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Опште образложење корисника:  
Комесаријат за избеглице и миграције обавља послове  који се односе на збрињавање избеглица, поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију избеглица, статус и 
збрињавање интерно расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за азил,  примарни прихват и активности у вези реинтеграције повратника по споразуму о 
реадмисији ( у сарадњи са другим надлежним органима и институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата.   Поред избеглица и интерно расељених лица, 
активности Комесаријата усмерене су и на руковођење Центром за азил у коме  привремени самештај налазе лица – тражиоци азила, до момента регулисања статуса, као и 
обезбеђивање смештаја лицима која су добила статус по Закону о азилу у периоду одређеном законом. Масовни прилив миграната који на свом путу према Европској унији 
пролазе територијом Србије  захтевала је ургентно реаговање. Проблем је саниран организовањем транзитно прихватних центара за које трошкове функционисања и 
обезбеђивања основних животних услова сноси Комесаријат.   

 

    

Биланс предлога финансијског плана корисника: 
 

 

    
 

2019 Укупно (у лимиту и изнад лимита) У лимиту Изнад лимита 

Шифра и назив  
програма/програмске 
активности/пројекта 

Извори 
01, 10, 11 Остали извори Укупна 

средства 
Постојећа 

мера Нова мера Извори 
01, 10, 11 Остали извори Укупна 

средства 
Постојећа 

мера Нова мера Укупна 
средства 

Постојећа 
мера Нова мера 

1 2 3 4(2+3) 5 6 7 8 9(7+8) 10 11 12 13 14 

1001 - Унапређење и заштита 
људских и мањинских права и 
слобода 

1.575.185.000 4.731.466.000 6.306.651.000 6.306.651.000  1.535.185.000 4.731.466.000 6.266.651.000 6.266.651.000  40.000.000 40.000.000  

0013 - Подршка присилним 
мигрантима и унапређење 
система управљања 
миграцијама 

1.471.935.000 543.800.000 2.015.735.000 2.015.735.000  1.431.935.000 543.800.000 1.975.735.000 1.975.735.000  40.000.000 40.000.000  

0014 - Рад Комисије за 
нестала лица 

35.000.000 1.300.000 36.300.000 36.300.000  35.000.000 1.300.000 36.300.000 36.300.000     

7007 - ИПА 2013 - Сектор 
унутрашњих послова 

720.000 4.560.000 5.280.000 5.280.000  720.000 4.560.000 5.280.000 5.280.000     

7018 - ИПА 2014 - Сектор 
унутрашњих послова 

35.879.000 43.982.000 79.861.000 79.861.000  35.879.000 43.982.000 79.861.000 79.861.000     

7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи 
послови 

26.705.000  26.705.000 26.705.000  26.705.000  26.705.000 26.705.000     

7070 - ИПА 2016 - Подршка у 
форми твининг пројекта 

946.000 37.824.000 38.770.000 38.770.000  946.000 37.824.000 38.770.000 38.770.000     

000276 - Регионални стамбени 
програм 

4.000.000 4.100.000.000 4.104.000.000 4.104.000.000  4.000.000 4.100.000.000 4.104.000.000 4.104.000.000     
 

    

 

2020 Укупно (у лимиту и изнад лимита) У лимиту Изнад лимита 

Шифра и назив  Извори Остали извори Укупна Постојећа Нова мера Извори Остали извори Укупна Постојећа Нова мера Укупна Постојећа Нова мера 
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програма/програмске 
активности/пројекта 

01, 10, 11 средства мера 01, 10, 11 средства мера средства мера 

1 2 3 4(2+3) 5 6 7 8 9(7+8) 10 11 12 13 14 

1001 - Унапређење и заштита 
људских и мањинских права и 
слобода 

1.500.954.000 3.081.882.000 4.582.836.000 4.582.836.000  1.500.954.000 3.081.882.000 4.582.836.000 4.582.836.000     

0013 - Подршка присилним 
мигрантима и унапређење 
система управљања 
миграцијама 

1.450.407.000 15.000.000 1.465.407.000 1.465.407.000  1.450.407.000 15.000.000 1.465.407.000 1.465.407.000     

0014 - Рад Комисије за 
нестала лица 

35.000.000  35.000.000 35.000.000  35.000.000  35.000.000 35.000.000     

7007 - ИПА 2013 - Сектор 
унутрашњих послова 

             

7018 - ИПА 2014 - Сектор 
унутрашњих послова 

11.293.000 56.706.000 67.999.000 67.999.000  11.293.000 56.706.000 67.999.000 67.999.000     

7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи 
послови 

             

7070 - ИПА 2016 - Подршка у 
форми твининг пројекта 

254.000 10.176.000 10.430.000 10.430.000  254.000 10.176.000 10.430.000 10.430.000     

000276 - Регионални стамбени 
програм 

4.000.000 3.000.000.000 3.004.000.000 3.004.000.000  4.000.000 3.000.000.000 3.004.000.000 3.004.000.000     
 

    

 

2021 Укупно (у лимиту и изнад лимита) У лимиту Изнад лимита 

Шифра и назив  
програма/програмске 
активности/пројекта 

Извори 
01, 10, 11 Остали извори Укупна 

средства 
Постојећа 

мера Нова мера Извори 
01, 10, 11 Остали извори Укупна 

средства 
Постојећа 

мера Нова мера Укупна 
средства 

Постојећа 
мера Нова мера 

1 2 3 4(2+3) 5 6 7 8 9(7+8) 10 11 12 13 14 

1001 - Унапређење и заштита 
људских и мањинских права и 
слобода 

1.498.184.000 3.036.603.000 4.534.787.000 4.534.787.000  1.498.184.000 3.036.603.000 4.534.787.000 4.534.787.000     

0013 - Подршка присилним 
мигрантима и унапређење 
система управљања 
миграцијама 

1.453.121.000 15.000.000 1.468.121.000 1.468.121.000  1.453.121.000 15.000.000 1.468.121.000 1.468.121.000     

0014 - Рад Комисије за 
нестала лица 

35.000.000  35.000.000 35.000.000  35.000.000  35.000.000 35.000.000     

7007 - ИПА 2013 - Сектор 
унутрашњих послова 

             

7018 - ИПА 2014 - Сектор 
унутрашњих послова 

6.063.000 21.603.000 27.666.000 27.666.000  6.063.000 21.603.000 27.666.000 27.666.000     

7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи 
послови 

             

7070 - ИПА 2016 - Подршка у 
форми твининг пројекта 

             

000276 - Регионални 
стамбени програм 

4.000.000 3.000.000.000 3.004.000.000 3.004.000.000  4.000.000 3.000.000.000 3.004.000.000 3.004.000.000     
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Предлог прихода и примања корисника: 
 

 

    

Извор финансирања опис Износ 

05 - Донације од иностраних земаља 

7311 - Текуће донације од иностраних држава 

Правни основ 

2019.год. Оквирни споразум потписан између РС и Банке за развој савета Европе и Меморандум о разумевању потписан са Министарством унутрашњих послова Републике Чешке. 

2020.год. Оквирни споразум потписан између РС и Банке за развој савета Европе. 

2021.год. Оквирни споразум потписан између РС и Банке за развој савета Европе. 

Опис  

2019.год. Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за 
спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.947 евра. Регионални 
пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 
стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме о донацији у вредности 128.6 милиона евра за спровођење седам 
потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених 
решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на Скупштини донатора 6/06/2018 којим се планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура 
припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи 23.590.391 ЕУР. 
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у 
колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 
године до 1995 године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у 
складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве 
Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради иѕвршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да 
издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и 
пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи 
на посебан наменски рачун ЈУПа.  
 

 

4.200.000.000 

2020.год. Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за 
спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.947 евра. Регионални 
пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 
стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме о донацији у вредности 128.6 милиона евра за спровођење седам 
потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених 
решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на Скупштини донатора 6/06/2018 којим се планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура 
припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи 23.590.391 ЕУР. 
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у 
колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 
године до 1995 године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у 
складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за 

3.000.000.000 
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избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве 
Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради иѕвршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да 
издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и 
пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи 
на посебан наменски рачун ЈУПа.  

 

2021.год. Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за 
спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.947 евра. Регионални 
пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 
стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме о донацији у вредности 128.6 милиона евра за спровођење седам 
потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених 
решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на Скупштини донатора 6/06/2018 којим се планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура 
припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи 23.590.391 ЕУР. 
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у 
колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 
године до 1995 године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у 
складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве 
Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради иѕвршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да 
издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и 
пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи 
на посебан наменски рачун ЈУПа.  

 

3.000.000.000 

Опис  изнад лимита 

06 - Донације од међународних организација 

7321 - Текуће донације од међународних организација 

Правни основ 

2019.год. Уговор број 9-9/747 од 05.12.2016 са Швајцарском Конфедерацијом. 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Швајцарска канцеларија за развој и сарадњу (СДЦ) је определила средства за подизање капацитета и унапређење система азила у Републици Србији и 
иста пренела Комесааријату за избеглице у складу са пројектом и уговором број 9-9/747 од 05.12.2016. 

24.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

Опис  изнад лимита 

09 - Примања од продаје нефинансијске имовине 

8111 - Примања од продаје непокретности  
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Правни основ 

2019.год. Закон о избеглицама  

2020.год. Закон о избеглицама  

2021.год. Закон о избеглицама  

Опис  

2019.год. У складу са Законом о избеглицама Комесаријат закључује Уговоре о откупу станбених јединица са лицима која су изабрана након Јавног позива 15.000.000 

2020.год. У складу са Законом о избеглицама Комесаријат закључује Уговоре о откупу станбених јединица са лицима која су изабрана након Јавног позива 15.000.000 

2021.год. У складу са Законом о избеглицама Комесаријат закључује Уговоре о откупу станбених јединица са лицима која су изабрана након Јавног позива 15.000.000 

Опис  изнад лимита 

15 - Неутрошена средства донација из претходних година 

3117 - Пренета неутрошена средства из ранијих година 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 406.100.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

Опис  изнад лимита 

56 - Финансијска помоћ ЕУ 

7323 - Текуће донације од ЕУ 

Правни основ 

2019.год. Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА) и  
Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013 годину у оквиру иструмената за 
предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014 

 

2020.год. Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА) и  
Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013 годину у оквиру иструмената за 
предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014 
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2021.год. Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА) и  
Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013 годину у оквиру иструмената за 
предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014 

 

Опис  

2019.год. Средства су намењена за реализацију активности у оквиру спровођења помоћи из предприступних фондова ЕУ (ИПА). 86.366.000 

2020.год. Средства су намењена за реализацију активности у оквиру спровођења помоћи из предприступних фондова ЕУ (ИПА). 66.882.000 

2021.год. Средства су намењена за реализацију активности у оквиру спровођења помоћи из предприступних фондова ЕУ (ИПА). 21.603.000 

Опис  изнад лимита 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
 

 

  

     
  

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

     

   

Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво 
 

     
   

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

     

   

Правни основ: Надлежност Комесаријата утврђена је Законом о избеглицама, Уредбом о збрињавању избеглица, Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица, Уредбом о 
ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица, Законом о азилу, Законом о управљању миграцијама, Стратегијом  о 
реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији, Стратегијом о управљању миграцијама, Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно 
расељених лица, Уредба о мерилима за утврђиовање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима 
коришћења стамбеног простора за привремени смештај, Уредба о начину укључивања лица којима је призната заштита у друштвеним културним и привредни живот РС, 
Уредбом о материјалним условима прихвата тражилаца азила и Одлуком о образовању Комисије за нестала лица 

 

     

   

Опис: Комесаријат за избеглице и миграције обавља послове  који се односе на збрињавање избеглица, поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију избеглица, статус и 
збрињавање интерно расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за азил,  примарни прихват и активности у вези реинтеграције повратника по споразуму о 
реадмисији ( у сарадњи са другим надлежним органима и институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата.   Поред избеглица и интерно расељених лица, 
активности Комесаријата усмерене су и на руковођење Центром за азил у коме  привремени самештај налазе лица – тражиоци азила, до момента регулисања статуса, као и 
обезбеђивање смештаја лицима која су добила статус по Закону о азилу у периоду одређеном законом. Масовни прилив миграната који на свом путу према Европској унији 
пролазе територијом Србије  захтевала је ургентно реаговање. Проблем је саниран организовањем транзитно прихватних центара за које трошкове функционисања и 
обезбеђивања основних животних услова сноси Комесаријат.   
 
Спровођењем есхумација, идентификација и примопредаје посмртних остатака уз примену и поштовање високих професионалних  решава се велики број случајева лица који 
се воде као нестали што је основни мандат Комисије за нестала лица. 
 

 

     

  

Циљеви програма: 
 

 

     

  

Циљ 1: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције  

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност 
Циљна вредност у 

2019. год. 
Циљна вредност у 

2020. год. 
Циљна вредност у 

2021. год. 

1. Број јединица локалне самоуправе чији су локални акциони планови подржани од стране 
Комесаријата за избеглице и миграције  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 90 120 120 120 

2. Број лица која су добила статус по закону о азилу којима је обезбеђен смештај  
Извор верификације: Извештај о раду  

Број 2016 6 40 40 40 

3. Број програма од јавног интереса које реализују удружења или друге организације цивилног 
друштва које је подржао Комесаријат  
Извор верификације: Извештај Канцеларији за цивилна друштва 

Број 2016 56 56 56 56 

Циљ 2: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СМЕШТАЈА, ИСХРАНЕ И ОСНОВНИХ  ЖИВОТНИХ  УСЛОВА У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА, ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ, ЦЕНТРИМА ЗА ПРИМАРНИ ПРИХВАТ ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, 
УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И транзитно прихватним центрима 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност 
Циљна вредност у 

2019. год. 
Циљна вредност у 

2020. год. 
Циљна вредност у 

2021. год. 
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1. Обезбеђен довољан смештајни капацитет   у кц, усз и центрима за азил  
Извор верификације: Извештај о раду комесаријата 

да/не 2016 да да да да 

Циљ 3: Успоставити јединствену евединцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и постмортем података, што ће олакшати активности на тражењу 
несталих 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност 
Циљна вредност у 

2019. год. 
Циљна вредност у 

2020. год. 
Циљна вредност у 

2021. год. 

1. Успостављена  јединствена евиденција несталих лица  
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за нестала лица 

да/не 2016 не да да да 
 

 

 

     

 

Списак припадајућих програмских активности, пројеката и нових мера у оквиру постојећих програмских активности 

0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама 

0014 - Рад Комисије за нестала лица 

7007 - ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова 

7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова 

7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи послови 

7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта 

000276 - Регионални стамбени програм 
  

 

     

   

Програмска активност: 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: Законом о избеглицама, Уредбом о збрињавању избеглица и Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица, Уредбом о ближим условима и мерилима за 
утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица, Законом о азилу, Уредбом о изменама и допунама уредбе о начину укључивања у друштвени, културни 
и привредни живот лица којима је  признато право на уточиште, Уредбом о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или 
додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај, Законом о управљању миграцијама, Стратегијом  о реинтеграцији 
повратника по основу споразума о реадмисији, Стратегијом о управљању миграцијама и Одлуком о образовању Комисије за нестала лица  

 

Опис: Наведеном регулативом утврђени су стручни и други послови који се односе на збрињавање избеглица, поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију избеглица, 
статус и збрињавање интерно расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за азил,  примарни прихват и активности у вези реинтеграције повратника по споразуму о 
реадмисији ( у сарадњи са другим надлежним органима и институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата.   Изменама Закона о избеглицама које су усвојене 
2010. године, створен је правни основ за интеграцију избеглица, решавањем стамбених потреба и другим начинима интеграције (економско оснаживање и осамостаљивање). 
Иако у наведеном закону правни основ за финансирање услуга смештаја и исхране расељених лица није утврђен, због немогућности да се овим лице у колективним центрима 
ускрати пружање услуга смештаја и исхране, круг корисника услуга проширен је, поред избеглица и на расељена лица. Усвајањем Стратегије за решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица, створен је правни основ и за помоћ породицама интерно расељених лица за побољшање услова становања и економско оснаживање. Поред 
избеглица и интерно расељених лица, активности Комесаријата усмерене су и на руковођење Центром за азил у коме  привремени самештај налазе лица – тражиоци азила, до 
момента регулисања статуса. 
Надлежности Комесаријата за избеглице по Стратегији за реинтеграцију повратника по споразуму о реадмисији  обухватају следеће области: стварање институционалног 

 



41000 - КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ - Предлог финансијског плана за период 2019 - 2021. године 

 

 

  

    

датум штампе: 9.11.2018 
 

   

 

страна 9 
 

 

оквира за реинтеграцију повратника, стварање услова за њихов примарни прихват и подизање капацитета локалних заједница за њихову реинтеграцију у друштво. Стратегија 
предвиђа низ мера, између осталих: информисање повратника о томе где, како и коме могу да се обрате за помоћ; прибављање личних докумената; обезбеђивање превоза до 
места пребивалишта након асистираног повратка и пријаве Канцеларији за реадмисију; нострификацију диплома; отварање одељења у школама за потребе деце повратника за 
учење језика; смештај; запошљавање; укључивање у социјалну заштиту и здравствену заштиту. У фебруару 2009. године, Влада је основала Координационо тело за праћење и 
управљање миграцијама састављено од министара који су у оквиру свога ресора надлежни за поједине аспекте миграција. Комесаријат за избеглице је одређен да обавља 
стручне, оперативне и административно-техничке послове за Координационо тело. 
Усвајањем Закона  о управљању миграцијама одређено је да Комесаријат за избеглице  обавља послове који се односе и на: предлагање Влади циљева и приоритета 
миграционе политике; предлагање Влади мера и активности ради подстицања позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих миграција; праћење 
спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне управе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе података од значаја за израду стратешких 
докумената из области миграција и предлагање пројеката из области управљања миграцијама. Такође је одређено да Комесаријат за избеглице и миграције обавља послове 
који се односе на: дефинисање, предлагање и предузимање мера за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији и интеграцију лица којима је, у складу са 
Законом о азилу, признато право на уточиште. Комесаријат за избеглице обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и анализу података, информација и 
показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и емиграцији; израду и редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије; обуку и 
оспособљавање лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама.  Ради подстицања активности неопходних за спровођење циљева и мера из области 
управљања миграцијама у јединици локалне самоуправе, из буџета Републике Србије могу се финансирати планови које утврде надлежни органи јединица локалне 
самоуправе. Влада утврђује висину средстава за подстицај активности у локалној самоуправи у програму подстицаја на предлог Комесаријата. 
 
