

Савет за 
социјална 

питања 

1.4. утврђивање 
правилника и 
критеријума 

III квартал 
2016. 

Утврђен текст правилника 
Текст 

правилника 

Повереник за 
избеглице и 
Комесаријат 

Повереник за 
избеглице 

Општинска 
управа 

1.5. утврђивање текста 
предлога конкурса 

III квартал 
2016. 

Утврђен текст 
Расписан 
конкурс 

Повереник 
Повереник и 

комисија 
Повереник 
Комисија и 
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Савет 

1.6. разматрање 
приспелих захтева 

III квартал 
2016. 

Утврђен предлог 
приспелих захтева и 

критеријума 

Утврђен предлог 
приспелих 

захтева 
Повереник 

Повереник и 
Комисија 

Комисија и 
Савет 

1.7. утврђивање 
предлога ранг листе 

IV квартал 
2016. 

Утврђена ранг листа Утврђен предлог Комисија Комисија Комисија 

1.8. избор и доношење 
одлуке о избору 

корисника 

IV квартал 
2016. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
 Комисија  

1.9. закључивање 
уговора са корисницима 

IV квартал 
2016. 

закључени уговори 
Расподељена 

средства 
 

Комесаријат 
за избеглице 

Савет 
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2017. година 
7. Специфични циљ: Током 2017. године обезбедити средства за откуп још три сеоска домаћинства. 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. интервју са 
потенцијалним корисницима 

I квартал 
2017. г. 

укупан број пријављених 
избеглих и ИПЛ  

заинтересован 
број породица 

Повереник, 
комисија 

Повереник Општина Књажевац 

1.2. доношење одлуке на 
савету о расписивању 

конкурса 

I квартал 
2017. г. 

Донета одлука Донета одлука Комисија 
Повереник и 

комисија 
Савет и Општинска 

управа 

1.3. утврђивање правилника и 
критеријума 

II квартал 
2017. г. 

Утврђен текст правилника 
Текст 

правилника 
Повереник за 

избеглице 
Повереник за 

избеглице 
Општинска управа 

1.4. расписивање конкурса 
II квартал 

2017. г. 
Расписан конкурс 

Расписан 
конкурс 

Комисија 
Повереник и 

комисија 
Општинске управа и 

Савет 

1.5. разматрање приспелих 
захтева и утврђивање ранг 

листе 

III квартал 
2017. г. 

Утврђен предлог ранг 
листе 

Предлог ранг 
листе 

Комисија 
Повереник и 

комисија 
Савет 

1.6. избор и доношење одлуке 
о избору корисника 

IV квартал 
2017. г. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
Комисија 

Повереник и 
комисија 

Савет 

1.7. закључивање уговора са 
корисницима 

IV квартал 
2017. г. 

закључени уговори Додељене куће  Комисија Савет 

 
 

2. Специфични циљ: До краја 2017. инфомисање  заинтересованих ИРЛ о преквалификацији 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. одговор на понуду 
школе и састанак са 
наставним кадром 

II квартал 
2017. 

Постигнут договор 
о броју уписаних 

полазника 

Конкурс од 
стране 

Микрoфинс 

Повереник и 
наставни кадар  

Микрофинс и 
повереник 

Општина, UNHCR 

1.2. састанак са 
потенцијалним 
кандидатима 

II квартал 
2017. 

Број уписаних 
кандидата 

 
Повереник и 

наставни кадар  
Повереник  
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3. Специфични циљ: Ангажовање ИРЛ и избеглих лица кроз програм јавних радова  

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
НСЗ 

II квартал 
2017. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 

општинска управа 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

1.4. упошљавање десет 
ИРЛ 

III i IV 
квартал 

2017. 

Запослење 
десеторо ИРЛ у 

трајању од 6 
месеци 

Број 
ангажованих 

лица 

Локална ЈП и 
установе 

НСЗ, Локална ЈП и 
установе 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

 

4. . Специфични циљ: Доходовне активности за ИРЛ и избегла лица 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
КИРС 

II квартал 
2017. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 
општинска 

управа 

Општина и 
институције 

које 
конкуришу 

1.3. формирање 
комисије 

II квартал 
2017. 

Формирање комисије за 
доделу помоћи за 

доходовне активности 

Донета одлука о 
избору чланова 

комисије 
 Савет 

Савет за 
социјална 

питања 

1.4. утврђивање 
правилника и 
критеријума 

III квартал 
2017. 

