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УВОД 

 

Представљамо вам први Средњорочни план Комесаријата за избеглице и миграције 

за период од 2023. до 2025. године у којем су приказане све наше планиране реформске 

активности повезане са средњорочним оквиром расхода. Израдили смо га на основу 

докумената јавних политика и у складу са приоритетним циљевима, а узимајући у обзир 

расположиве ресурсе и капацитете. 

Први Средњорочни план Комесаријата за избеглице и миграције за период од 2023. 

до 2025. године, биће израђен и објављен на нашој интернет страници до 31. јануара 2023. 

године. Објављивањем средњорочног плана доприносимо одговорнијем и 

транспарентнијем планирању. 

Такође, средњорочни план представља важну карику између процеса планирања и 

израде буџета, тако да коначна алокација ресурса у буџету одражава избор приоритета које 

је утврдила институција. 
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Основне информације 

Назив органа: Комесаријат за избеглице и миграције  

Седиште: Београд, Народних хероја 4 

Адреса за пријем поште: Београд, Народних хероја 4 

Матични број: 0789810 

ПИБ: 102199609 

 

e-mail: kirs@kirs.gov.rs  

 

Интернет презентација: www.kirs.gov.rs 
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Надлежности Комесаријата за избеглице и миграције 

 

Комесаријат за избеглице, као посебна организација у систему државне управе основан је 

Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 

42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) (у даљем тексту: Закон о избеглицама) 

за обављање стручних и других послова који се односе на збрињавање, повратак и 

интеграцију избеглица утврђене овим законом и с њима повезане управне послове. 

У складу са Законом о избеглицама Комесаријат обавља послове који се односе на: 

признавање и престанак статуса избеглица; збрињавање избеглица; регистрацију 

избеглица; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других органа и 

организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању 

помоћи; обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручја јединица 

локалне самоуправе; предузимање мера за повратак избеглица; решавање стамбених 

потреба лица у складу са овим законом; вођење евиденција из своје надлежности и 

установљавање база података и обавља друге послове утврђене овим законом. 

У складу с потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима 

међународног права, а које уређују положај и права избеглица, ради збрињавања, 

интеграције или повратка избеглица, Kомесаријат покреће иницијативе за тражење 

међународне помоћи од институција Уједињених нација и других међународних 

организација. Комесаријат остварује сарадњу са организацијом Црвеног крста, 

хуманитарним, верским и другим организацијама, удружењима и грађанима. 

          Усвајањем Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС”, број 107/12) 

(у даљем тексту: Закон о управљању миграцијама), Комесаријат за избеглице образован 

Законом о избеглицама наставља рад под називом Комесаријат за избеглице и миграције (у 

даљем тексту: Комесаријат), у складу са надлежностима утврђеним овим законом и другим 

законима. 

          Законом о управљању миграцијама Комесаријат обавља послове који се односе на: 

предлагање Влади циљева и приоритета миграционе политике; предлагање Влади мера 

ради постизања 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, предлагање пројеката из области управљања 

миграцијама из делокруга свог рада и израду годишњег извештаја Влади о стању у области 

управљањаnмиграцијама. 

          Комесаријат обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и анализу 

података и показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и 

емиграцији; израду и редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије; 

успостављање јединственог система за прикупљање, организовање и размену података; 

успостављање сарадње са члановима Европске миграционе мреже; обуку и оспособљавање 

лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама, старање о доступности 

информација од значаја за миграциона питања, као и друге послове одређене законом. 
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          Комесаријат обавља стручне и административно-техничке послове за потребе 

Комисије за нестала лица коју је образовала Влада, и: води јединствену евиденцију несталих 

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; 

води евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним 

остацима из појединачних и масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о којима 

води службене евиденције; врши исплату трошкова ексхумације, идентификације, погребне 

опреме и превоза посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у Републици 

Србији, односно до границе - уколико се ради о прекограничном преносу посмртних 

остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова експерата 

одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада Комисије за 

нестала лица; врши исплату једнократне новчане помоћи за трошкове сахране у висини 

накнаде погребних трошкова утврђене законом којим се уређује пензијско и инвалидско 

осигурање; додељује средства за финансирање програма удружења породица несталих лица 

у складу с прописима којима се уређује финансирање програма од јавног интереса која 

реализујуnудружења.  