Уредбом о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште уређено је да се укључивање у друштвени, културни и 
привредни живот лица којима је признато право на уточиште, обезбеђује кроз: потпуно и правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама, учење српског 
језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну 
заштиту  и помоћ при укључивању у тржиште рада. Средства потребна за наведене намене обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције. Лицу комe је признато право на 
уточиште Комесаријат може обезбедити једнократну новчану помоћ у случајевима посебне социјалне или здравствене потребе. Једнократна новчана помоћ се обезбеђује на 
захтев лица коме је признато право на уточиште или на предлог установе социјалне или здравствене заштите. 
Република Србија интензивно ради и на реинтеграцији лица враћених по споразуму по реадмисији, како би се спречила секундарна миграција. Реинтеграција повратника 
захтева координисан напор институција на локалном нивоу како би се могло омогућити њихово укључивање у заједницу економско оснаживање како би се спречила 
секундарна миграција. 
Несметан приступ стеченим индивидуалним правима у земљи порекла, а нарочито остваривање имовинских права услов је за одрживи повратак. Такође, остваривање ових 
права или правична решења за одузета имовинска права утичу и на социјално-економски положај избеглица у Републици Србији и доприносе њиховој интеграцији кроз 
коришћење индивидуалних ресурса. 
До краја 2011. године асистирани организовани повратак у Републику Хрватску је реализован под покровитељством УНХЦРа, међутим буџет УНХЦРа је знатно смањен, па 
организовање превоза повратника и њихових ствари ради Комесаријат за избеглице, а потребна финансијска средства су обезбеђена  Законом о буџету Републике Србије.  
Законом о избеглицама је одређено да избеглицама које су се определиле за повратак да би се настаниле у бившу Републику СФРЈ из које су избегле, Република Србија може 
пружити помоћ, и то:  доделом повратничког пакета породицама које се враћају у места из којих су избегли или  доделом помоћи у механизацији повратничким задругама које 
се баве пољопривредом и сточарством.  
Полазећи од значаја удружења избеглица и интерно расељених лица и других непрофитних организација и институција,  за решавање појединих егзистенцијалних питања 
избеглих, интерно расељених лица и других присилних миграната, и то  како на територији  бивших република СФРЈ из којих су избегли, тако и у процесу интеграције и 
прилагођавања  у Републици Србији,  Комесаријат за избеглице је прихватио одређене програмске задатке удружења и других непрофитних организација  који су од значаја за 
извршење функција Комесаријата за избеглице, а за које Комесаријат није кадровски оспособљен или нема мандат за вршење одређених послова. 
Корисници на које се активности Комесаријата односе су  избегла и расељена лица смештена у приватном смештају и колективним центрима на територији Републике Србије, 
као и избегла лица у другим установама у којима услуге смештаја и исхране финансира Комесаријат, лица – тражиоци азила у центрима за азил, мигранти који долазе из 
земаља у којима су њихови животи угрожени у транзитно прихватним центрима и   повратници по основу споразума о реадмисији.  Корисници су сврстани у следеће групе: 
1. КОРИСНИЦИ У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА –Комесаријат за избеглице, сноси трошкове услуге смештаја и исхране избеглих и расељених лица  у колективним центрима на 
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територији Републике Србије. Тренутно је у колективним цeнтрима смештено  укупно 368  корисника,од чега  избеглица 34, а 334 су лица расељена са Косова и Метохије.  За 
лица смештена у колективне центре, на основу закључених уговора са даваоцима услуга (хотели, мотели, одмаралишта, грађевинске фирме, општинска повереништва за 
избеглице и др.), по месечно испостављеним фактурама,  Комесаријат  плаћа трошкове смештаја и исхране. Од грејне сезоне  2003/2004. године, када су донатори престали да 
испоручују хуманитарну помоћ колективним центрима, значајна буџетска средства се издвајају и за набавку енергената за грејање, јер у оквиру уговорених цена за смештај 
нису укључени трошкови грејања. 
2. КОРИСНИЦИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - Затварањем колективних центара смањује се број корисника у колективним центрима, као и трошкови за њихов смештај и 
исхрану, али због старости, здравственог стања и социјалне угрожености лица која напуштају колективне центре, повећава се  број корисника у установама социјалне заштите, 
где су издаци за дневни смештај корисника знатно већи од трошкова у колективном центру. Трошкове смештаја за око 35 
 избеглица смештених у установе социјалне заштите сноси Комесаријат, по месечном обрачуну трошкова које врше установе социјалне заштите и центри за социјални рад, 
сагласно ценовнику кога прописује надлежни  републички орган за социјална питања. Измене Закона о азилу уређују и обавезу Комесаријата да сноси трошкове смештаја у 
установама социјалне заштите лица која су  у поступку или су добила заштиту у складу по Закону о азилу.  Ова област није била уређена претходним законима, па је ово нова 
намена средстава 
3. УЧЕНИЦИ У УЧЕНИЧКИМ  ДОМОВИМА И СПЕЦИЈАЛНИМ ШКОЛАМА - Трошкови које сноси Комесаријат односе се на смештај и исхрану ученика у домовима и специјалним 
школама, према ценама које прописује надлежни републички орган за просвету. 
4. ЛИЦА – ТРАЖИОЦИ АЗИЛА  СМЕШТЕНИ У ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ обезбеђивање смештаја тражиоцима азила у центру/има за азил, руковођење центром/има и доношење 
подзаконских аката који се тичу смештаја у центру/има регулисано је надлежностима Комесаријата за избеглице на основу Закона о азилу. Број тражиоца азила се нагло 
повећава, тако да су тренутни капацитети у пет центара за азил попуњена и изналазе се начини да се обезбеди смештај за сва лица за која је то неопходно. У ту сврху, започете 
су активности на пренамени неког од војних комплекса који нису неопходни за функционисање система одбране Репулике Србије у центар за азил. 
5. МИГРАНТИ КОЈИ ДОЛАТЕ ИЗ ЗЕМАЉА У КОЈИМА СУ ЊИХОВИ ЖИВОТИ УГРОЖЕНИ и којима је обезбеђен смештај и основни животни услови у транзитно прихватним 
центрима. У транзитно прихватним центрима се обезбеђивао смештај у случајевима када се мигранти задржавају по два три дана како би се опоравили и наставили пут. 
Међутим,  након затварања балканске руте мигранти се задржавају много дуже, те је неопходно обезбедити и основне животне услове током боравка у центрима, што 
подразумева и покривање трошкова смештаја, исхране, трошкова енергената... 
6. ПОВРАТНИЦИ ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ обезбеђивање примарног смештаја у пренамењеним колективним центрима за повратнике по основу Споразума о 
реадмисији је обавеза Комесаријата на основу Стратегије о реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији, 
 7. ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА У ПРИВАТНОМ СМЕШТАЈУ – За избеглице и интерно расељена лица  у приватном смештају, у коме је регистрован велики број 
изразито социјално угрожених породица, због финансијских ограничења, Комесаријат обезбеђује само једнократне помоћи и то углавном за најтеже случајеве.   
Новчана помоћ, која се даје због тешких здравствених, социјалних и материјалних  проблема је минимална и креће се у висини материјалног обезбеђења које примају лица на 
подручју општине у којој је избеглица смештена, а на годишњем нивоу не више од најниже месечне основице за обрачун социјалних доприноса . Нажалост, због економске 
кризе, из дана у дан број породица које се обраћају за помоћ Комесаријату је све већи. Комесаријат рефундира и део трошкова сахране године за лица која су још увек у статусу 
избеглице и висина средстава утврђује се на основу висине накнаде за погребне трошкове које се исплаћују породицама преминулих пензионера по закону о ПИО. 
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и интерно расељених лица наставља да ради на затварању 
колективних центара  кроз програме који прате затварање колективних центара: куповина кућа са окућницом, помоћи у грађевинском материјалу, изградњом монтажних кућа, 
смештајем у објекте за социјално становање у заштићеним условима, смештајем у установе социјалне заштите и једнократном помоћи у роби и новцу за излазак из колективног 
центра у приватни смештај. Сва лица којима предложени програми помоћи не решавају питање даљег смештаја и збрињавања нуди се прелазак у друге колективне центре. 
Затварањем колективних центара смањује се број корисника у колективним центрима, као и трошкови за њихов смештај и исхрану. 
 
Обезбеђивањем примарног смештаја у пренамењеним колективним центрима за повратнике по основу Споразума о реадмисији испуњена је обавеза Комесаријата на основу 
Стратегије о реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији. 
Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног 
стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.947 евра. Регионални пројекат би обезбедио 16.780 
трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са 
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окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења 
се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме за спровођење осам потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, 
СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на Скупштини донатора 6/06/2018 којим се 
планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи 23.590.391 ЕУР.  
 Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у колективним центрима или 
некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 године до 1995 године у приватном смештају и све 
бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-
9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у 
име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради извршења закључених појединачних уговора о 
донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих 
средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. Истим 
закључком је Комесаријат за избеглице и миграције је одређен да сноси терет курсних разлика. 
 

 

 

Циљеви програмске активности: 
 

 

Циљ 1: Обезбедити помоћ при решавању стамбених питања присилних миграната и њихово економско оснаживање и подршку при повратку у републике бивше СФРЈ 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Број породица избеглица и интерно расељених лица којима су побољшани услови становања 
или су економски оснажени  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 1500 1500 1500 1500 

2. Број породица које су се вратиле у неку од бивших република СФРЈ уз асистенцију 
Комесаријата  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 24 24 24 24 

Циљ 2: Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове у колективним центрима, центрима за ургентни прихват и установама социјалне заштите и ученичког стандарда, центрима за азил и транзитно 
прихватним центрима 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Број корисника смештених у колективним центрима,  центрима за ургентни прихват и 
установама социјалне заштите  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 1013 390 50 50 

2. Број корисника смештених у центрима за азил и транзитно прихватним центрима  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 6500 6000 6000 6000 

3. Проценат броја жена смештених у КЦ и установама социјалне заштите у односу на укупан број 
смештених.  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

% 2016 50 50 50 50 

 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
 

 

 2019 2020 2021 
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 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

64.254.000 34.000.000  98.254.000 64.054.000   64.054.000 64.054.000   64.054.000 

4111 - Плате, додаци и накнаде запослених 64.254.000 34.000.000  98.254.000 64.054.000   64.054.000 64.054.000   64.054.000 

412 - Социјални доприноси на терет 
послодавца 

11.637.000 6.000.000  17.637.000 11.474.000   11.474.000 11.474.000   11.474.000 

4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

11.637.000 6.000.000  17.637.000 11.474.000   11.474.000 11.474.000   11.474.000 

413 - Накнаде у натури 400.000   400.000 400.000   400.000 400.000   400.000 

4131 - Накнаде у натури 400.000   400.000 400.000   400.000 400.000   400.000 

414 - Социјална давања запосленима 2.210.000   2.210.000 2.210.000   2.210.000 2.210.000   2.210.000 

4141 - Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет фондова 

1.150.000   1.150.000 1.150.000   1.150.000 1.150.000   1.150.000 

4143 - Отпремнине и помоћи 860.000   860.000 860.000   860.000 860.000   860.000 

4144 - Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и 
друге помоћи запосленом 

200.000   200.000 200.000   200.000 200.000   200.000 

415 - Накнаде трошкова за запослене 2.716.000   2.716.000 2.716.000   2.716.000 2.716.000   2.716.000 

4151 - Накнаде трошкова за запослене 2.716.000   2.716.000 2.716.000   2.716.000 2.716.000   2.716.000 

416 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

550.000   550.000 550.000   550.000 550.000   550.000 

4161 - Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

550.000   550.000 550.000   550.000 550.000   550.000 

421 - Стални трошкови 15.220.000   15.220.000 15.220.000   15.220.000 15.220.000   15.220.000 

4213 - Комуналне услуге 7.200.000   7.200.000 7.200.000   7.200.000 7.200.000   7.200.000 

4214 - Услуге комуникација 5.880.000   5.880.000 5.880.000   5.880.000 5.880.000   5.880.000 

4215 - Трошкови осигурања 1.740.000   1.740.000 1.740.000   1.740.000 1.740.000   1.740.000 

4216 - Закуп имовине и опреме 400.000   400.000 400.000   400.000 400.000   400.000 

422 - Трошкови путовања 6.186.000  39.000.000 45.186.000 6.186.000   6.186.000 6.186.000   6.186.000 

4221 - Трошкови службених путовања у 
земљи 

2.686.000  2.000.000 4.686.000 2.686.000   2.686.000 2.686.000   2.686.000 

4222 - Трошкови службених путовања у 
иностранство 

3.500.000  37.000.000 40.500.000 3.500.000   3.500.000 3.500.000   3.500.000 

423 - Услуге по уговору 13.870.000  216.500.000 230.370.000 13.870.000   13.870.000 13.870.000   13.870.000 
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4231 - Административне услуге 9.150.000  216.500.000 225.650.000 9.150.000   9.150.000 9.150.000   9.150.000 

4233 - Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

636.000   636.000 636.000   636.000 636.000   636.000 

4234 - Услуге информисања 1.400.000   1.400.000 1.400.000   1.400.000 1.400.000   1.400.000 

4237 - Репрезентација 644.000   644.000 644.000   644.000 644.000   644.000 

4239 - Остале опште услуге 2.040.000   2.040.000 2.040.000   2.040.000 2.040.000   2.040.000 

424 - Специјализоване услуге 3.900.000   3.900.000 3.900.000   3.900.000 3.900.000   3.900.000 

4243 - Медицинске услуге 900.000   900.000 900.000   900.000 900.000   900.000 

4249 - Остале специјализоване услуге 3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 

425 - Текуће поправке и одржавање 14.302.000  5.300.000 19.602.000 14.302.000   14.302.000 14.302.000   14.302.000 

4251 - Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

1.570.000   1.570.000 1.570.000   1.570.000 1.570.000   1.570.000 

4252 - Текуће поправке и одржавање 
опреме 

12.732.000  5.300.000 18.032.000 12.732.000   12.732.000 12.732.000   12.732.000 

426 - Материјал 17.410.000  10.100.000 27.510.000 17.410.000   17.410.000 17.410.000   17.410.000 

4261 - Административни материјал 7.160.000  10.100.000 17.260.000 7.160.000   7.160.000 7.160.000   7.160.000 

4263 - Материјали за образовање и 
усавршавање запослених  

300.000   300.000 300.000   300.000 300.000   300.000 

4264 - Материјали за саобраћај 9.950.000   9.950.000 9.950.000   9.950.000 9.950.000   9.950.000 

462 - Дотације међународним 
организацијама 

11.110.000   11.110.000 11.110.000   11.110.000 11.110.000   11.110.000 

4621 - Текуће  дотације међународним 
организацијама 

11.110.000   11.110.000 11.110.000   11.110.000 11.110.000   11.110.000 

463 - Трансфери осталим нивоима власти 632.000.000   632.000.000 632.000.000   632.000.000 632.000.000   632.000.000 

4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

632.000.000   632.000.000 632.000.000   632.000.000 632.000.000   632.000.000 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

604.168.000  221.900.000 826.068.000 623.003.000   623.003.000 625.717.000   625.717.000 

4726 - Накнаде из буџета у случају смрти 2.200.000   2.200.000 2.200.000   2.200.000 2.200.000   2.200.000 

4727 - Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт 

299.000   299.000 299.000   299.000 299.000   299.000 

4728 - Накнаде из буџета за становање и 
живот 

451.669.000  221.900.000 673.569.000 470.504.000   470.504.000 473.218.000   473.218.000 

4729 - Остале накнаде из буџета 150.000.000   150.000.000 150.000.000   150.000.000 150.000.000   150.000.000 

481 - Дотације невладиним организацијама 12.000.000  6.000.000 18.000.000 12.000.000   12.000.000 12.000.000   12.000.000 
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4819 - Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

12.000.000  6.000.000 18.000.000 12.000.000   12.000.000 12.000.000   12.000.000 

482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали 
и камате 

3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 

4821 - Остали порези  3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 

483 - Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

1.000   1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 

4831 - Новчане казне и пенали по решењу 
судова  

1.000   1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 

485 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

1.000   1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 

4851 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

1.000   1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 

511 - Зграде и грађевински објекти 15.000.000  45.000.000 60.000.000 15.000.000  15.000.000 30.000.000 15.000.000  15.000.000 30.000.000 

5111 - Куповина зграда и објеката   15.000.000 15.000.000   15.000.000 15.000.000   15.000.000 15.000.000 

5112 - Изградња зграда и објеката 15.000.000  30.000.000 45.000.000 15.000.000   15.000.000 15.000.000   15.000.000 

512 - Машине и опрема 2.000.000   2.000.000 2.000.000   2.000.000 2.000.000   2.000.000 

5122 - Административна опрема 2.000.000   2.000.000 2.000.000   2.000.000 2.000.000   2.000.000 

УКУПНО: 1.431.935.000 40.000.000 543.800.000 2.015.735.000 1.450.407.000  15.000.000 1.465.407.000 1.453.121.000  15.000.000 1.468.121.000 
 

 

Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 

01 - Приходи из буџета 

4111 - Плате, додаци и накнаде запослених 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. У складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020 и 2021 средства за исплату зарада планирана су на 
основу постојећег броја запослених на одређено и неодређено време и Нацрта кадровског плана за 2019. годину. Маса плата, односно зарада 
планирана је на основу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника Сагласно утврђеним 
надлежностима, Нацртом кадровског плана за 2018 предвиђена су 80 раднa места, по следећој структури: 4 положајна места, 6 виших саветника, 14 
самосталних саветника, 31 саветника, 5 млађих саветник, 4 сарадника, 10 референата, 6 намештеника, јер је Одлуком о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
(“Службени гласник РС“ бр. 61/17) у Комесаријату за избеглице и миграције повећан је број запослених са 70 на 80 запослениха и на основу донетог 

64.254.000 
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Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашшњем уређењу и систематизацији радних места у Комесаријату за избеглице и миграције 
број 110-2/15-2012  од  11. септембра 2017. године, који је ступио на снагу 21. октобра 2017. године. Такође је направљен обрачун средстава за 16  лица 
које Комесаријат планира да прими у радни однос на неодређено време и 11 лица ангажованих на одређено време имајући у виду чињеницу да је 
Комесаријат ангажован на додатним пословима  у вези функционисања прихватно транзитних центара стављених у функцију ради обезбеђивања 
смештаја и основних животних услова миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени и постојећи број извршилаца је 
недовољан, па је  планирано ангажовање додатних извршилаца  који би своје радне задатке извршавали на терену, у прихватно транзитним центрима. 