Утврђен текст правилника 
Текст 

правилника 

Повереник за 
избеглице и 
Комесаријат 

Повереник за 
избеглице 

Општинска 
управа 

1.5. утврђивање текста 
предлога конкурса 

III квартал 
2017. 

Утврђен текст 
Расписан 
конкурс 

Повереник 
Повереник и 

комисија 

Повереник 
Комисија и 

Савет 

1.6. разматрање 
приспелих захтева 

III квартал 
2017. 

Утврђен предлог 
приспелих захтева и 

критеријума 

Утврђен предлог 
приспелих 

захтева 
Повереник 

Повереник и 
Комисија 

Комисија и 
Савет 

1.7. утврђивање IV квартал Утврђена ранг листа Утврђен предлог Комисија Комисија Комисија 
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предлога ранг листе 2017. 

1.8. избор и доношење 
одлуке о избору 

корисника 

IV квартал 
2017. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
 Комисија  

1.9. закључивање 
уговора са корисницима 

IV квартал 
2017. 

закључени уговори 
Расподељена 

средства 
 

Комесаријат 
за избеглице 

Савет 
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2018. година 
7. Специфични циљ: Током 2018. године обезбедити средства за откуп још три сеоска домаћинства. 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. интервју са 
потенцијалним корисницима 

I квартал 
2018. г. 

укупан број пријављених 
избеглих и ИПЛ  

заинтересован 
број породица 

Повереник, 
комисија 

Повереник Општина Књажевац 

1.2. доношење одлуке на 
савету о расписивању 

конкурса 

I квартал 
2018. г. 

Донета одлука Донета одлука Комисија 
Повереник и 

комисија 
Савет и Општинска 

управа 

1.3. утврђивање правилника и 
критеријума 

II квартал 
2018. г. 

Утврђен текст правилника 
Текст 

правилника 
Повереник за 

избеглице 
Повереник за 

избеглице 
Општинска управа 

1.4. расписивање конкурса 
II квартал 

2018. г. 
Расписан конкурс 

Расписан 
конкурс 

Комисија 
Повереник и 

комисија 
Општинске управа и 

Савет 

1.5. разматрање приспелих 
захтева и утврђивање ранг 

листе 

III квартал 
2018. г. 

Утврђен предлог ранг 
листе 

Предлог ранг 
листе 

Комисија 
Повереник и 

комисија 
Савет 

1.6. избор и доношење одлуке 
о избору корисника 

IV квартал 
2018. г. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
Комисија 

Повереник и 
комисија 

Савет 

1.7. закључивање уговора са 
корисницима 

IV квартал 
2018. г. 

закључени уговори Додељене куће  Комисија Савет 

 
 

2. Специфични циљ: До краја 2018. инфомисање  заинтересованих ИРЛ о преквалификацији 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. одговор на понуду 
школе и састанак са 
наставним кадром 

II квартал 
2018. 

Постигнут договор 
о броју уписаних 

полазника 

Конкурс од 
стране 

Микрoфинс 

Повереник и 
наставни кадар  

Микрофинс и 
повереник 

Општина, UNHCR 

1.2. састанак са 
потенцијалним 
кандидатима 

II квартал 
2018. 

Број уписаних 
кандидата 

 
Повереник и 

наставни кадар  
Повереник  
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3. Специфични циљ: Ангажовање ИРЛ и избеглих лица кроз програм јавних радова  

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси Одговорни актери Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
НСЗ 

II квартал 
2018. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 

општинска управа 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

1.4. упошљавање десет 
ИРЛ 

III i IV 
квартал 

2018. 

Запослење 
десеторо ИРЛ у 

трајању од 6 
месеци 

Број 
ангажованих 

лица 

Локална ЈП и 
установе 

НСЗ, Локална ЈП и 
установе 

Општина и 
институције које 

конкуришу 

 

4. . Специфични циљ: Доходовне активности за ИРЛ и избегла лица 

Активности Време Резултати Индикатори Ресурси 
Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. учешће на конкурсу 
КИРС 

II квартал 
2018. 

аплицирање апликација 

Повереник и 
сарадници 

партнерских 
институција 

Повереник за 
избеглице, 
општинска 

управа 

Општина и 
институције 

које 
конкуришу 

1.3. формирање 
комисије 

II квартал 
2018. 

Формирање комисије за 
доделу помоћи за 

доходовне активности 

Донета одлука о 
избору чланова 

комисије 
 Савет 

Савет за 
социјална 

питања 

1.4. утврђивање 
правилника и 
критеријума 

III квартал 
2018. 

