
 

Бр. 553-74/2-2023 

Београд, 13.03.2023. 

 

Комесаријат за избеглице и миграције у складу са чланом 21. Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018), утврђује  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА    

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

У 2022. ГОДИНИ 

 

1. Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС" бр. 110/2021), у 

оквиру раздела 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, програм 1001 – Унапређење и 

заштита људских и мањинских права и слобода, функција 070 – Социјална помоћ угроженом 

становништву, некласификована на другом месту, програмска активност 0013 – Подршка 

присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, опредељено је 8.000.000,00 

динара.  

Комесаријат за избеглице и миграције је 24. фебруара 2022. године објавио Јавни позив за 

финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја 

за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу 

споразума о реадмисији, усмерених ка oбележавању датума од значаја за корисничку 

популацију, унапређивању информисаности у областима од значаја за корисничку 

популацију, прикупљању документационе грађе која  сведочи о активностима на прихвату и 

збрињавању избеглица са простора бивше СФРЈ,  интерно расељених лица са Косова и 

Метохије и остале корисничке популације.  

По овом Јавном позиву пријаве је послало 37 удружења са 39 програма, а након бодовања и 

рангирања у складу са Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која 

реализују организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, 

интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији и 

породице несталих лица, Одлуком је одобрено делимично финансирање 16 програма на 

основу које су закључени уговори и реализована су  средства у износу од 3.000.000,00 динара: 

 



 

Рб 

 

Назив ОЦД 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

 

1 
Удружење породица 

несталих и прогнаних ''Суза'' 
Београд 

Да сјећања не блиједе - 

билтен брoj 59 
165.000,00 

 

 

2 

Центар за информативну 

подршку ''Наш Одговор'' 
Београд 

Специјално издање Прави 

одговор бр.175 - 30 година 

Комесаријата за избеглице и 

миграције 

260.000,00 

 

3 Удружење грађана „Нанас“ Београд 

Снимање филма о 30 година 

постојања Комесаријата за 

избеглице и миграције 

500.000,00 

 

4 

Удружење грађана за помоћ 

расељенима са КиМ „Свети 

Спас“ 

Београд Спасовдан у Призрену 2022 220.000,00 

5 Центар за историју, 

демократију и помирење 
Нови Сад 

Рат у Хрватској-избеглице, 

сећања и повратак 
140.000,00 

 

6 

Координација удружења 

избеглих и расељених у 

Републици Србији'' 

Београд 
Не заборавимо 12 бањалучких 

беба и пробој коридора 
120.000,00 

7 Академска иницијатива 

''Форум 10'' 

Нови 

Пазар 

Интеркултурална 

интервенција 
150.000,00 

 

8 Удружење Срба из Хрватске Београд 

Зборник радова број 18/2022 

Грађански рат у Хрватској 

1991-1995 

150.000,00 

 

9 
Српско национално друштво 

„Пребиловци“ 
Београд 

Пребиловци - сећање на 

жртве геноцида НДХ и рата 

1992-1995 

200.000,00 

 

10 

Документарно 

информациони центар 

"Веритас-Книн" 

Београд 
Да се не заборави - сећања и 

помени 
180.000,00 

 

11 
Удружење грађана ''Калина'' Београд 

Збрињавање и прихват 

избјеглица од стране 

појединих породица у Србији 

1991-1995 

150.000,00 

 

12 
Савез Срба из региона Београд 

Часопис Српско Коло - Права 

прогнаних Срба, број 74 
150.000,00 

 

13 

Удружење за очување 

традиције ''Чувари Христовог 

гроба'' 

Београд 

Чување традиције - чување 

Христовог гроба, Васкрс у 

Врлици 2022 

200.000,00 

 

14 
Асоцијација избегличких 

удружења Срба из Хрватске 
Београд 

Обележавање годишњице 

страдања Срба у Хрватској - 

16. Крушедолски сабор 

200.000,00 

 

15 Савез Крајишких удружења Нови Сад 

Дан сећања на страдање Срба 

у 13 западнокрајишких 

општина 

115.000,00 

16 Удружење избеглица из 

Републике Хрватске 
Београд 

Чико, зашто то радиш... ми 

смо само деца? 
100.000,00 

 



Дана 12. априла 2022. године, објављен је други Јавни позив за финансирање/делимично 

финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, 

интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији,  

усмерених на информисање и пружање правне помоћи у вези са остваривањем и заштитом 

имовинских права и права из пензионог осигурања избеглица из Републике Хрватске и Босне 

и Херцеговине у Србији као  и повратника у Републику Хрватску и Босну и Херцеговину. 