2020.год. У складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020 и 2021 средства за исплату зарада планирана су на 
основу постојећег броја запослених на одређено и неодређено време и Нацрта кадровског плана за 2019. годину. Маса плата, односно зарада 
планирана је на основу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника Сагласно утврђеним 
надлежностима, Нацртом кадровског плана за 2018 предвиђена су 80 раднa места, по следећој структури: 4 положајна места, 6 виших саветника, 14 
самосталних саветника, 31 саветника, 5 млађих саветник, 4 сарадника, 10 референата, 6 намештеника, јер је Одлуком о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
(“Службени гласник РС“ бр. 61/17) у Комесаријату за избеглице и миграције повећан је број запослених са 70 на 80 запослениха и на основу донетог 
Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашшњем уређењу и систематизацији радних места у Комесаријату за избеглице и миграције 
број 110-2/15-2012  од  11. септембра 2017. године, који је ступио на снагу 21. октобра 2017. године. Такође је направљен обрачун средстава за 16  лица 
које Комесаријат планира да прими у радни однос на неодређено време и 11 лица ангажованих на одређено време имајући у виду чињеницу да је 
Комесаријат ангажован на додатним пословима  у вези функционисања прихватно транзитних центара стављених у функцију ради обезбеђивања 
смештаја и основних животних услова миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени и постојећи број извршилаца је 
недовољан, па је  планирано ангажовање додатних извршилаца  који би своје радне задатке извршавали на терену, у прихватно транзитним центрима. 

64.054.000 

2021.год. У складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020 и 2021 средства за исплату зарада планирана су на 
основу постојећег броја запослених на одређено и неодређено време и Нацрта кадровског плана за 2019. годину. Маса плата, односно зарада 
планирана је на основу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника Сагласно утврђеним 
надлежностима, Нацртом кадровског плана за 2018 предвиђена су 80 раднa места, по следећој структури: 4 положајна места, 6 виших саветника, 14 
самосталних саветника, 31 саветника, 5 млађих саветник, 4 сарадника, 10 референата, 6 намештеника, јер је Одлуком о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
(“Службени гласник РС“ бр. 61/17) у Комесаријату за избеглице и миграције повећан је број запослених са 70 на 80 запослениха и на основу донетог 
Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашшњем уређењу и систематизацији радних места у Комесаријату за избеглице и миграције 
број 110-2/15-2012  од  11. септембра 2017. године, који је ступио на снагу 21. октобра 2017. године. Такође је направљен обрачун средстава за 16  лица 
које Комесаријат планира да прими у радни однос на неодређено време и 11 лица ангажованих на одређено време имајући у виду чињеницу да је 
Комесаријат ангажован на додатним пословима  у вези функционисања прихватно транзитних центара стављених у функцију ради обезбеђивања 
смештаја и основних животних услова миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени и постојећи број извршилаца је 
недовољан, па је  планирано ангажовање додатних извршилаца  који би своје радне задатке извршавали на терену, у прихватно транзитним центрима. 

64.054.000 

Опис  изнад лимита 

2019.год. Додатна средства су потребна за стварање услова за  попуну 25 упражњених радних места која су правилником о систематизацији утврђена. Процедура 
пред комисијом за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање у циљу давања сагласности за попуњавање упражњених 
радних места на неодређено време је покренута у октобру 2018. године. У октобру месецу 2018 године у Комесаријату за избеглице је ангажовано 54 
извршиоца а Правилником о систематизацији је систематизовано 80 радних места. У претходном периоду Комесаријат за избеглице је лица која своје 
радне задатке извршавају на терену ангажовао из донаторских средстава и крајње домаћински се односио према средствима буџета Републике Србије. 
С обзиром да се пројекат завршава у априлу следеће године сусрећемо се са проблемом недостатка извршилаца који своје радне задатке извршавају 
на терену у транзитно прихватним центрима. Односно, један од основних услова за функционисање транзитно прихватних центара неће бити испуњен 
а у њима борави од 3700 до 4200 миграната дневно. 

34.000.000 

2020.год. Додатна средства су потребна за стварање услова за  попуну 25 упражњених радних места која су правилником о систематизацији утврђена. Процедура 
пред комисијом за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање у циљу давања сагласности за попуњавање упражњених 
радних места на неодређено време је покренута у октобру 2018. године. У октобру месецу 2018 године у Комесаријату за избеглице је ангажовано 54 
извршиоца а Правилником о систематизацији је систематизовано 80 радних места. У претходном периоду Комесаријат за избеглице је лица која своје 
радне задатке извршавају на терену ангажовао из донаторских средстава и крајње домаћински се односио према средствима буџета Републике Србије. 
С обзиром да се пројекат завршава у априлу следеће године сусрећемо се са проблемом недостатка извршилаца који своје радне задатке извршавају 
на терену у транзитно прихватним центрима. Односно, један од основних услова за функционисање транзитно прихватних центара неће бити испуњен 
а у њима борави од 3700 до 4200 миграната дневно. 
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2021.год. Додатна средства су потребна за стварање услова за  попуну 25 упражњених радних места која су правилником о систематизацији утврђена. Процедура 
пред комисијом за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање у циљу давања сагласности за попуњавање упражњених 
радних места на неодређено време је покренута у октобру 2018. године. У октобру месецу 2018 године у Комесаријату за избеглице је ангажовано 54 
извршиоца а Правилником о систематизацији је систематизовано 80 радних места. У претходном периоду Комесаријат за избеглице је лица која своје 
радне задатке извршавају на терену ангажовао из донаторских средстава и крајње домаћински се односио према средствима буџета Републике Србије. 
С обзиром да се пројекат завршава у априлу следеће године сусрећемо се са проблемом недостатка извршилаца који своје радне задатке извршавају 
на терену у транзитно прихватним центрима. Односно, један од основних услова за функционисање транзитно прихватних центара неће бити испуњен 
а у њима борави од 3700 до 4200 миграната дневно. 

 

4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 11.637.000 

2020.год. а 11.474.000 

2021.год. а 11.474.000 

Опис  изнад лимита 

2019.год. Средста неопходна за порезе и доприносе. 6.000.000 

2020.год. Средста неопходна за порезе и доприносе.  

2021.год. Средста неопходна за порезе и доприносе.  

4131 - Накнаде у натури 

Правни основ 

2019.год. - 

2020.год. - 

2021.год. - 

Опис  

2019.год. Средства су планирана за набавку новогодишњих поклона за децу запослених (поклон пакетићи у вредности до неопорезивог износа по детету). 400.000 

2020.год. Средства су планирана за набавку новогодишњих поклона за децу запослених (поклон пакетићи у вредности до неопорезивог износа по детету). 400.000 

2021.год. Средства су планирана за набавку новогодишњих поклона за децу запослених (поклон пакетићи у вредности до неопорезивог износа по детету). 400.000 

4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 
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Опис  

2019.год. a 1.150.000 

2020.год. a 1.150.000 

2021.год. a 1.150.000 

4143 - Отпремнине и помоћи 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 860.000 

2020.год. a 860.000 

2021.год. a 860.000 

4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 200.000 

2020.год. a 200.000 

2021.год. a 200.000 

4151 - Накнаде трошкова за запослене 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 2.716.000 

2020.год. a 2.716.000 

2021.год. a 2.716.000 

4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 
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Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 550.000 

2020.год. a 550.000 

2021.год. a 550.000 

4213 - Комуналне услуге 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 7.200.000 

2020.год. a 7.200.000 

2021.год. a 7.200.000 

4214 - Услуге комуникација 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Део средстава је планиран за покривање трошкова услуга комуникација. С обзиром да је и у 2017 планирано емитовање и продају доплатне поштанске 
марке  планирана су и средства на име израде идејно ликовног решења и провизије од продаје.  

5.880.000 

2020.год. Део средстава је планиран за покривање трошкова услуга комуникација. С обзиром да је и у 2017 планирано емитовање и продају доплатне поштанске 
марке  планирана су и средства на име израде идејно ликовног решења и провизије од продаје.  

5.880.000 

2021.год. Део средстава је планиран за покривање трошкова услуга комуникација. С обзиром да је и у 2017 планирано емитовање и продају доплатне поштанске 
марке  планирана су и средства на име израде идејно ликовног решења и провизије од продаје.  

5.880.000 

4215 - Трошкови осигурања 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 
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Опис  

2019.год. a 1.740.000 

2020.год. a 1.740.000 

2021.год. a 1.740.000 

4216 - Закуп имовине и опреме 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год.  
Ради се о средствима која су планирана за покривање трошкова закупа канцеларије у Грачаници за потребе рада координатора за Косово и Метохију 
 

 

400.000 

2020.год.  
Ради се о средствима која су планирана за покривање трошкова закупа канцеларије у Грачаници за потребе рада координатора за Косово и Метохију 
 

 

400.000 

2021.год.  
Ради се о средствима која су планирана за покривање трошкова закупа канцеларије у Грачаници за потребе рада координатора за Косово и Метохију 
 

 

400.000 

4221 - Трошкови службених путовања у земљи 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Службена путовања у земљи организоваће се у највећој мери у циљу организовања прихвата, евидентирања и збрињавања миграната који долазе из 
земаља у којима су њихови животи у опасности, обиласка колективних центара, центара за азил  и вршења пописа станова којима Комесаријат 
располаже на територији Републике, као и решавања питања и пружање помоћи повратницима по Споразуму о реадмисији. Такође се очекује велики 
број састанака ради реализације Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених питања најугроженијих избеглица у региону. 

2.686.000 

2020.год. Службена путовања у земљи организоваће се у највећој мери у циљу организовања прихвата, евидентирања и збрињавања миграната који долазе из 
земаља у којима су њихови животи у опасности, обиласка колективних центара, центара за азил  и вршења пописа станова којима Комесаријат 
располаже на територији Републике, као и решавања питања и пружање помоћи повратницима по Споразуму о реадмисији. Такође се очекује велики 
број састанака ради реализације Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених питања најугроженијих избеглица у региону. 

2.686.000 
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2021.год. Службена путовања у земљи организоваће се у највећој мери у циљу организовања прихвата, евидентирања и збрињавања миграната који долазе из 
земаља у којима су њихови животи у опасности, обиласка колективних центара, центара за азил  и вршења пописа станова којима Комесаријат 
располаже на територији Републике, као и решавања питања и пружање помоћи повратницима по Споразуму о реадмисији. Такође се очекује велики 
број састанака ради реализације Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених питања најугроженијих избеглица у региону. 

2.686.000 

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. За службена путовања у иностранство, средства су планирана врло рестриктивно, без обзира на велики број позива за учешће на међународним 
скуповима који се баве проблемом избеглица. На исти начин извршена је селекција скупова на којима се планира учешће представника Комесаријата, 
имајући при том у виду да се представници упућују само на скупове на којима се разматрају најзначајнија питања за избегличку популацију (Женева, 
Брисел, Варшава и сл,). Такође, имао се у виду и повећан број састанака ради реализације Регионалног процеса за решавање стамбених питања 
најугроженијих избеглица у региону. 

3.500.000 

2020.год. За службена путовања у иностранство, средства су планирана врло рестриктивно, без обзира на велики број позива за учешће на међународним 
скуповима који се баве проблемом избеглица. На исти начин извршена је селекција скупова на којима се планира учешће представника Комесаријата, 
имајући при том у виду да се представници упућују само на скупове на којима се разматрају најзначајнија питања за избегличку популацију (Женева, 
Брисел, Варшава и сл,). Такође, имао се у виду и повећан број састанака ради реализације Регионалног процеса за решавање стамбених питања 
најугроженијих избеглица у региону. 

3.500.000 

2021.год. За службена путовања у иностранство, средства су планирана врло рестриктивно, без обзира на велики број позива за учешће на међународним 
скуповима који се баве проблемом избеглица. На исти начин извршена је селекција скупова на којима се планира учешће представника Комесаријата, 
имајући при том у виду да се представници упућују само на скупове на којима се разматрају најзначајнија питања за избегличку популацију (Женева, 
Брисел, Варшава и сл,). Такође, имао се у виду и повећан број састанака ради реализације Регионалног процеса за решавање стамбених питања 
најугроженијих избеглица у региону. 

3.500.000 

4231 - Административне услуге 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Ради се о средствима неопходним за ангажовање 8 извршилаца  по уговору. Наиме,надлежности Комесаријата су ппроширене, а наглим повећањем 
броја тражилаца азила за које је неопходно обезбедити прихват и збрињавање, постојећи број извршилаца у Комесаријату које је могуће ангажовати на 
наведеним пословима, постао је премали.  До усвајања нове систематизације, наведена лица биће ангажована по основу уговора. Део средстава је 
планиран и за покривање трошкова  пружање услуга превођења (како за редовне потребе Комесаријата, тако и за потребе повратника по Споразуму о 
реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање 

9.150.000 

2020.год. Ради се о средствима неопходним за ангажовање 8 извршилаца  по уговору. Наиме,надлежности Комесаријата су ппроширене, а наглим повећањем 
броја тражилаца азила за које је неопходно обезбедити прихват и збрињавање, постојећи број извршилаца у Комесаријату које је могуће ангажовати на 
наведеним пословима, постао је премали.  До усвајања нове систематизације, наведена лица биће ангажована по основу уговора. Део средстава је 
планиран и за покривање трошкова  пружање услуга превођења (како за редовне потребе Комесаријата, тако и за потребе повратника по Споразуму о 
реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање 

9.150.000 

2021.год. Ради се о средствима неопходним за ангажовање 8 извршилаца  по уговору. Наиме,надлежности Комесаријата су ппроширене, а наглим повећањем 9.150.000 
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броја тражилаца азила за које је неопходно обезбедити прихват и збрињавање, постојећи број извршилаца у Комесаријату које је могуће ангажовати на 
наведеним пословима, постао је премали.  До усвајања нове систематизације, наведена лица биће ангажована по основу уговора. Део средстава је 
планиран и за покривање трошкова  пружање услуга превођења (како за редовне потребе Комесаријата, тако и за потребе повратника по Споразуму о 
реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање 

4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 636.000 

2020.год. a 636.000 

2021.год. a 636.000 

4234 - Услуге информисања 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Ради се о средствима планираним за покривање трошкова информисања јавности и повратника по споразуму о реадмисији, трошкова објављивања 
тендера и огласа, електронског праћења прописа .  

1.400.000 

2020.год. Ради се о средствима планираним за покривање трошкова информисања јавности и повратника по споразуму о реадмисији, трошкова објављивања 
тендера и огласа, електронског праћења прописа .  

1.400.000 

2021.год. Ради се о средствима планираним за покривање трошкова информисања јавности и повратника по споразуму о реадмисији, трошкова објављивања 
тендера и огласа, електронског праћења прописа .  