Утврђен текст правилника 
Текст 

правилника 

Повереник за 
избеглице и 
Комесаријат 

Повереник за 
избеглице 

Општинска 
управа 

1.5. утврђивање текста 
предлога конкурса 

III квартал 
2018. 

Утврђен текст 
Расписан 
конкурс 

Повереник 
Повереник и 

комисија 

Повереник 
Комисија и 

Савет 

1.6. разматрање 
приспелих захтева 

III квартал 
2018. 

Утврђен предлог 
приспелих захтева и 

критеријума 

Утврђен предлог 
приспелих 

захтева 
Повереник 

Повереник и 
Комисија 

Комисија и 
Савет 

1.7. утврђивање IV квартал Утврђена ранг листа Утврђен предлог Комисија Комисија Комисија 
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предлога ранг листе 2018. 

1.8. избор и доношење 
одлуке о избору 

корисника 

IV квартал 
2018. 

Донета одлука 
Сачињена ранг 

листа 
 Комисија  

1.9. закључивање 
уговора са корисницима 

IV квартал 
2018. 

закључени уговори 
Расподељена 

средства 
 

Комесаријат 
за избеглице 

Савет 
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П о г л а в љ е  7. 

Ресурси – Буџет 

Из буџета локалне самоуправе планира се издвајање најмање 5%. Средстава по за 
учешће у конкурсима Комесаријата за избеглице. 

Што се донаторских програма тиче, општина Књажевац учествује са минимум 10% 
учешће. 

За учешће у пројектима користе се средства са посебне позиције у буџету општине. 
Средства за реализацију овог Локаног плана обезбеђиваће се из различитих извора: 

делом из донаторских буџета делом из комесаријата, делом из буџета општине Књажевац 
односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог локалног плана, као и других 
доступних извора. 
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П о г л а в љ е  8. 

Аранжмани за примену 

Аражмани за примену Локаног акционог плана у општини Књажевац обухватају 
локалне структуре и различите мере које ће обезбедити његово успешно спровођење. У 
оквиру локалних структура разликују се: 

 Структуре за управљање процесом примене ЛАП; 

 Структуре које су оперативне и примењују ЛАП. 

Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, 
представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења који је учествовао у његовој 
изради. Савет ће направити План управљања применом локалног плана. 

Савет ће имати следеће задатке: 

 Одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана; 

 Именује локалне тимове за управљање пројектом; 

 Обезбеђује приступ и прикупљање података и информација у електронској 
форми; 

 Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана; 

 Управља процесом праћења и врши оцењивање успешности Локалног плана; 

 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 пројекaта 
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 Локаног плана има следеће задатке и одговорности: 

 Реализација Локалног акционог плана; 

 Непосредна комуникација са корисницима услуга; 

 Редовно доставља извештаје секретару Савета; 

 Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и 
препорукама управљачке структуре. 

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне сарадње, 
пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване 
резултате примене Локалног плана. 

Детаљне годишње планове за наредни период, након 2014. године примениће Савет. 
Механизам праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношење 
евентуалних мера биће дефинисан Планом праћења и оцењивања успешности (планом 
мониторинга). 
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П о г л а в љ е  9. 

Праћење и оцена успешности 

 Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и еволуције) ЛАП је да се 
константно прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП ради 
предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена. 

 Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података 
спроводи се континуирано и дуготрајно за период 2014 – 2018. год. 

Евалуација (као анализа података и доношења оцене о успешности) вршиће се 
периодично. Једном годишње подносиће се извештај Скупштини општине. Финална евалуација 
обавиће се на крају 2018 .године. 

 Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључује 
целовито сагледавање испуњења активности задатака и специфичних циљева. 

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног 
акционог плана ће бити: 

 Број нових услуга – локалних мера / програма за избегле и ИРЛ; 

 Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама; 

 Структура корисника програма; 

 Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим и ИРЛ у 
локалној заједници; 

 Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ. 

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле ЛАП-а. 

Mетоде и технике мониторинга и евалуације: 

За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се сет алата међу којима су: 
евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете), 
извештавање и др. 

Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговоран за праћење и 
оцењивање успешности рада на примени Локалног акционог плана вршиће мoниторинг (М) и 
евалуацију (Е). Тим М и Е чине представници стручна лица из локалних институција и 
организација које сe непосредно или посредно баве питањима избеглих и ИРЛ, као и 
представници корисничких група овог локалног плана. Савет за управљање миграцијама и 
трајна решења ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и 
евалације Локалног плана. 
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