На Јавни позив поднето је укупно 6 пријава, а након бодовања и рангирања у складу са 

Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују организације 

цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, 

тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији и породице несталих лица, 

Одлуком је одобрено делимично финансирање следећа 2 програма, на основу које су 

закључени уговори и реализована средства у износу од 600.000,00 динара: 

 

Рб 

 

Назив ОЦД 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

1 Удружење грађана "Српски 

крајеви" 
Нови Сад 

Информисање о имовинским 

правима Срба у БиХ 
420.000,00 

 

 

2 Коалиција Удружења 

избеглица у Србији 
Београд 

Правна, информативна и 

саветодавна помоћ прогнаним 

лицима која живе у Републици 

Србији у вези заштите и 

остваривања имовинских 

права 

180.000,00 

 

Законом о изменама и допунама Закона о буџету републике Србије за 2022. годину 

(„Сл.гласник РС“ бр. 125/2022), у оквиру раздела 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, 

програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, функција 070 

– Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, програмска 

активност 0013 – Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања 

миграцијама, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 

опредељено је 3.600.000,00 динара, тако да су закљученим уговорима са горе наведеним 

организацијама цивилног друштва, реализована сва средства која су овим Законом 

опредељена за 2022. годину.   

 

2. Законом о буџету за 2022. годину у оквиру раздела 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, 

програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, функција 110 

– Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, 

програмска активност 0014 – Рад Комисије за нестала лица, економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама, опредељено је 6.000.000,00. 

Комесаријат за избеглице и миграције је 10. марта 2022. године објавио Јавни позив за 

финансирање/делимично финансирање пројеката удружења који су од значаја за унапређење 



процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору 

бивше СФРЈ и АП КиМ. 

По Јавном позиву пријаве је послало 7 удружења, а након бодовања и рангирања у складу са 

Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката удружења који су од значаја за 

унапређење процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на 

простору бивше СФРЈ и АП КиМ, Одлуком је одобрено делимично финансирање 7 програма 

и реализована су расположива средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара: 

 

 

Рб 

 

Назив удружења 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

 

1 

Документационо 

информативни центар 

„Веритас-Книн“ 

 

Београд 

 

Потрага за несталим 

 

 

800.000,00 

 

2 

Документационо 

информативни центар 

„Косметске жртве“ 

 

Београд 

Збогом киднаповани срби 

1998-2022 

 

800.000,00 

 

3 

Удружење породица 

несталих и погинулих лица 

„Суза“ 

 

Београд 

Подршка породицама-дуг према 

жртвама 
 

980.000,00 

 

4 

Удружење породица 

киднапованих и несталих 

лица на Косову и Метохији 

 

Београд 

Породице не одустају у 

трагању за истином и  

правдом 

 

1.800.000,00 

 

5 

Удружење  за заштиту истине 

о српском народу „21. 

новембар“ 

 

Београд 

Нова изненађења у 

проналажењу несталих лица 

 

250.000,00 

 

6 

Удружење породица 

косметских страдалника 

 

Београд 

Тражимо нестала лица и 

гајимо културу сећања 

 

750.000,00 

 

7 

Удружење родитеља и 

породица ухапшених, 

заробљених и несталих лица 

СРЈ 

 

Нови Сад 

30 година борбе за истину и 

правду за убијене цивиле и 

војнике ЈНА из 1991-92 

годинe 

 

 

620.000,00 

 

 

           