1.400.000 

4237 - Репрезентација 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Трошкови репрезентације  644.000 

2020.год. Трошкови репрезентације  644.000 

2021.год. Трошкови репрезентације  644.000 

4239 - Остале опште услуге 
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Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Најзначајнији издатак у оквиру ових трошкова чине трошкови који се односе на пружање услуга превођења (како за редовне потребе Комесаријата, 
тако и за потребе повратника по Споразуму о реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање Документационог 
центра,  информисања јавности и повратника, тендере и огласе, повремено ангажовање стручњака из  појединих области значајних за решавање 
избегличких питања и сл. Значани део срестава са ове позиције планира се и за реализацију обавеза које се односе на евидентирање и реализацију 
закупа и откупа стамбених јединица у процесу стамбеног збрињавања избеглица. 

2.040.000 

2020.год. Најзначајнији издатак у оквиру ових трошкова чине трошкови који се односе на пружање услуга превођења (како за редовне потребе Комесаријата, 
тако и за потребе повратника по Споразуму о реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање Документационог 
центра,  информисања јавности и повратника, тендере и огласе, повремено ангажовање стручњака из  појединих области значајних за решавање 
избегличких питања и сл. Значани део срестава са ове позиције планира се и за реализацију обавеза које се односе на евидентирање и реализацију 
закупа и откупа стамбених јединица у процесу стамбеног збрињавања избеглица. 

2.040.000 

2021.год. Најзначајнији издатак у оквиру ових трошкова чине трошкови који се односе на пружање услуга превођења (како за редовне потребе Комесаријата, 
тако и за потребе повратника по Споразуму о реадмисији), завршетак базе матичних података о избеглицама, функционисање Документационог 
центра,  информисања јавности и повратника, тендере и огласе, повремено ангажовање стручњака из  појединих области значајних за решавање 
избегличких питања и сл. Значани део срестава са ове позиције планира се и за реализацију обавеза које се односе на евидентирање и реализацију 
закупа и откупа стамбених јединица у процесу стамбеног збрињавања избеглица. 

2.040.000 

4243 - Медицинске услуге 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Ради се о средствима која су, у складу са Актом о процени ризика, намењеним за покривање трошкова систематских прегледа лица ангажованих у 
Комесаријату. Наиме, теренски карактер послова и константна  изложеност ризику  наметнула је обавезу планирања ове врсте трошка. 

900.000 

2020.год. Ради се о средствима која су, у складу са Актом о процени ризика, намењеним за покривање трошкова систематских прегледа лица ангажованих у 
Комесаријату. Наиме, теренски карактер послова и константна  изложеност ризику  наметнула је обавезу планирања ове врсте трошка. 

900.000 

2021.год. Ради се о средствима која су, у складу са Актом о процени ризика, намењеним за покривање трошкова систематских прегледа лица ангажованих у 
Комесаријату. Наиме, теренски карактер послова и константна  изложеност ризику  наметнула је обавезу планирања ове врсте трошка. 

900.000 

4249 - Остале специјализоване услуге 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. За спровођење Закона о миграцијама у делу који се односи на обуку лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама планиран је 3.000.000 
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износ  средстава за реализацију активности у оквиру усвојеног програма обука . Програм обука усваја Влада на предлог Комесаријата. У току је 
стављање у функцију објекта у Пландишту који ће бити наставни центар. Планирана су средства и за одржавање апликативног софтвера који подржава 
вођење пословних књига, израду пратећих извештаја и прописаних образаца према важећем закону, правилницима и уредбама буџетког система 

2020.год. За спровођење Закона о миграцијама у делу који се односи на обуку лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама планиран је 
износ  средстава за реализацију активности у оквиру усвојеног програма обука . Програм обука усваја Влада на предлог Комесаријата. У току је 
стављање у функцију објекта у Пландишту који ће бити наставни центар. Планирана су средства и за одржавање апликативног софтвера који подржава 
вођење пословних књига, израду пратећих извештаја и прописаних образаца према важећем закону, правилницима и уредбама буџетког система 

3.000.000 

2021.год. За спровођење Закона о миграцијама у делу који се односи на обуку лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама планиран је 
износ  средстава за реализацију активности у оквиру усвојеног програма обука . Програм обука усваја Влада на предлог Комесаријата. У току је 
стављање у функцију објекта у Пландишту који ће бити наставни центар. Планирана су средства и за одржавање апликативног софтвера који подржава 
вођење пословних књига, израду пратећих извештаја и прописаних образаца према важећем закону, правилницима и уредбама буџетког система 

3.000.000 

4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Комесаријат за избеглице располаже великим бројем стамбених јединица на територији Републике Србије (изграђених из буџетских и донаторских 
средстава) намењених збрињавању избеглица, за чије текуће одржавање је неопходно уложити одређена финансијска средства. 

1.570.000 

2020.год. Комесаријат за избеглице располаже великим бројем стамбених јединица на територији Републике Србије (изграђених из буџетских и донаторских 
средстава) намењених збрињавању избеглица, за чије текуће одржавање је неопходно уложити одређена финансијска средства. 

1.570.000 

2021.год. Комесаријат за избеглице располаже великим бројем стамбених јединица на територији Републике Србије (изграђених из буџетских и донаторских 
средстава) намењених збрињавању избеглица, за чије текуће одржавање је неопходно уложити одређена финансијска средства. 

1.570.000 

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. За обезбеђење услова везаних за редовно обилажење давалаца услуга (колективних центара) смештаја и исхране избеглих, прогнаних и расељених 
лица, за прихват и превоз повратника по споразуму о реадмисији Комесаријату је, од стране донатора, поверен одређени број возила. С обзиром да 
донатор у наредној години нема средстава за одржавање возила, већ само за финансирање строго програмских активност,  ради одржавања возила у 
исправном стању, за механичке, лимарске и друге поправке планирана су средства у назначеном износу. Ради се о возилима која су стара између 10 и 
15 година, са пређених 500-650.000 км у просеку. Део средстава планиран је и за трошкове редовних сервиса у овлашћеним сервисима за возила која 
су у оквиру реализације пројекта Специјална мера додељена Комесаријату. Део средстава планиран је за поправку и одржавање беле технике и 
опреме Комесаријата која се користи у транзитно прихватним центрима и центрима за азил.  

12.732.000 

2020.год. За обезбеђење услова везаних за редовно обилажење давалаца услуга (колективних центара) смештаја и исхране избеглих, прогнаних и расељених 
лица, за прихват и превоз повратника по споразуму о реадмисији Комесаријату је, од стране донатора, поверен одређени број возила. С обзиром да 
донатор у наредној години нема средстава за одржавање возила, већ само за финансирање строго програмских активност,  ради одржавања возила у 
исправном стању, за механичке, лимарске и друге поправке планирана су средства у назначеном износу. Ради се о возилима која су стара између 10 и 
15 година, са пређених 500-650.000 км у просеку. Део средстава планиран је и за трошкове редовних сервиса у овлашћеним сервисима за возила која 

12.732.000 
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су у оквиру реализације пројекта Специјална мера додељена Комесаријату. Део средстава планиран је за поправку и одржавање беле технике и 
опреме Комесаријата која се користи у транзитно прихватним центрима и центрима за азил.  

2021.год. За обезбеђење услова везаних за редовно обилажење давалаца услуга (колективних центара) смештаја и исхране избеглих, прогнаних и расељених 
лица, за прихват и превоз повратника по споразуму о реадмисији Комесаријату је, од стране донатора, поверен одређени број возила. С обзиром да 
донатор у наредној години нема средстава за одржавање возила, већ само за финансирање строго програмских активност,  ради одржавања возила у 
исправном стању, за механичке, лимарске и друге поправке планирана су средства у назначеном износу. Ради се о возилима која су стара између 10 и 
15 година, са пређених 500-650.000 км у просеку. Део средстава планиран је и за трошкове редовних сервиса у овлашћеним сервисима за возила која 
су у оквиру реализације пројекта Специјална мера додељена Комесаријату. Део средстава планиран је за поправку и одржавање беле технике и 
опреме Комесаријата која се користи у транзитно прихватним центрима и центрима за азил.  

12.732.000 

4261 - Административни материјал 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Стављањем у фунцију транзитно прихватних центара како би се обезбедили основни животни услови мигрантима који долазе из земаља у којима су 
њихови животи угрожени  вишеструко се повећаја потреба за адменистративним материјалом. Током 2018 године обезбеђена су средства и 
ангажовани су и људи који своје радне задатке из надлежности Комесаријата извршавају на терену,  међутим донатор није обезбедио и средства  за 
радне униформе, па је део средстава на овој позицији  планиран и за набавку радних одела за лица која су ангажована на терену, у транзитно 
прихватним центрима. Део средстава планиран је за набавку против пожарне опреме. 

7.160.000 

2020.год. Стављањем у фунцију транзитно прихватних центара како би се обезбедили основни животни услови мигрантима који долазе из земаља у којима су 
њихови животи угрожени  вишеструко се повећаја потреба за адменистративним материјалом. Током 2018 године обезбеђена су средства и 
ангажовани су и људи који своје радне задатке из надлежности Комесаријата извршавају на терену,  међутим донатор није обезбедио и средства  за 
радне униформе, па је део средстава на овој позицији  планиран и за набавку радних одела за лица која су ангажована на терену, у транзитно 
прихватним центрима. Део средстава планиран је за набавку против пожарне опреме. 

7.160.000 

2021.год. Стављањем у фунцију транзитно прихватних центара како би се обезбедили основни животни услови мигрантима који долазе из земаља у којима су 
њихови животи угрожени  вишеструко се повећаја потреба за адменистративним материјалом. Током 2018 године обезбеђена су средства и 
ангажовани су и људи који своје радне задатке из надлежности Комесаријата извршавају на терену,  међутим донатор није обезбедио и средства  за 
радне униформе, па је део средстава на овој позицији  планиран и за набавку радних одела за лица која су ангажована на терену, у транзитно 
прихватним центрима. Део средстава планиран је за набавку против пожарне опреме. 

7.160.000 

4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених  

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 300.000 

2020.год. a 300.000 

2021.год. a 300.000 

4264 - Материјали за саобраћај 
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Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. У структури трошкова који се односе на набавку материјала, најзначајније је учешће средстава потребних за набавку горива , пнеуматика и других 
материјала потребних за возила која су у власништву Комесаријата, или су на коришћењу у Комесаријату,   а за које је до краја 2011. године средства 
обезбеђивао УНХЦР Београд. Како је већ речено, да донатор више нема средстава за ове намене, имајући у виду потребе за сталним обилажењем 
терена, превоз лица  и ствари приликом смештаја тражиоца азила, повратника по споразуму о реадмисији, или избеглица и интерно расељених лица из 
колективних центара који се затварају, неопходно је обезбедити средства у наведеном износу. Комесаријат је константно присутан на терену и 
најдиректније учествује у решавању проблема изазваваних мигрантском кризом, што је у значајној мери повећало неопходне  количине  горива.   

9.950.000 

2020.год. У структури трошкова који се односе на набавку материјала, најзначајније је учешће средстава потребних за набавку горива , пнеуматика и других 
материјала потребних за возила која су у власништву Комесаријата, или су на коришћењу у Комесаријату,   а за које је до краја 2011. године средства 
обезбеђивао УНХЦР Београд. Како је већ речено, да донатор више нема средстава за ове намене, имајући у виду потребе за сталним обилажењем 
терена, превоз лица  и ствари приликом смештаја тражиоца азила, повратника по споразуму о реадмисији, или избеглица и интерно расељених лица из 
колективних центара који се затварају, неопходно је обезбедити средства у наведеном износу. Комесаријат је константно присутан на терену и 
најдиректније учествује у решавању проблема изазваваних мигрантском кризом, што је у значајној мери повећало неопходне  количине  горива.   

9.950.000 

2021.год. У структури трошкова који се односе на набавку материјала, најзначајније је учешће средстава потребних за набавку горива , пнеуматика и других 
материјала потребних за возила која су у власништву Комесаријата, или су на коришћењу у Комесаријату,   а за које је до краја 2011. године средства 
обезбеђивао УНХЦР Београд. Како је већ речено, да донатор више нема средстава за ове намене, имајући у виду потребе за сталним обилажењем 
терена, превоз лица  и ствари приликом смештаја тражиоца азила, повратника по споразуму о реадмисији, или избеглица и интерно расељених лица из 
колективних центара који се затварају, неопходно је обезбедити средства у наведеном износу. Комесаријат је константно присутан на терену и 
најдиректније учествује у решавању проблема изазваваних мигрантском кризом, што је у значајној мери повећало неопходне  количине  горива.   

9.950.000 

4621 - Текуће  дотације међународним организацијама 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Ради се о средствима опредељеним на име  контрибуцију Републике Србије на име чланства у међународним организацијама што је раније била 
обавеза Министарства спољних послова и Закључком Владе 05 број: 401-1154/2009-1 та обавеза је пренета на надлежне органе.  Комесаријат за 
избеглице је одређен за регулисање контрибуције Међународној организацији за миграције (ИОМ) и Високом комесаријату за избеглице (УНХЦР). 
Средства на име контрибуције Међународној организацији за миграције односе се и на добровољну контрибуцију која ће наменски користити за 
реализацију активности у Републици Србији . 

11.110.000 

2020.год. Ради се о средствима опредељеним на име  контрибуцију Републике Србије на име чланства у међународним организацијама што је раније била 
обавеза Министарства спољних послова и Закључком Владе 05 број: 401-1154/2009-1 та обавеза је пренета на надлежне органе.  Комесаријат за 
избеглице је одређен за регулисање контрибуције Међународној организацији за миграције (ИОМ) и Високом комесаријату за избеглице (УНХЦР). 
Средства на име контрибуције Међународној организацији за миграције односе се и на добровољну контрибуцију која ће наменски користити за 
реализацију активности у Републици Србији . 

11.110.000 

2021.год. Ради се о средствима опредељеним на име  контрибуцију Републике Србије на име чланства у међународним организацијама што је раније била 
обавеза Министарства спољних послова и Закључком Владе 05 број: 401-1154/2009-1 та обавеза је пренета на надлежне органе.  Комесаријат за 
избеглице је одређен за регулисање контрибуције Међународној организацији за миграције (ИОМ) и Високом комесаријату за избеглице (УНХЦР). 
Средства на име контрибуције Међународној организацији за миграције односе се и на добровољну контрибуцију која ће наменски користити за 

11.110.000 
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реализацију активности у Републици Србији . 

4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Средства су планирана за програме интеграције избеглица одређене Уредбом о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених 
потреба и друге програме интеграције избеглица коју усваја Влада РС на предлог Комесаријата. Решавање проблема избеглица побољшањем услова 
становања доделом пакета грађевинског материјала, економско оснаживање кроз доходовне активности и помоћ при куповини сеоског домаћинства 
са окућницом реализује се у сарадњи са јединицама локалне самоуправе на чијој територији живе породице корисника којима се пружа помоћ у 
процесу интеграције. Јединице локалних самопурава достављају Комесаријату документацију и извештај о утрошку додељених средстава. У складу са 
одредбама Закона о миграцијама, ради подстицаја спровођења мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама у јединици локалне самоуправе планирана су средства да се финансијски подрже планови које утврди надлежни органи јединице локалне 
самоуправе који подразумевају помоћ у решавању стамбених проблема избеглица и помоћ у побољшању услова становања интерно расељених лица , 
повратника по споразуму о реадмисији и тражилаца азила, као и економско оснаживање појединих угрожених категорија присилних миграната. 
Планови морају бити усаглашени са стратегијом у области управљања миграцијама, коју доноси Влада. Влада утврђује мере и подстицаје, висину 
средстава за подстицај спровођења мера и активности у јединицама локалне самоуправе, критеријуме за њихову расподелу и критеријуме за учешће 
јединица локалне самоуправе у програму подстицаја. Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, подржава и 
спроводи пројекте стамбеног збрињавања и побољшања животних услова присилних миграната. Комесаријат за избеглице бира јединице локалне 
самоуправе у којима ће бити реализована помоћ присилних миграната на основу јавног позива. Приоритет при избору јединица локалне самоуправе 
којима се додељују  средства за помоћ у побољшању услова живота и становања породица интерно расељених лица, повратника по споразуму о 
реадмисији и тражилаца азила на њиховој територији кроз доделу пакета грађевинског материјала, економско оснаживање породица, помоћ при 
куповини домаћинства са окућницом, завршетак или адаптацију започетог објекта, социјално становање у заштићеним условима; утврђује се у складу 
са следећим критеријумима: Број потенцијалних корисника, оправданост и изводљивост  предложене активности, претходо искуство у спровођењу 
сличних активности, оправдана раније опредељена средства, постојање планских и стратешких докумената, ниво економског развоја јединице локалне 
самоуправе. Део средстава је опредељен за подршку јединицама локалне самоуправе које су оптерећене великим бројем миграната ради решавања 
елементарних услова живота и отклањања последица насталих услед великог броја миграната на њиховој територији. 
Комесаријат за избеглице и миграције је планирао да и у 2019. години покрене емитовање и продају доплатне поштанске марке чијом реализацијом би 
се обезбедила средства за финансирање Програма за спровођење хуманитарне акције којим се пружа подршка у решавању стамбених потреба 
најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица која имају пребивалиште , односно боравиште у јединицама локалне самоуправе које 
немају средстава и могућности да реше проблем њиховог трајног збрињавања и за то им је потребна помоћ државе. 