           Законом о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/2018) (у 

даљем тексту: Закон о азилу и привременој заштити), Комесаријат за избеглице и миграције 

обезбеђује материјалне услове за прихват тражилаца азила. Комесаријат обезбеђује 

привремени смештај и лицима којима је одобрено право на азил у складу са прописима 

којима је уређена област управљања миграцијама. Комесаријат спроводи програме 

добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа одбијен или 

одбачен или ако је поступак азила обустављен, странца којем је одобрена привремена 

заштита, странца којем је донета одлука из члана 75. ст. 3. и 4. или одлука из чл. 83. и 84. 

Закона о азилу и привременој заштити и странца којем је престало право на азил, као и 

програме интеграције лица којима је одобрено право на азил у складу с прописима којима 

јеnуређенаnобластnуправљањаnмиграцијама. 

           Уредбом о збрињавању избеглица („Службени гласник РС”, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 

8/94, 22/94, 34/95 и 36/04) као и Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица („Службени 

гласник РС”, број 47/95), уређени су начин и обим пружања помоћи у збрињавању 

избеглицаnкаоnиnпоступакnутврђивањаnњиховогnстатуса. 

            Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица 

за период 2015-2020. године, Република Србија се определила да у сарадњи са различитим 

субјектима на међународном и националном нивоу, обезбеди избеглицама трајна, одржива 

и примерена решења кроз приступ свим правима, услугама и ресурсима на једнаким 

основама као и држављанима Републике Србије, а интерно расељеним лицима ефективно 

побољшање услова живота у току расељења и потпуну социјалну укљученост. 
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Прилог 1.СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН Комесаријата за избеглице и миграције за период 2023.-2025.- табеларни приказ 

Општи циљ 1: Управљање миграцијама на свеобухватан начин који ће олакшати 

остваривање секторских циљева и приоритета државе у области миграција 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља 

(показатељ eфекта) 
Jединица мере Извор провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години 

Последња година 

важења планског 

документа 

Индекс управљања миграцијама на  

истом нивоу или унапређени  

ранг (потребно 

унапредити,делимично 

испуњава критеријуме 

и потпуно испуњава 

критеријуме) 

migration data 

portal 

делимично 

испуњава 

критеријуме 

(58 од 90)  

2018 

делимично 

испуњава 

критеријуме 

(задржати и 

даље 58 

критеријума 

који 

испуњавају 

услове) 

2025 

Посебан циљ 1.1 Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и 

реализовати програме интеграције  

Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): Стратегија за управљање миграцијама 
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Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1001Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама 

Показатељ(и) на 

нивоу посебног 

циља (показатељ 

исхода) 

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2024. 

години  

Циљaна вредност у 

2025. години  

Број јединица 

локалне 

самоуправе чији 

су локални 

акциони планови 

подржани од 

стране 

Комесаријата за 

избеглице и 

миграције 

 Број  
Извештај о раду 

Комесаријата 
52 2022 54 60 65 

Број програма од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења или 

друге организације 

цивилног друштва 

које је подржао 

Комесаријат као и 

Комисија за 

нестала лица 

Број 
Извештај о раду 

Комесаријата 
25 2022 27 35 35 

Проценат лица 

која су добила 

статус по закону о 

азилу и 

привременој 

заштити којима је 

обезбеђена 

проценат 
Извештај о раду 

Комесаријата 
100 2022 100 100 100 
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подршка у 

интеграцији 

Мера 1.1.1: Обезбедити помоћ при решавању стамбених питања и економско оснаживање свих присилних миграната, као  и подршку породица 

избеглица при повратку у републике бивше СФРЈ 

Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): Стратегија за управљање миграцијама и надлежност 

Комесаријата  

Период спровођења: 2023-2025 Тип Мере: Институционално управљачко организациона 

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 
Jединица мере Извор провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2023. 

години  

Циљана 

вредност 

у 2024. 

години  

Циљана 

вредност 

у 2025. 