 

632.000.000 

2020.год. Средства су планирана за програме интеграције избеглица одређене Уредбом о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених 
потреба и друге програме интеграције избеглица коју усваја Влада РС на предлог Комесаријата. Решавање проблема избеглица побољшањем услова 
становања доделом пакета грађевинског материјала, економско оснаживање кроз доходовне активности и помоћ при куповини сеоског домаћинства 
са окућницом реализује се у сарадњи са јединицама локалне самоуправе на чијој територији живе породице корисника којима се пружа помоћ у 
процесу интеграције. Јединице локалних самопурава достављају Комесаријату документацију и извештај о утрошку додељених средстава. У складу са 
одредбама Закона о миграцијама, ради подстицаја спровођења мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама у јединици локалне самоуправе планирана су средства да се финансијски подрже планови које утврди надлежни органи јединице локалне 
самоуправе који подразумевају помоћ у решавању стамбених проблема избеглица и помоћ у побољшању услова становања интерно расељених лица , 
повратника по споразуму о реадмисији и тражилаца азила, као и економско оснаживање појединих угрожених категорија присилних миграната. 
Планови морају бити усаглашени са стратегијом у области управљања миграцијама, коју доноси Влада. Влада утврђује мере и подстицаје, висину 
средстава за подстицај спровођења мера и активности у јединицама локалне самоуправе, критеријуме за њихову расподелу и критеријуме за учешће 
јединица локалне самоуправе у програму подстицаја. Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, подржава и 
спроводи пројекте стамбеног збрињавања и побољшања животних услова присилних миграната. Комесаријат за избеглице бира јединице локалне 
самоуправе у којима ће бити реализована помоћ присилних миграната на основу јавног позива. Приоритет при избору јединица локалне самоуправе 

632.000.000 
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којима се додељују  средства за помоћ у побољшању услова живота и становања породица интерно расељених лица, повратника по споразуму о 
реадмисији и тражилаца азила на њиховој територији кроз доделу пакета грађевинског материјала, економско оснаживање породица, помоћ при 
куповини домаћинства са окућницом, завршетак или адаптацију започетог објекта, социјално становање у заштићеним условима; утврђује се у складу 
са следећим критеријумима: Број потенцијалних корисника, оправданост и изводљивост  предложене активности, претходо искуство у спровођењу 
сличних активности, оправдана раније опредељена средства, постојање планских и стратешких докумената, ниво економског развоја јединице локалне 
самоуправе. Део средстава је опредељен за подршку јединицама локалне самоуправе које су оптерећене великим бројем миграната ради решавања 
елементарних услова живота и отклањања последица насталих услед великог броја миграната на њиховој територији. 
Комесаријат за избеглице и миграције је планирао да и у 2019. години покрене емитовање и продају доплатне поштанске марке чијом реализацијом би 
се обезбедила средства за финансирање Програма за спровођење хуманитарне акције којим се пружа подршка у решавању стамбених потреба 
најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица која имају пребивалиште , односно боравиште у јединицама локалне самоуправе које 
немају средстава и могућности да реше проблем њиховог трајног збрињавања и за то им је потребна помоћ државе. 

 

2021.год. Средства су планирана за програме интеграције избеглица одређене Уредбом о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених 
потреба и друге програме интеграције избеглица коју усваја Влада РС на предлог Комесаријата. Решавање проблема избеглица побољшањем услова 
становања доделом пакета грађевинског материјала, економско оснаживање кроз доходовне активности и помоћ при куповини сеоског домаћинства 
са окућницом реализује се у сарадњи са јединицама локалне самоуправе на чијој територији живе породице корисника којима се пружа помоћ у 
процесу интеграције. Јединице локалних самопурава достављају Комесаријату документацију и извештај о утрошку додељених средстава. У складу са 
одредбама Закона о миграцијама, ради подстицаја спровођења мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама у јединици локалне самоуправе планирана су средства да се финансијски подрже планови које утврди надлежни органи јединице локалне 
самоуправе који подразумевају помоћ у решавању стамбених проблема избеглица и помоћ у побољшању услова становања интерно расељених лица , 
повратника по споразуму о реадмисији и тражилаца азила, као и економско оснаживање појединих угрожених категорија присилних миграната. 
Планови морају бити усаглашени са стратегијом у области управљања миграцијама, коју доноси Влада. Влада утврђује мере и подстицаје, висину 
средстава за подстицај спровођења мера и активности у јединицама локалне самоуправе, критеријуме за њихову расподелу и критеријуме за учешће 
јединица локалне самоуправе у програму подстицаја. Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, подржава и 
спроводи пројекте стамбеног збрињавања и побољшања животних услова присилних миграната. Комесаријат за избеглице бира јединице локалне 
самоуправе у којима ће бити реализована помоћ присилних миграната на основу јавног позива. Приоритет при избору јединица локалне самоуправе 
којима се додељују  средства за помоћ у побољшању услова живота и становања породица интерно расељених лица, повратника по споразуму о 
реадмисији и тражилаца азила на њиховој територији кроз доделу пакета грађевинског материјала, економско оснаживање породица, помоћ при 
куповини домаћинства са окућницом, завршетак или адаптацију започетог објекта, социјално становање у заштићеним условима; утврђује се у складу 
са следећим критеријумима: Број потенцијалних корисника, оправданост и изводљивост  предложене активности, претходо искуство у спровођењу 
сличних активности, оправдана раније опредељена средства, постојање планских и стратешких докумената, ниво економског развоја јединице локалне 
самоуправе. Део средстава је опредељен за подршку јединицама локалне самоуправе које су оптерећене великим бројем миграната ради решавања 
елементарних услова живота и отклањања последица насталих услед великог броја миграната на њиховој територији. 
Комесаријат за избеглице и миграције је планирао да и у 2019. години покрене емитовање и продају доплатне поштанске марке чијом реализацијом би 
се обезбедила средства за финансирање Програма за спровођење хуманитарне акције којим се пружа подршка у решавању стамбених потреба 
најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица која имају пребивалиште , односно боравиште у јединицама локалне самоуправе које 
немају средстава и могућности да реше проблем њиховог трајног збрињавања и за то им је потребна помоћ државе. 

 

632.000.000 

4726 - Накнаде из буџета у случају смрти 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. За избегла лица која сагласно инструкцији о условима и критеријумима за исплату накнаде испуњавају услове врши се делимична рефундација 
трошкова сахране у износу који је утврђен на основу висине накнаде за погребне трошкове који се исплаћују породицама преминулих пензионера по 
закону о ПИО. Износ се утврђује квартално и у тренутку израде предлога финансијског плана за 2018 годину је износио 37.946  динара 

2.200.000 
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2020.год. За избегла лица која сагласно инструкцији о условима и критеријумима за исплату накнаде испуњавају услове врши се делимична рефундација 
трошкова сахране у износу који је утврђен на основу висине накнаде за погребне трошкове који се исплаћују породицама преминулих пензионера по 
закону о ПИО. Износ се утврђује квартално и у тренутку израде предлога финансијског плана за 2018 годину је износио 37.946  динара 

2.200.000 

2021.год. За избегла лица која сагласно инструкцији о условима и критеријумима за исплату накнаде испуњавају услове врши се делимична рефундација 
трошкова сахране у износу који је утврђен на основу висине накнаде за погребне трошкове који се исплаћују породицама преминулих пензионера по 
закону о ПИО. Износ се утврђује квартално и у тренутку израде предлога финансијског плана за 2018 годину је износио 37.946  динара 

2.200.000 

4727 - Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Ради се о средствима потребним за обезбеђивање смештаја и исхране ученика (избеглица) смештених у интернате и специјалне школе 299.000 

2020.год. Ради се о средствима потребним за обезбеђивање смештаја и исхране ученика (избеглица) смештених у интернате и специјалне школе 299.000 

2021.год. Ради се о средствима потребним за обезбеђивање смештаја и исхране ученика (избеглица) смештених у интернате и специјалне школе 299.000 

4728 - Накнаде из буџета за становање и живот 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Правни основ за финансирање активности везаних за смештај и исхрану избеглица садржан је у члану 2. Закона о избеглицама  и члану 2.  Уредбе о 
збрињавању избеглица . Поред избеглица, од 1999. године, услуге смештаја и исхране које финансира Комесаријат, пружају се и интерно расељеним 
лицима са Косова и Метохије, која су, по добијању расељеничких легитимација,  уточиште нашла у већ образованим колективним центрима за 
избеглице.  У складу са надлежностима које произилазе из Закона о азилу планирана су и средства за покривање трошкова смештаја и  обезбеђивања 
основних животних услова тражилаца азила, миграната који колазе из земаља у којима су њихови животи угрожени.  Део средстава планиран је за 
исплату новчаних средстава лицима која су смештена у центрима за азил и другим објектима намењеним за смештај тражилаца азила. Право на овај 
вид помоћи тражиоци азила остварују до тренутка доношења правоснажне одлуке о захтеву за азил. Висина помоћи једнака је висини средстава коју 
остварују одрасли корисници права у социјалној заштити без прихода, смештени у установу социјалне заштите у складу са прописима који уређују 
област социјалне заштите.  
У оквиру наведене активности, а ради обезбеђивања што квалитетнијег збрињавање избеглица и интерно расељених лица, вршиће се  послови који се 
односе на надзор и контролу бројног стања и квалитета смештаја и исхране за:  368  избеглица и  интерно расељених лица, смештених у колективне 
центре;  ученика (избеглица) смештених у  интернате и   специјалне школе,   360 избеглих лица смештених у установе социјалне заштите, 6.000  
тражилаца азила у просеку, миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени којима је обезбеђен смештај, исхрана и основни 
животни услови  у постојећим центрима за азил, објектима за привремени смештај и транзитно прихватним центрима,  50 лица повратника по 
Споразуму о реадмисији смештена у Прихватне центре (у просеку, месечно). Део средстава планиран је за покривање трошкова укључивања лица која 
су добила заштиту по закону о азилу у друштвени културни и привредни живот РС, као и за њихову натурализацију. За наведене кориснике Комесаријат 
сноси трошкове смештаја и исхране и обезбеђује енергенте за грејање колективних центара и ценатара за азил. Измене Закона о азилу уређују и 
обавезу Комесаријата да сноси трошкове смештаја у установама социјалне заштите и лица која су добила заштиту у складу по Закону о азилу.  Такође, 
укључивање у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште, обезбеђује се, у складу са Уредбом кроз: потпуно и 
правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама, учење српског језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним 
поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну заштиту  и помоћ при укључивању у 

451.669.000 
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тржиште рада. Средства потребна за наведене намене обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције. Лицу комe је признато право на уточиште 
Комесаријат може обезбедити једнократну новчану помоћ у случајевима посебне социјалне или здравствене потребе. Једнократна новчана помоћ се 
обезбеђује на захтев лица коме је признато право на уточиште или на предлог установе социјалне или здравствене заштите. 
Средства за наведене активности не представљају једнократни трошак. Финансирање ће бити продужено и у наредним годинама, с обзиром да су 
вишегодишњим процесом затварања колективних центара збрињавана  лица и породице способне за самостални живот. У колективним центрима су 
остала, углавном,  стара и болесна лица неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе социјалне заштите.   
 

 

2020.год. Правни основ за финансирање активности везаних за смештај и исхрану избеглица садржан је у члану 2. Закона о избеглицама  и члану 2.  Уредбе о 
збрињавању избеглица . Поред избеглица, од 1999. године, услуге смештаја и исхране које финансира Комесаријат, пружају се и интерно расељеним 
лицима са Косова и Метохије, која су, по добијању расељеничких легитимација,  уточиште нашла у већ образованим колективним центрима за 
избеглице.  У складу са надлежностима које произилазе из Закона о азилу планирана су и средства за покривање трошкова смештаја и  обезбеђивања 
основних животних услова тражилаца азила, миграната који колазе из земаља у којима су њихови животи угрожени.  Део средстава планиран је за 
исплату новчаних средстава лицима која су смештена у центрима за азил и другим објектима намењеним за смештај тражилаца азила. Право на овај 
вид помоћи тражиоци азила остварују до тренутка доношења правоснажне одлуке о захтеву за азил. Висина помоћи једнака је висини средстава коју 
остварују одрасли корисници права у социјалној заштити без прихода, смештени у установу социјалне заштите у складу са прописима који уређују 
област социјалне заштите.  
У оквиру наведене активности, а ради обезбеђивања што квалитетнијег збрињавање избеглица и интерно расељених лица, вршиће се  послови који се 
односе на надзор и контролу бројног стања и квалитета смештаја и исхране за:  368  избеглица и  интерно расељених лица, смештених у колективне 
центре;  ученика (избеглица) смештених у  интернате и   специјалне школе,   360 избеглих лица смештених у установе социјалне заштите, 6.000  
тражилаца азила у просеку, миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени којима је обезбеђен смештај, исхрана и основни 
животни услови  у постојећим центрима за азил, објектима за привремени смештај и транзитно прихватним центрима,  50 лица повратника по 
Споразуму о реадмисији смештена у Прихватне центре (у просеку, месечно). Део средстава планиран је за покривање трошкова укључивања лица која 
су добила заштиту по закону о азилу у друштвени културни и привредни живот РС, као и за њихову натурализацију. За наведене кориснике Комесаријат 
сноси трошкове смештаја и исхране и обезбеђује енергенте за грејање колективних центара и ценатара за азил. Измене Закона о азилу уређују и 
обавезу Комесаријата да сноси трошкове смештаја у установама социјалне заштите и лица која су добила заштиту у складу по Закону о азилу.  Такође, 
укључивање у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште, обезбеђује се, у складу са Уредбом кроз: потпуно и 
правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама, учење српског језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним 
поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну заштиту  и помоћ при укључивању у 
тржиште рада. Средства потребна за наведене намене обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције. Лицу комe је признато право на уточиште 
Комесаријат може обезбедити једнократну новчану помоћ у случајевима посебне социјалне или здравствене потребе. Једнократна новчана помоћ се 
обезбеђује на захтев лица коме је признато право на уточиште или на предлог установе социјалне или здравствене заштите. 
Средства за наведене активности не представљају једнократни трошак. Финансирање ће бити продужено и у наредним годинама, с обзиром да су 
вишегодишњим процесом затварања колективних центара збрињавана  лица и породице способне за самостални живот. У колективним центрима су 
остала, углавном,  стара и болесна лица неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе социјалне заштите.   
 

 

470.504.000 

2021.год. Правни основ за финансирање активности везаних за смештај и исхрану избеглица садржан је у члану 2. Закона о избеглицама  и члану 2.  Уредбе о 
збрињавању избеглица . Поред избеглица, од 1999. године, услуге смештаја и исхране које финансира Комесаријат, пружају се и интерно расељеним 
лицима са Косова и Метохије, која су, по добијању расељеничких легитимација,  уточиште нашла у већ образованим колективним центрима за 
избеглице.  У складу са надлежностима које произилазе из Закона о азилу планирана су и средства за покривање трошкова смештаја и  обезбеђивања 
основних животних услова тражилаца азила, миграната који колазе из земаља у којима су њихови животи угрожени.  Део средстава планиран је за 
исплату новчаних средстава лицима која су смештена у центрима за азил и другим објектима намењеним за смештај тражилаца азила. Право на овај 
вид помоћи тражиоци азила остварују до тренутка доношења правоснажне одлуке о захтеву за азил. Висина помоћи једнака је висини средстава коју 
остварују одрасли корисници права у социјалној заштити без прихода, смештени у установу социјалне заштите у складу са прописима који уређују 
област социјалне заштите.  
У оквиру наведене активности, а ради обезбеђивања што квалитетнијег збрињавање избеглица и интерно расељених лица, вршиће се  послови који се 
односе на надзор и контролу бројног стања и квалитета смештаја и исхране за:  368  избеглица и  интерно расељених лица, смештених у колективне 
центре;  ученика (избеглица) смештених у  интернате и   специјалне школе,   360 избеглих лица смештених у установе социјалне заштите, 6.000  
тражилаца азила у просеку, миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени којима је обезбеђен смештај, исхрана и основни 
животни услови  у постојећим центрима за азил, објектима за привремени смештај и транзитно прихватним центрима,  50 лица повратника по 

473.218.000 
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Споразуму о реадмисији смештена у Прихватне центре (у просеку, месечно). Део средстава планиран је за покривање трошкова укључивања лица која 
су добила заштиту по закону о азилу у друштвени културни и привредни живот РС, као и за њихову натурализацију. За наведене кориснике Комесаријат 
сноси трошкове смештаја и исхране и обезбеђује енергенте за грејање колективних центара и ценатара за азил. Измене Закона о азилу уређују и 
обавезу Комесаријата да сноси трошкове смештаја у установама социјалне заштите и лица која су добила заштиту у складу по Закону о азилу.  Такође, 
укључивање у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште, обезбеђује се, у складу са Уредбом кроз: потпуно и 
правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама, учење српског језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним 
поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну заштиту  и помоћ при укључивању у 
тржиште рада. Средства потребна за наведене намене обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције. Лицу комe је признато право на уточиште 
Комесаријат може обезбедити једнократну новчану помоћ у случајевима посебне социјалне или здравствене потребе. Једнократна новчана помоћ се 
обезбеђује на захтев лица коме је признато право на уточиште или на предлог установе социјалне или здравствене заштите. 
Средства за наведене активности не представљају једнократни трошак. Финансирање ће бити продужено и у наредним годинама, с обзиром да су 
вишегодишњим процесом затварања колективних центара збрињавана  лица и породице способне за самостални живот. У колективним центрима су 
остала, углавном,  стара и болесна лица неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе социјалне заштите.   
 

 

4729 - Остале накнаде из буџета 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. За посебно угрожена избегла, интерно расељена  лица и повратнике по Споразуму о реадмисији која нису смештена у колективним центрима, у случају 
здравствених, социјалних и материјалних проблема (посебно када су у питању деца), на терет средстава ове економске класификације исплаћује се 
једнократна новчана помоћ. Висина једнократне новчане помоћи је  минимална и полази се од  материјалног обезбеђења које примају лица на 
подручју општине у којој је избеглица смештена, а на годишњем нивоу не више од најниже месечне основице за обрачун социјалних доприноса. 
Нажалост, број породица којима је неопходно пружити неопходну новчану или материјалну помоћ, нагло се повећава. Део средстава намењен је и за 
исплату једнократне новчане помоћи лицима којима је признато право на уточиште.  У колективним центрима су остала, углавном,  стара и болесна 
лица неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе социјалне заштите. За малобројне породице, способне за 
самостални живот, планира се новчана помоћ (тзв. Пикап – пројекат) који се реализује у сарадњи са међународним донаторима који обезбеђују помоћ 
у роби породицама које су спремне да напусте колективне центре, али им је неопходна помоћ за започињање самосталног живота.. Планирана су 
средства како би се једнократно помогле породице које се враћају у државу претходног пребивалишта (повратнички пакети или асистирани повратак), 
као и социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица огревом или пакетима хране. На овој економској класификацији су 
планирана средства за економско оснаживање и побољшање услова становања избеглица доделом пакета грађевинског материјала као и доделом 
помоћи при куповини сеског домаћинства у процесу интеграције, као и обезбеђивање једнократне помоћи (мали грант) за неопходне радове за 
привођење сеоског домаћинства намени где је и контрибуција Републике Србије у Регионалном стамбеном програму. Планирана су и средства  за 
обезбеђивање аутобуских карата повратницима по споразуму о реадмисији до места претходног пребивалишта што је обавеза Комесаријата по 
Стратегији о реинтеграцији повратника по споразуму о реадмисији.   

150.000.000 

2020.год. За посебно угрожена избегла, интерно расељена  лица и повратнике по Споразуму о реадмисији која нису смештена у колективним центрима, у случају 
здравствених, социјалних и материјалних проблема (посебно када су у питању деца), на терет средстава ове економске класификације исплаћује се 
једнократна новчана помоћ. Висина једнократне новчане помоћи је  минимална и полази се од  материјалног обезбеђења које примају лица на 
подручју општине у којој је избеглица смештена, а на годишњем нивоу не више од најниже месечне основице за обрачун социјалних доприноса. 
Нажалост, број породица којима је неопходно пружити неопходну новчану или материјалну помоћ, нагло се повећава. Део средстава намењен је и за 
исплату једнократне новчане помоћи лицима којима је признато право на уточиште.  У колективним центрима су остала, углавном,  стара и болесна 
лица неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе социјалне заштите. За малобројне породице, способне за 
самостални живот, планира се новчана помоћ (тзв. Пикап – пројекат) који се реализује у сарадњи са међународним донаторима који обезбеђују помоћ 
у роби породицама које су спремне да напусте колективне центре, али им је неопходна помоћ за започињање самосталног живота.. Планирана су 
средства како би се једнократно помогле породице које се враћају у државу претходног пребивалишта (повратнички пакети или асистирани повратак), 

150.000.000 



41000 - КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ - Предлог финансијског плана за период 2019 - 2021. године 

 

 

  

    

датум штампе: 9.11.2018 
 

   

 

страна 31 
 

 

као и социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица огревом или пакетима хране. На овој економској класификацији су 
планирана средства за економско оснаживање и побољшање услова становања избеглица доделом пакета грађевинског материјала као и доделом 
помоћи при куповини сеског домаћинства у процесу интеграције, као и обезбеђивање једнократне помоћи (мали грант) за неопходне радове за 
привођење сеоског домаћинства намени где је и контрибуција Републике Србије у Регионалном стамбеном програму. Планирана су и средства  за 
обезбеђивање аутобуских карата повратницима по споразуму о реадмисији до места претходног пребивалишта што је обавеза Комесаријата по 
Стратегији о реинтеграцији повратника по споразуму о реадмисији.   

2021.год. За посебно угрожена избегла, интерно расељена  лица и повратнике по Споразуму о реадмисији која нису смештена у колективним центрима, у случају 
здравствених, социјалних и материјалних проблема (посебно када су у питању деца), на терет средстава ове економске класификације исплаћује се 
једнократна новчана помоћ. Висина једнократне новчане помоћи је  минимална и полази се од  материјалног обезбеђења које примају лица на 
подручју општине у којој је избеглица смештена, а на годишњем нивоу не више од најниже месечне основице за обрачун социјалних доприноса. 
Нажалост, број породица којима је неопходно пружити неопходну новчану или материјалну помоћ, нагло се повећава. Део средстава намењен је и за 
исплату једнократне новчане помоћи лицима којима је признато право на уточиште.  У колективним центрима су остала, углавном,  стара и болесна 
лица неспособна за самосталан живот, а за које не постоје услови за смештај у установе социјалне заштите. За малобројне породице, способне за 
самостални живот, планира се новчана помоћ (тзв. Пикап – пројекат) који се реализује у сарадњи са међународним донаторима који обезбеђују помоћ 
у роби породицама које су спремне да напусте колективне центре, али им је неопходна помоћ за започињање самосталног живота.. Планирана су 
средства како би се једнократно помогле породице које се враћају у државу претходног пребивалишта (повратнички пакети или асистирани повратак), 
као и социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица огревом или пакетима хране. На овој економској класификацији су 
планирана средства за економско оснаживање и побољшање услова становања избеглица доделом пакета грађевинског материјала као и доделом 
помоћи при куповини сеског домаћинства у процесу интеграције, као и обезбеђивање једнократне помоћи (мали грант) за неопходне радове за 
привођење сеоског домаћинства намени где је и контрибуција Републике Србије у Регионалном стамбеном програму. Планирана су и средства  за 
обезбеђивање аутобуских карата повратницима по споразуму о реадмисији до места претходног пребивалишта што је обавеза Комесаријата по 
Стратегији о реинтеграцији повратника по споразуму о реадмисији.   

150.000.000 

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  
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2019.год. Полазећи од значаја удружења избеглица и интерно расељених лица и других непрофитних организација и институција,  за решавање појединих 
егзистенцијалних питања избеглих, интерно расељених лица и других присилних миграната, и то  како на територији  бивших република СФРЈ из којих 
су избегли, тако и у процесу интеграције и прилагођавања  у Републици Србији,  Комесаријат за избеглице је прихватио одређене програмске задатке 
удружења и других непрофитних организација  који су од значаја за извршење функција Комесаријата за избеглице за 2013. годину, а за које 
Комесаријат није кадровски оспособљен или нема мандат за вршење одређених послова,  а нарочито: 
- пројекте за помоћ при остваривању права у земљама порекла (права у вези са остваривањем пензија: прикупљање информација о потребној  
документацији, о могућности прибављања потребне документације, најчешћим проблемима на које се наилази у поступку остваривања наведеног 
права и сл; регулисатње радног стажа : коме се обратити, потребна документација, како писати захтеве и молбе и сл;  помоћ при стварању услова за 
одрживи повратак: потребна докумнтација за повратак имовине, обнову кућа, која занимања имају перспективу на одрђеним подручјима, 
информације о степену обновљености инфраструктуре на појединим руралним подручјима, које међунардне организације делују на појединим 
подручјима, шта је потребно за аплицирање за поједине доходовне активности, могућност кредитирања, и др; ) 
- пројекти за пружање помоћи приликом интеграције и прилагођавања животу у Србији (обележавање значајних датума за избегличку и расељеничку 
популацију; прикупљање и дистрибуција разних информација: о могућности запошљавања на појединим подручјима; могућност куповине сеоских кућа 
и имања и по којим ценама; помоћ за прибављање документације потребне за аплицирање код организација које обезбеђују грантове, доходовне 
активности и сл, потребна документација и обука за израду бизнис планова; организација обуке и додатног професионалног оспособљавања и др.) 
- издавачка делатност (штампање билтена, часописа, разних информатора, публикација, пропагандног материјала и др.;) 
- медијски догађаји и активности и 
- други пројекти од интереса за избегличку, расељеничку и популацију других присилних миграната. 
 

 

12.000.000 

2020.год. Полазећи од значаја удружења избеглица и интерно расељених лица и других непрофитних организација и институција,  за решавање појединих 
егзистенцијалних питања избеглих, интерно расељених лица и других присилних миграната, и то  како на територији  бивших република СФРЈ из којих 
су избегли, тако и у процесу интеграције и прилагођавања  у Републици Србији,  Комесаријат за избеглице је прихватио одређене програмске задатке 
удружења и других непрофитних организација  који су од значаја за извршење функција Комесаријата за избеглице за 2013. годину, а за које 
Комесаријат није кадровски оспособљен или нема мандат за вршење одређених послова,  а нарочито: 
- пројекте за помоћ при остваривању права у земљама порекла (права у вези са остваривањем пензија: прикупљање информација о потребној  
документацији, о могућности прибављања потребне документације, најчешћим проблемима на које се наилази у поступку остваривања наведеног 
права и сл; регулисатње радног стажа : коме се обратити, потребна документација, како писати захтеве и молбе и сл;  помоћ при стварању услова за 
одрживи повратак: потребна докумнтација за повратак имовине, обнову кућа, која занимања имају перспективу на одрђеним подручјима, 
информације о степену обновљености инфраструктуре на појединим руралним подручјима, које међунардне организације делују на појединим 
подручјима, шта је потребно за аплицирање за поједине доходовне активности, могућност кредитирања, и др; ) 
- пројекти за пружање помоћи приликом интеграције и прилагођавања животу у Србији (обележавање значајних датума за избегличку и расељеничку 
популацију; прикупљање и дистрибуција разних информација: о могућности запошљавања на појединим подручјима; могућност куповине сеоских кућа 
и имања и по којим ценама; помоћ за прибављање документације потребне за аплицирање код организација које обезбеђују грантове, доходовне 
активности и сл, потребна документација и обука за израду бизнис планова; организација обуке и додатног професионалног оспособљавања и др.) 
- издавачка делатност (штампање билтена, часописа, разних информатора, публикација, пропагандног материјала и др.;) 
- медијски догађаји и активности и 
- други пројекти од интереса за избегличку, расељеничку и популацију других присилних миграната. 
 

 

12.000.000 

2021.год. Полазећи од значаја удружења избеглица и интерно расељених лица и других непрофитних организација и институција,  за решавање појединих 
егзистенцијалних питања избеглих, интерно расељених лица и других присилних миграната, и то  како на територији  бивших република СФРЈ из којих 
су избегли, тако и у процесу интеграције и прилагођавања  у Републици Србији,  Комесаријат за избеглице је прихватио одређене програмске задатке 
удружења и других непрофитних организација  који су од значаја за извршење функција Комесаријата за избеглице за 2013. годину, а за које 
Комесаријат није кадровски оспособљен или нема мандат за вршење одређених послова,  а нарочито: 
- пројекте за помоћ при остваривању права у земљама порекла (права у вези са остваривањем пензија: прикупљање информација о потребној  
документацији, о могућности прибављања потребне документације, најчешћим проблемима на које се наилази у поступку остваривања наведеног 
права и сл; регулисатње радног стажа : коме се обратити, потребна документација, како писати захтеве и молбе и сл;  помоћ при стварању услова за 
одрживи повратак: потребна докумнтација за повратак имовине, обнову кућа, која занимања имају перспективу на одрђеним подручјима, 
информације о степену обновљености инфраструктуре на појединим руралним подручјима, које међунардне организације делују на појединим 
подручјима, шта је потребно за аплицирање за поједине доходовне активности, могућност кредитирања, и др; ) 

12.000.000 
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- пројекти за пружање помоћи приликом интеграције и прилагођавања животу у Србији (обележавање значајних датума за избегличку и расељеничку 
популацију; прикупљање и дистрибуција разних информација: о могућности запошљавања на појединим подручјима; могућност куповине сеоских кућа 
и имања и по којим ценама; помоћ за прибављање документације потребне за аплицирање код организација које обезбеђују грантове, доходовне 
активности и сл, потребна документација и обука за израду бизнис планова; организација обуке и додатног професионалног оспособљавања и др.) 
- издавачка делатност (штампање билтена, часописа, разних информатора, публикација, пропагандног материјала и др.;) 
- медијски догађаји и активности и 
- други пројекти од интереса за избегличку, расељеничку и популацију других присилних миграната. 
 

 

4821 - Остали порези  

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 3.000.000 

2020.год. a 3.000.000 

2021.год. a 3.000.000 

4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова  

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 1.000 

2020.год. a 1.000 

2021.год. a 1.000 

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 1.000 

2020.год. a 1.000 

2021.год. a 1.000 
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5112 - Изградња зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Расходи без разграничења односе се на инвестиционо одржавање раније прибављених зграда и објеката намењених за смештај избеглица, као и за 
завршетак раније започетих објеката. 

15.000.000 

2020.год. Расходи без разграничења односе се на инвестиционо одржавање раније прибављених зграда и објеката намењених за смештај избеглица, као и за 
завршетак раније започетих објеката. 

15.000.000 

2021.год. Расходи без разграничења односе се на инвестиционо одржавање раније прибављених зграда и објеката намењених за смештај избеглица, као и за 
завршетак раније започетих објеката. 

15.000.000 

5122 - Административна опрема 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Обухватају средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.) 2.000.000 

2020.год. Обухватају средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.) 2.000.000 

2021.год. Обухватају средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.) 2.000.000 

05 - Донације од иностраних земаља 

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Средства су планирана у складу са активностима Меморандума потписаног са Министарством унутрашњих послова Републике Чешке а ради 
реализације студијских посета и покривања трошкова службених путовања. 

2.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4231 - Административне услуге 

Правни основ 
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2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Средства су планирана у складу са активностима Меморандума потписаног са Министарством унутрашњих послова Републике Чешке а ради 
реализације студијских посета и покривања трошкова различитих услуга 

30.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4728 - Накнаде из буџета за становање и живот 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Средства су планирана у складу са активностима Меморандума потписаног са Министарством унутрашњих послова Републике Чешке а ради 
обезбеђивања основних животних услова тражилаца азила. 

38.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

5112 - Изградња зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Средства су планирана у складу са активностима Меморандума потписаног са Министарством унутрашњих послова Републике Чешке а ради стављања 
у функцију наставног центра објекта у Пландишту. Део средстава је планиран за покривање трошкова стављања у функцију просторија намењених за  
дечији креативно едукативни центар који ће функционисати у оквиру ТПЦ у Обреновцу.  

30.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

06 - Донације од међународних организација 

4221 - Трошкови службених путовања у земљи 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 
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2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 2.000.000 

2020.год. a  

2021.год. a  

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 4.000.000 

2020.год. a  

2021.год. a  

4231 - Административне услуге 

Правни основ 

2019.год. По основу уговора са Швајцарском агенцијом за развој обезбеђена су средства као помоћ институцијама Републике Србије у циљу подршке систему управљања миграцијама 

2020.год. По основу уговора са Швајцарском агенцијом за развој обезбеђена су средства као помоћ институцијама Републике Србије у циљу подршке систему управљања миграцијама 

2021.год. По основу уговора са Швајцарском агенцијом за развој обезбеђена су средства као помоћ институцијама Републике Србије у циљу подршке систему управљања миграцијама 

Опис  

2019.год. Средства ће се користити у складу са одобреним пројектним активностима 7.500.000 

2020.год. Средства ће се користити у складу са одобреним пројектним активностима  

2021.год. Средства ће се користити у складу са одобреним пројектним активностима  

4261 - Административни материјал 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 600.000 

2020.год. a  

2021.год. a  
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4728 - Накнаде из буџета за становање и живот 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 3.900.000 

2020.год. a  

2021.год. a  

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 6.000.000 

2020.год. a  

2021.год. a  

09 - Примања од продаје нефинансијске имовине 

5111 - Куповина зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. Закон о избеглицама  

2020.год. Закон о избеглицама  

2021.год. Закон о избеглицама  

Опис  

2019.год. У складу са Законом о избеглицама Комесаријат закључује Уговоре о откупу станбених јединица са лицима која су изабрана након Јавног позива. 
Средства остварена на овај начин користиће се за куповину нових станбених јединица 

15.000.000 

2020.год. У складу са Законом о избеглицама Комесаријат закључује Уговоре о откупу станбених јединица са лицима која су изабрана након Јавног позива. 
Средства остварена на овај начин користиће се за куповину нових станбених јединица 

15.000.000 

2021.год. У складу са Законом о избеглицама Комесаријат закључује Уговоре о откупу станбених јединица са лицима која су изабрана након Јавног позива. 
Средства остварена на овај начин користиће се за куповину нових станбених јединица 

15.000.000 

15 - Неутрошена средства донација из претходних година 

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 
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Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 31.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4231 - Административне услуге 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 179.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 5.300.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4261 - Административни материјал 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  
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2019.год. а 9.500.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4728 - Накнаде из буџета за становање и живот 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 180.000.000 

2020.год. а  

2021.год. а  
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Програмска активност: 0014 - Рад Комисије за нестала лица 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: Закон о управљању миграцијама, Одлука о образовању Комисје за нестала лица Владе Републике Србије 8. јуна 2006. године, Споразум о сарадњи Савезне 
Републике Југославије и Републике Хрватске у тражењу несталих лица ( потписан 17. новембра 1995. године у Дејтону) и  Протокол о сарадњи између Комисије Савезне Владе 
СР Југославије за хуманитарна питања и нестала лица и Комисије за заточене и нестале Владе Р. Хрватске ( потписан 17. Априла 1996. године у Загребу). Протокол о 
прекограничној репатријацији идентификованих посмртних остатака ( потисани 11.фебруара 2002. године у Београду); Споразум  између Савезне Републике Југославије и МКЦК 
( потписан 14. јуна 1994. године у Београду ), Споразум о сарадњи у тражењу несталих лица између Међународне комисије за нестала лица (ИЦМП) и Комисије Савезне Владе 
СР Југославије за хуманитарана питања и нестала лица (потписан у Београду 05. априла 2003. године), којим је регулисана сарадња у процесу ексхумација и идентификација 
посмртних остатака методом  анализе ДНК; Протокол о сарадњи у тражењу несталих лица између Комисије за нестала лица Владе Републике Србије и Комисије за нестала лица 
Владе Црне Горе (потписан 25. априла 2012. у Београду); Споразум о наставку сарадње у процесу ексхумација и идентификација несталих лица између Комисије за нестала лица 
Владе Републике Србије и  ICMP јун 2014. године. 

 

Опис: Спровођењем есхумација идентификација и примопредаја посмртних остатака жртава уз поштовање и примену високих професионалних форензичких и антрополпшких 
стандарда уз ангажовање експерата или тимова експерата судске медицине решио би се велики број случајева лица која се воде као нестала у оружаним сукобима на 
територији бивше СФРЈ и АП КИМ у краћем временском року што је основни мандат Комисије. Спровођењем активности Комисије за нестала лица успоставила би се 
јединствена евиденција несталих лица есхумираних идентификованих и неидентификованих посмртних остатака анетмортем и постмортем података што ће олакшати 
активности на тражењу несталих лица и обезбедити боља и ефикаснија сарадња и информисаност међу надлежних органа који се баве овом проблематиком, а породицама 
несталих би се обезбедила службена потврда о нестанку њиховог члана што је од посебног значаја за остваривање одређених социјалних права. У раду Комисије за нестала 
лица, досадашња пракса показала је, да је потребно  проширити мандат Комисије за нестала лица, на киднапована и убијена лица. Стварне потребе унапређења положаја 
несталих, киднапованих и убијених лица и даљи развој политике у тој области изискују измену и допуну Одлуке о образовању Комисије, којом би се створио правни основ за 
даље законско уређивање мера за унапређење и пуно и ефективно решавање питања киднапованих, несталих и убијених лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним 
сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године, што подразумева и измену и допуну Закона о 
управљању миграцијама. 
Наведена измена изискује додатна средства која у поступку израде нацрта буџета за 2019 годину није било могуће планирати,  
 
 

 

 

Циљеви програмске активности: 
 

 

Циљ 1: Континуирано решавање случајева несталих лица 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Број решених случајева несталих лица током године  
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за нестала лица 

Број 2016 200 120 120 120 

2. Проценат решених случајева несталих лица у односу на број евидентираних  
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за нестала лица 

% 2016 72 76 78 80 
 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
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 2019 2020 2021 

 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

421 - Стални трошкови 900.000   900.000 900.000   900.000 900.000   900.000 

4214 - Услуге комуникација 900.000   900.000 900.000   900.000 900.000   900.000 

422 - Трошкови путовања 3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 3.000.000   3.000.000 

4221 - Трошкови службених путовања у 
земљи 

1.000.000   1.000.000 1.000.000   1.000.000 1.000.000   1.000.000 

4222 - Трошкови службених путовања у 
иностранство 

2.000.000   2.000.000 2.000.000   2.000.000 2.000.000   2.000.000 

423 - Услуге по уговору 7.500.000   7.500.000 7.500.000   7.500.000 7.500.000   7.500.000 

4231 - Административне услуге 7.500.000   7.500.000 7.500.000   7.500.000 7.500.000   7.500.000 

424 - Специјализоване услуге 10.500.000  1.300.000 11.800.000 10.500.000   10.500.000 10.500.000   10.500.000 

4249 - Остале специјализоване услуге 10.500.000  1.300.000 11.800.000 10.500.000   10.500.000 10.500.000   10.500.000 

425 - Текуће поправке и одржавање 300.000   300.000 300.000   300.000 300.000   300.000 

4251 - Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

300.000   300.000 300.000   300.000 300.000   300.000 

426 - Материјал 1.600.000   1.600.000 1.600.000   1.600.000 1.600.000   1.600.000 

4261 - Административни материјал 1.600.000   1.600.000 1.600.000   1.600.000 1.600.000   1.600.000 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

3.600.000   3.600.000 3.600.000   3.600.000 3.600.000   3.600.000 

4726 - Накнаде из буџета у случају смрти 3.600.000   3.600.000 3.600.000   3.600.000 3.600.000   3.600.000 

481 - Дотације невладиним организацијама 7.000.000   7.000.000 7.000.000   7.000.000 7.000.000   7.000.000 

4819 - Дотације осталим непрофитним 
институцијама 

7.000.000   7.000.000 7.000.000   7.000.000 7.000.000   7.000.000 

512 - Машине и опрема 600.000   600.000 600.000   600.000 600.000   600.000 

5122 - Административна опрема 600.000   600.000 600.000   600.000 600.000   600.000 

УКУПНО: 35.000.000  1.300.000 36.300.000 35.000.000   35.000.000 35.000.000   35.000.000 
 

 

Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 
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01 - Приходи из буџета 

4214 - Услуге комуникација 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за услуге комуникације тј. трошкова фиксних и мобилних телефона, интернет услуга, 
трошкова платног промета, банкарских и поштанских услуга. 

900.000 

2020.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за услуге комуникације тј. трошкова фиксних и мобилних телефона, интернет услуга, 
трошкова платног промета, банкарских и поштанских услуга. 

900.000 

2021.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за услуге комуникације тј. трошкова фиксних и мобилних телефона, интернет услуга, 
трошкова платног промета, банкарских и поштанских услуга. 

900.000 

4221 - Трошкови службених путовања у земљи 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају 
трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и лица стално 
ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних остатака 
на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним 
група, међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

1.000.000 

2020.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају 
трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и лица стално 
ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних остатака 
на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним 
група, међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

1.000.000 

2021.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају 
трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и лица стално 
ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних остатака 
на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним 
група, међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

1.000.000 

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 
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2021.год. a 

Опис  

2019.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају 
трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и лица стално 
ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних остатака 
на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним 
група, међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

2.000.000 

2020.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају 
трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и лица стално 
ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних остатака 
на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним 
група, међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

2.000.000 

2021.год. Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају 
трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања председника, чланова Комисије и лица стално 
ангажованих у раду Комисије за нестала лица: присуствовање ексхумацијама, обдукцијама, идентификацијама и примопредајама посмртних остатака 
на подручју бивше СФРЈ и АП КиМ; присуствовања састанцима владиних комисија за тражење несталих лица, невладиним организацијама и радним 
група, међународним конференцијама и скуповима на тему несталих лица. 

2.000.000 

4231 - Административне услуге 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова уговора о делу, уговора о привремно повременим пословима, трошкова 
репрезентације током присуства ексхумацијама и  примопредајама посмртних остатака, трошкове превоза чланова породица (групна путовања) на 
идентификације и примопредаје посмртних остатака, трошкове организације боравка делегација владиних тела Републике Хрватске и БиХ приликом 
одржавања састанака, трошкови образовања и усавршавања запослених, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, као и остале 
опште услуге. 
 

 

7.500.000 

2020.год. Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова уговора о делу, уговора о привремно повременим пословима, трошкова 
репрезентације током присуства ексхумацијама и  примопредајама посмртних остатака, трошкове превоза чланова породица (групна путовања) на 
идентификације и примопредаје посмртних остатака, трошкове организације боравка делегација владиних тела Републике Хрватске и БиХ приликом 
одржавања састанака, трошкови образовања и усавршавања запослених, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, као и остале 
опште услуге. 
 

 

7.500.000 

2021.год. Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова уговора о делу, уговора о привремно повременим пословима, трошкова 
репрезентације током присуства ексхумацијама и  примопредајама посмртних остатака, трошкове превоза чланова породица (групна путовања) на 
идентификације и примопредаје посмртних остатака, трошкове организације боравка делегација владиних тела Републике Хрватске и БиХ приликом 
одржавања састанака, трошкови образовања и усавршавања запослених, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, као и остале 
опште услуге. 
 

 

7.500.000 
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4249 - Остале специјализоване услуге 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова за специфичне услуге и послове везане за претрагу терена у циљу 
проналажења потенцијалних гробница, ексхумације, обдукције, идентификације посмртних остатака, узимање узорака за ДНК анализу, трошкове 
превоза, опреме и сахране посмртних остатака, трошкове услуга експерата судске медицине или тимова експерата са института и завода за судску 
медицину. 

10.500.000 

2020.год. Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова за специфичне услуге и послове везане за претрагу терена у циљу 
проналажења потенцијалних гробница, ексхумације, обдукције, идентификације посмртних остатака, узимање узорака за ДНК анализу, трошкове 
превоза, опреме и сахране посмртних остатака, трошкове услуга експерата судске медицине или тимова експерата са института и завода за судску 
медицину. 

10.500.000 

2021.год. Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова за специфичне услуге и послове везане за претрагу терена у циљу 
проналажења потенцијалних гробница, ексхумације, обдукције, идентификације посмртних остатака, узимање узорака за ДНК анализу, трошкове 
превоза, опреме и сахране посмртних остатака, трошкове услуга експерата судске медицине или тимова експерата са института и завода за судску 
медицину. 

10.500.000 

4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Обухватају средства за исплату трошкова одржавања опреме (компјутерске, канцеларијске и др.). Потребно је предвидети јавну набавку мале 
вредности 

300.000 

2020.год. Обухватају средства за исплату трошкова одржавања опреме (компјутерске, канцеларијске и др.). Потребно је предвидети јавну набавку мале 
вредности 

300.000 

2021.год. Обухватају средства за исплату трошкова одржавања опреме (компјутерске, канцеларијске и др.). Потребно је предвидети јавну набавку мале 
вредности 

300.000 

4261 - Административни материјал 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Обухватају средства за исплату трошкова за претплате на гласила, часописе, публикације, стручне и друге литературе за образовање и усавршавање 
запослених, закупе радних контејнера и мобилних тоалета, набавке теренске радне и заштитне одеће и обуће, набавке народне радиности, 

1.600.000 
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канцеларијског намештаја, као и набавку одређеног потрошног и канцеларијског материјала и тонера за потребе Комисије. Потребно је предвидети 
јавну набавку мале вредности за набавку канцеларијског материјала и тонера, као и наруџбенице за остале набавке добара и услуга. 

2020.год. Обухватају средства за исплату трошкова за претплате на гласила, часописе, публикације, стручне и друге литературе за образовање и усавршавање 
запослених, закупе радних контејнера и мобилних тоалета, набавке теренске радне и заштитне одеће и обуће, набавке народне радиности, 
канцеларијског намештаја, као и набавку одређеног потрошног и канцеларијског материјала и тонера за потребе Комисије. Потребно је предвидети 
јавну набавку мале вредности за набавку канцеларијског материјала и тонера, као и наруџбенице за остале набавке добара и услуга. 

1.600.000 

2021.год. Обухватају средства за исплату трошкова за претплате на гласила, часописе, публикације, стручне и друге литературе за образовање и усавршавање 
запослених, закупе радних контејнера и мобилних тоалета, набавке теренске радне и заштитне одеће и обуће, набавке народне радиности, 
канцеларијског намештаја, као и набавку одређеног потрошног и канцеларијског материјала и тонера за потребе Комисије. Потребно је предвидети 
јавну набавку мале вредности за набавку канцеларијског материјала и тонера, као и наруџбенице за остале набавке добара и услуга. 

1.600.000 

4726 - Накнаде из буџета у случају смрти 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Обухватају средства за исплату једнократних помоћи породицама идентификованих лица. 3.600.000 

2020.год. Обухватају средства за исплату једнократних помоћи породицама идентификованих лица. 3.600.000 

2021.год. Обухватају средства за исплату једнократних помоћи породицама идентификованих лица. 3.600.000 

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Обухватају средства за исплату помоћи за рад удружењима породица несталих лица. Предвидети јавне позиве за финансирање пројеката удружења. 7.000.000 

2020.год. Обухватају средства за исплату помоћи за рад удружењима породица несталих лица. Предвидети јавне позиве за финансирање пројеката удружења. 7.000.000 

2021.год. Обухватају средства за исплату помоћи за рад удружењима породица несталих лица. Предвидети јавне позиве за финансирање пројеката удружења. 7.000.000 

5122 - Административна опрема 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Обухватају средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.). Потребно је предвидети јавну набавку мале 
вредности. 

600.000 
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2020.год. Обухватају средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.). Потребно је предвидети јавну набавку мале 
вредности. 

600.000 

2021.год. Обухватају средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.). Потребно је предвидети јавну набавку мале 
вредности. 

600.000 

15 - Неутрошена средства донација из претходних година 

4249 - Остале специјализоване услуге 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 1.300.000 

2020.год. а  

2021.год. а  
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Пројекат: 7007 - ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ 
европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА). 

 

Опис: Република Србија се суочава са огромним изазовима у погледу присилних миграција и даље је  домаћин 66.407 избеглица и 210.000 интерно расељених лица, од којих је 
већина у стању потребе за решавање стамбеног проблема и запошљавања како би се постигло трајно решење. Поред тога, од 2006, више од 6.000 особа је примљено на бази 
Споразума о реадмисији, а већина од њих су у стању потребе за помоћ у процесу реинтеграције. Драстично повећање броја тражилаца азила ствара додатни терет ограниченим 
средставима Владе Србије. Највише је проблематичан адекватни смештајни капацитет. 
Србија је усвојила Закон о азилу који је ступио на снагу 2008. у циљу поштовања стандарда успостављених међународним нормама, законским одредбама за ширење 
информација, правну помоћ и право на непрекидан и стални контакт са УНХЦР-ом. Орган који одлучује по поднетим захтевима за азил је Министарство унутрашњих послова , а 
коначна одлука се доноси путем независне Комисије за азил из Владе РС. У случају незадовољавајуће одлуке коју доноси Комисија, постоји могућност за почетак жалбеног 
поступка пред Управним судом као треће судске инстанце. Од тренутка када лице проглашава своју намеру да тражи азил, док је двоструко донето решење, тражиоцима азила 
се гарантује законски основ за његов боравак и право да буду смештени у Центру за азил, који се налази под јурисдикцијом Комесаријат за избеглице и миграције . Лица 
смештена у Центру за азил уживају потпуну слободу кретања, здравствену заштиту, право на основно и средње образовање, док су ван Центра омогућен им је приступ 
финансијској помоћи од стране центара за социјални рад . Током њиховог боравка у центру за азиланте посебна пажња се посвећује пореклу, старости, брачном статусу, 
вероисповести и другим обичајима азиланата. 
У 2008. било је 52 забележених случајева азиланата . Током 3 године примене Закона о азилу, број азиланата је драматично порастао: са 275 случајева у 2009, 520 у 2010, 3.134 
у 2011. До 2011, постојећи капацитети за пружање услуга смештаја и основни животни услови су били адекватни, али 600 % повећање броја тражилаца азила у односу на 2010. 
је произвео додатни изазов за институције РС . Упоредо са повећањем броја тражилаца азила, промена у старосној структури и других је идентификована : У 2010 , 2011 и 2012 , 
долазак читавих породица са малом децом је забележено што раније није био случај, број малолетника који траже азил је у порасту и у 2012 је достигао 27,3% од укупног броја, 
жене азиланти чине 14%, док је у 2012 константан прилив азиланата малолетника чини 18,34 % од укупне популације; тражиоци азила претежно стижу из Авганистана - 54% , 
Сомалије - 15,69%, Пакистана - 11.1%, Либије - 4,43% и Палестине - 2.99% . 
Узимајући у обзир националну структуру азиланата и постојеће језичке препреке које отежавају комуникацију са запосленима у Канцеларији за азил МУП, као и са онима који 
су запослени у оквиру центара за азил, центара за социјални рад и здравствених центара неопходно је обезбедити додатне преводилачке услуге за тражиоце азила на свој 
матерњи језик (најчешће фарси, пашту, арапски и сомалијски) у циљу да потребе и изјаве азиланата буду адекватно заступљене. Ограниченим ресурсима које пружа буџет РС 
нажалост се не пружају могућности за  додатно финансирање преводилачких услуга, које су у претходном периоду биле осигуране преко НВО, и као такав је неопходно да се 
обезбеде додатна средства како би се прилагодили те потребе. Имајући у виду да тражиоци азила малолетници без пратње представљају посебно угрожену групу, изградња 
капацитета запослених у надлежним институцијама пре свега оних који су запослени у центрима за социјални рад је императив . С обзиром да је Република Србија дужна да 
обезбеди интеграцију и инклузију заштићених лица у локалне заједнице, осим што је формирање интеграцијске куће као средство обезбеђења смештаја, која такође 
подразумева обезбеђивање учења српског језика, отварања могућности за радна места, стварање јавног мњења која омогућава несметано успостављање друштвених и других 
контаката са другим члановима друштва, представља додатни изазов. Реализација пројекта ће подржати унапређење система азила у Републици Србији кроз повећање 
приступачности, квалитета и броја услуга доступних корисницима као на остваривању права лица која траже азил. Даље усклађивање правног оквира са регулативом ЕУ и 
унапређење процеса који регулишу приступ правима тражилаца азила ће бити покривени . Развој капацитета свих релевантних институција са циљем да се смањи временски 
период потребан за реализацију процедура азила, а посебно ће бити усмерена ка институцијама које пружају услуге малолетницима без пратње који траже азил, лицима 
којима побољшање међународне заштите интеграцију у друштво, као и информисање јавности о правима, обавезама и проблемима азиланата ће бити део интуиционих 
развојних активности . Због категоризације као транзитна територија за илегалне мигранте на путу ка земљама Западне Европе и доследно повећање броја тражилаца азила у 
Србији, ова мера треба да развије електронске базе података и система размене података између одељења за азил и реадмисију у оквиру Министарства унутрашњих послова 
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која тренутно не постоји. Као допринос квалитету живота тражиоца азила ова мера укључује и реконструкцију одређених делова азилантског центра и добијањепотребне 
опреме. Услед недавног повећање броја захтева за азил поднетих у Србији, УНХЦР је предузео да процени процедуре за азил Србије, у том контексту и процењују Србију као 
земљу азила. Наведени извештај наводи да српски систем азила тренутно није довољно развијен, и није у складу са међународним и ЕУ стандардима. Посебна пажња је 
посвећена прихватном систем у Републици Србији, а један од закључака УНХЦР је да је у Србији систем азила преплављен посебно недавним повећањем броја тражилаца 
азила. 
Осим тога, како би се боље позабавили питањем неоснованих азиланата из Србије који траже азил у земљама чланицама ЕУ, 24. децембра 2012,Народна скупштина Републике 
Србије усвојила је измене и допуне Кривичног законика , криминализовањем деловања организатора и подржавалаца лажних азиланата. 
 

 

 

Циљеви пројекта: 
 

 

Циљ 1: а 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. а  
Koментар: а 
Извор верификације: а 

а 2017 а a a a 

 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
 

 

 2019 2020 2021 

 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

423 - Услуге по уговору 600.000  4.560.000 5.160.000         

4231 - Административне услуге 600.000   600.000         

4239 - Остале опште услуге   4.560.000 4.560.000         

485 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

120.000   120.000         

4851 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

120.000   120.000         

УКУПНО: 720.000  4.560.000 5.280.000         
 

 

Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 

01 - Приходи из буџета 

4231 - Административне услуге 
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Правни основ 

2019.год. Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА). 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Административне услуге 600.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

Правни основ 

2019.год. Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА). 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 120.000 

2020.год. а  

2021.год. а  

56 - Финансијска помоћ ЕУ 

4239 - Остале опште услуге 

Правни основ 

2019.год. Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи ( ИПА). 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Остале опште услуге 4.560.000 

2020.год. а  

2021.год. а  
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Пројекат: 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013. годину у 
оквиру иструмената за предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014. 

 

Опис: Реализација пројекта ће омогућити проширење капацитета за смештај тражилаца азила за 300 места. Пројектом је предвиђено да се финансира изградња објекта, 
пројектна документација, надзора и куповина неопходне опреме. 

 

 

Циљеви пројекта: 
 

 

Циљ 1: Реконструкција центра за азил капацитета 300 места 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Извршена реконструкција центра за смештај 300 тражилаца азила  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице и миграције 

да/не 2015 не да   
 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
 

 

 2019 2020 2021 

 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

423 - Услуге по уговору   5.938.000 5.938.000   1.344.000 1.344.000   1.920.000 1.920.000 

4239 - Остале опште услуге   5.938.000 5.938.000   1.344.000 1.344.000   1.920.000 1.920.000 

485 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

1.444.000   1.444.000 1.515.000   1.515.000 595.000   595.000 

4851 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

1.444.000   1.444.000 1.515.000   1.515.000 595.000   595.000 

511 - Зграде и грађевински објекти 34.435.000  24.604.000 59.039.000 9.778.000  35.202.000 44.980.000 5.468.000  19.683.000 25.151.000 

5112 - Изградња зграда и објеката 34.435.000  24.604.000 59.039.000 9.778.000  35.202.000 44.980.000 5.468.000  19.683.000 25.151.000 

512 - Машине и опрема   13.440.000 13.440.000   20.160.000 20.160.000     

5122 - Административна опрема   13.440.000 13.440.000   20.160.000 20.160.000     

УКУПНО: 35.879.000  43.982.000 79.861.000 11.293.000  56.706.000 67.999.000 6.063.000  21.603.000 27.666.000 
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Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 

01 - Приходи из буџета 

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 1.444.000 

2020.год. а 1.515.000 

2021.год. а 595.000 

5112 - Изградња зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 34.435.000 

2020.год. а 9.778.000 

2021.год. а 5.468.000 

56 - Финансијска помоћ ЕУ 

4239 - Остале опште услуге 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 5.938.000 

2020.год. а 1.344.000 

2021.год. а 1.920.000 
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5112 - Изградња зграда и објеката 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 24.604.000 

2020.год. а 35.202.000 

2021.год. а 19.683.000 

5122 - Административна опрема 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. а 13.440.000 

2020.год. а 20.160.000 

2021.год. а  
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Пројекат: 7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи послови 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013 годину у 
оквиру иструмената за предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014 

 

Опис: Реализација пројекта ће омогућити  подршку локалним акционим плановима јединица локалне самоуправе које пружају подршку повратницима по споразуму о 
реадмисији интерно расељеним лицима. Споразум предвиђа и пружање подршке одрживом повратку на Косово и Метохију у сарадњи са канцеларијом за КиМ. У оквиру 
активности пројекта Делегација Европске уније ће извршити избор НВО/ЈЛС које ће реализовати грант шеме. 

 

 

Циљеви пројекта: 
 

 

Циљ 1: Унапредити услове живота ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Број ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији који су започели или проширили пословну 
делатност  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице и миграције 

број 2015 0 0 0  

2. Број стамбених решења за ИРЛ и повратнике по реадмисији  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

број 2016 0 0 0  
 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
 

 

 2019 2020 2021 

 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

423 - Услуге по уговору             

4231 - Административне услуге             

463 - Трансфери осталим нивоима власти 25.620.000   25.620.000         

4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

25.620.000   25.620.000         

485 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

1.085.000   1.085.000         

4851 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

1.085.000   1.085.000         

УКУПНО: 26.705.000   26.705.000         
 



41000 - КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ - Предлог финансијског плана за период 2019 - 2021. године 

 

 

  

    

датум штампе: 9.11.2018 
 

   

 

страна 54 
 

 

 

Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 

01 - Приходи из буџета 

4231 - Административне услуге 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a  

2020.год. a  

2021.год. a  

4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. Средства се односе на кофинансирање које се у оквиру грант шеме реализује од стране јединица локалне самоуправе. 25.620.000 

2020.год. Средства се односе на кофинансирање које се у оквиру грант шеме реализује од стране јединица локалне самоуправе.  

2021.год. Средства се односе на кофинансирање које се у оквиру грант шеме реализује од стране јединица локалне самоуправе.  

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

Правни основ 

2019.год. a 

2020.год. a 

2021.год. a 

Опис  

2019.год. a 1.085.000 

2020.год. a  

2021.год. a  
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Пројекат: 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: ИПА 2016 Подршка у форми твининг пројекта 
 

Опис: Ретзултат 2 – Повећан капацитет релевантних институција како би се испуниле обавезе ка приступању ЕУ. Развиће се механизми за  планирање ресурса и коришћење 
средстава ЕУ који се користе за избеглице и миграције. Омогући ће се  успостављање свих релевантних директива, прописа и других аката које се примењују у овој области. 
планирано је да се уради ГАП анализа између националног законодавства и ацqуис-а и препорука за апсорбцију ЕУ фондова посвећених избеглицама и миграцијама. Биће 
урађен и акциони план у циљу успостављања одговарајућег механизма за планирање ресурса и коришћење средства ЕУ. 
 

 

 

Циљеви пројекта: 
 

 

Циљ 1: Јачање капацитета Комесеријата за Избеглице и релевантних институција за имплементацију миграција и политике азила и процедура у сагласности са acquis-ом. 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Усклађени механизми извештавања у области миграција и азила са захтевима ЕУ   
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

да/не 2018 не да да да 

Циљ 2: Усклађивање азила и миграционих политика у складу са међународним стандардима и стандардима ЕУ, како услова тако и поступка. 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Усклађене политике у области азила и миграција са прописима ЕУ.  
Koментар: а 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

да/не 2018 не да да да 

 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
 

 

 2019 2020 2021 

 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

423 - Услуге по уговору   37.824.000 37.824.000   10.176.000 10.176.000     

4231 - Административне услуге   37.824.000 37.824.000   10.176.000 10.176.000     

485 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

946.000   946.000 254.000   254.000     

4851 - Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

946.000   946.000 254.000   254.000     
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УКУПНО: 946.000  37.824.000 38.770.000 254.000  10.176.000 10.430.000     
 

 

Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 

01 - Приходи из буџета 

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. 946.000 

2020.год. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. 254.000 

2021.год. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.  

56 - Финансијска помоћ ЕУ 

4231 - Административне услуге 

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Средства планирана за реализацију активности у складу са уговором о донацијама. 37.824.000 

2020.год. Средства планирана за реализацију активности у складу са уговором о донацијама. 10.176.000 

2021.год. Средства планирана за реализацију активности у складу са уговором о донацијама.  
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Програмска активност: 000276 - Регионални стамбени програм 
 

 

Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 

 

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

 
 

 

Одговорно лице: Владимир Цуцић - Комесар 
 

 

Правни основ: Након потписивања Оквирног споразума 2013 године,  Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали су Споразуме о донацији за спровођење 
седам потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. 

 

Опис: Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног 
стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. Поред Европске уније, која је за фонд наменила више од 200 милиона евра, 
највећи донатори су САД, Немачка, Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска и Луксембург. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.947 евра. Регионални пројекат би обезбедио 16.780 
трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са 
окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења 
се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме о донацији у вредности 128.6 милиона евра за спровођење седам потпројеката РСП-а и то: 
СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на 
Скупштини донатора 6/06/2018 којим се планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи 
23.590.391 ЕУР. 
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у колективним центрима или 
некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 године до 1995 године у приватном смештају и све 
бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-
9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у 
име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради извршења закључених појединачних уговора о 
донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом у јавном 
сектору д.о.о. појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих средстава на 
рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. 
 Ради спровођења Програма у РС, у сарадњи са ЦЕБом, донаторима, осталим међународним актерима и надлежним државним органима, Влада је Закључком 05 Број: 019-
1855/2013 одредила актере који ће спроводити Програм 
 - Национални Управни одбор чију улогу врши Комисија за координацију процеса интеграције избеглица, а коју чине представници министарстава надлежних за спољне 
послове, финансије, социјална питања, локалну самоуправу, становање,  као и представници Комесаријата и Канцеларије за европске интеграције. Ова Комисија је основана 
Одлуком Владе 2004. године са задатком да надгледа и координира процес интеграције избеглица, посебно у решавању стамбених питања. У складу са улогом Националног 
Управног одбора, Комисија разматра и одобрава предложене пројекте за финансирање из Фонда РСП, разматра извештаје о реализацији потројеката предлаже измене у плану 
реализације програма. Комисија такође треба да обезбеди стратешке смернице, помоћ у решавању идентификованих проблема и обезбеди пуну координацију међу органима.   
 - Водећа институција - Комесаријат за избеглице и миграције: . У складу са Законом о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ “, број 42/02 и 
„Службени гласник РС“ број 30/10), КИРС је посебан орган који има мандат да пружи подршку и помоћ избеглицама у процесу њихове интеграције. У оквиру ПСП-а, задужен је 
за припрему пројеката, израду пратећих апликација и достављање Комисији за координацију процеса трајне интеграције избеглица и ЦЕБ-у на одобравање, праћење 
целокупне имплементације, избор корисника, закључивање уговора са општинама о заједничком спровођењу пројекта у складу са Законом о избеглицама, обављање стручних 
послова за Комисију за координацију процеса интеграције, сарадњу и координирацију активности са УНХЦР-ом и ОЕБС-ом који се односе на њихову улогу надзора над 
спровођењем програма, учешће у раду Регионалног координационог форума. 
 - Јединица за спровођење пројекта – “ЈУП обезбеђује техничку и другу потребну подршку кроз припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступка јавних 
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набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствену контролу и  мониторинг пројекта, извештавање и обезбеђивање других специјализованих услуга 
неопходних за реализацију програма., односно непосредно спроводи пројекат. 
  - Јединица локалне самоуправе – Како би спровођење РСП у Србији било ефикасније и брже, спровођење појединих активности може се поверити општинама које имају 
одговарајуће капацитете. Избор општина ће се вршити на основу јавног позива 
 
 

 

 

Циљеви програмске активности: 
 

 

Циљ 1: Свеобухватни допринос решавању ситуације дуготрајног расељења у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и Србији, обезбеђујући трајна стамбена решења уз пуно уважавање права избеглица и 
поштовање заједничке обавезе сарадње и усклађивања активности како би им се обезбедила трајна решења 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 
2019. год. 

Циљна вредност у 
2020 год. 

Циљна вредност у 
2021. год. 

1. Број изграђених стамбених јединица  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

број 2019 0 1512 958 958 

2. Број купљених сеоских домаћинстава  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице 

број 2019 0 79 200 200 

3. Број купљених стамбених јединица  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице 

број 2019 0 126 100 100 

4. Број породица које су подпомогнуте доделом пакета грађевинског материјала  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице 

број 2019 0 1198 200 200 

5. Изградња монтажних кућа  
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за избеглице 

број 2019 0 45 50 50 
 

 

 

 

Преглед расхода и издатака: 
 

 

 2019 2020 2021 

 Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна Извори 01, 10, 11 Остали Укупна 

Економска класификација У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства У лимиту Ван лимита извори средства 

465 - Остале дотације и трансфери 4.000.000  4.100.000.000 4.104.000.000 4.000.000  3.000.000.000 3.004.000.000 4.000.000  3.000.000.000 3.004.000.000 

4651 - Остале текуће  дотације и трансфери  4.000.000  4.100.000.000 4.104.000.000 4.000.000  3.000.000.000 3.004.000.000 4.000.000  3.000.000.000 3.004.000.000 

УКУПНО: 4.000.000  4.100.000.000 4.104.000.000 4.000.000  3.000.000.000 3.004.000.000 4.000.000  3.000.000.000 3.004.000.000 
 

 

Образложење расхода и издатака: 
 

 

Извор финансирања опис Износ 

01 - Приходи из буџета 

4651 - Остале текуће  дотације и трансфери  
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Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Средства на овој економској класификацији планирана су за покривање курсних разлика уколико дође до истих при реализацији Регионалнос 
стамбеног програма. 
Наиме, Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у 
реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер 
предвиђених новчаних средстава, ради извршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање 
средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом истраживање и развој д.о.о појединачне 
налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих средстава на рачун 
извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. Истим 
закључком је Комесаријат за избеглице и миграције је одређен да сноси терет курсних разлика. 

 

4.000.000 

2020.год. Средства на овој економској класификацији планирана су за покривање курсних разлика уколико дође до истих при реализацији Регионалнос 
стамбеног програма. 
Наиме, Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у 
реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер 
предвиђених новчаних средстава, ради извршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање 
средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом истраживање и развој д.о.о појединачне 
налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих средстава на рачун 
извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. Истим 
закључком је Комесаријат за избеглице и миграције је одређен да сноси терет курсних разлика. 

 

4.000.000 

2021.год. Средства на овој економској класификацији планирана су за покривање курсних разлика уколико дође до истих при реализацији Регионалнос 
стамбеног програма. 
Наиме, Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у 
реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер 
предвиђених новчаних средстава, ради извршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање 
средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом истраживање и развој д.о.о појединачне 
налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих средстава на рачун 
извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. Истим 
закључком је Комесаријат за избеглице и миграције је одређен да сноси терет курсних разлика. 

 

4.000.000 

05 - Донације од иностраних земаља 

4651 - Остале текуће  дотације и трансфери  

Правни основ 

2019.год. а 

2020.год. а 

2021.год. а 

Опис  

2019.год. Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за 4.100.000.000 
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спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.000 евра. Регионални 
пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 
стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у 
колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 
године до 1995 године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у 
складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве 
Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради иѕвршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да 
издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и 
пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи 
на посебан наменски рачун ЈУПа. 

 

2020.год. Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за 
спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.000 евра. Регионални 
пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 
стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у 
колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 
године до 1995 године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у 
складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве 
Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради иѕвршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да 
издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и 
пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи 
на посебан наменски рачун ЈУПа. 

 

3.000.000.000 

2021.год. Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за 
спровођење Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.000 евра. Регионални 
пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 
стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за 
завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.  
 Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у 
колективним центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 
године до 1995 године у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у 
складу са УНХЦРовим критеријумима угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције као водеће институције у реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве 
Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава, ради иѕвршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да 
издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом 
истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и 
пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи 
на посебан наменски рачун ЈУПа. 

 

3.000.000.000 
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