години  

Број породица избеглица и интерно 

расељених лица којима су 

побољшани услови становања или су 

економски оснажени  

број 
Извештај о раду 

Комесаријата  
1155 2022 1008 453 500 

Број породица које су се вратиле у 

неку од бивших република СФРЈ уз 

асистенцију Комесаријата  

број 
Извештај о раду 

Комесаријата  
12 2022 12 12 12 

Најмање 80% уговора за куповину 

сеоског домаћинства са окућницом је 

заједничка својина брачних другова 

да/не 
Евиденција 

уговора 
да 2021 да да да 
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Проценат жена које су добиле 

заштиту по Закону о азилу и 

привременој заштити а које су 

укључене у програм интеграције  

проценат 
Извештај о раду 

Комесаријата  
100 2022 100 100 100 

Назив активности 

Орган (сектор 

органа) који 

спроводи 

активност 

Рок за завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупно процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин 

2023 2024 2025 

1.1.1.1 Израда 

планских 

докумената 

Комесаријата за 

избеглице и 

миграције 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

4 квартал 2025 

01 буџет – 
редовне 

активности 
1001-0013    

1.1.1.2.Редовно 

информисање 

миграната о 

могућношћу 

учешћа у програму 

асистираног 

добровољног 

повратка 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 

01 буџет – 

редовне 

активности  

 

 

 

донаторска 

средства/редовне 

активности 

1001-0013    
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1.1.1.3 Расписани 

јавни позиви за 

јединице локалне 

самоуправе за 

економско 

оснаживање и 

решавање 

стамбених потреба 

избеглица и 

интерно 

расељених лица, 

као и повратника 

по Споразуму о 

реадмисији 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења 

3 квартал 2025 

01- буџет  

 

 

донаторска 

средства извор 

05 

1001-0013-

0018 

459.000 

 

22.780  

459.00 459.000 

1.1.1.4  

Обезбедити 

делотворну 

подршку за 

асистирани 

добровољни 

повратак 

миграната  

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 

01- буџет 

 

 

донаторска 

средства 

1001-0013 8.500 8.500 8.500 

1.1.1.5  

Асистирани 

повратак породица 

које се враћају у 

државу 

претходног 

пребивалишта  

(БиХ и РХ) 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 01- буџет  1001-0013 4.000 4.000 4.000 
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1.1.1.6 Расписани 

јавни позиви за 

удружења која се 

баве 

проблематиком 

избеглиштва, 

интерног 

расељења и 

миграцијама 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

 3 квартал 2025 01- буџет  1001-0013 8.000 12.000 12.000 

1.1.1.7 Редовно 

ажурирање база 

података с којима 

Комесаријат 

располаже 

Одсек за 

Информационе 

технологије 

4 квартал 2025 

01 буџет – 
редовне 

активности 

1001-0013    

1.1.1.8 Израда и 

редовно 

ажурирање 

Миграционог 

профила  

Одсек за 

миграције и 

евроинтеграције 

 3 квартал 2025 

01 буџет – 
редовне 

активности 

1001-0013    

1.1.1.9 

Укључивање лица 

која су добила 

заштиту у 

друштвени, 

културни и 

привредни живот 

Републике Србије 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 01- буџет  1001-0013 2.000 2.000 2.000 

Посебан циљ 1.2  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 миграната у прихватним центрима 

Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом  

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1001Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама 
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Показатељ(и) на 

нивоу посебног 

циља (показатељ 

исхода) 

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2024. 

години  

Циљaна вредност у 

2025. години  

Обезбеђен 

довољни 

смештајни 

капацитет у 

колективним 

центрима, 

установама 

социјалне заштите, 

центрима за азил и 

прихватним 

центрима  

да/не 

Извештај о раду 

Kомесаријата 

да  2016 да да да 

Мера 1.2.1: Обезбедити  адекватан смештај, исхрану и основне животне услове у колективним центрима, центрима за ургентни прихват и 

установама социјалне заштите, центрима за азил и прихватним центрима 

Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): Стратегија за управљање миграцијама, утврђене 

Средњорочним планом 

Период спровођења: 2023-2025 
Тип Мере: Институционално управљачко организациона и 

едукативна 

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 
Jединица мере Извор провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2023. 

години  

Циљана 

вредност 

у 2024. 

години  

Циљана 

вредност 

у 2025. 

години  

Број корисника смештених у 

колективним центрима, центрима за 

ургентни прихват и установама 

социјалне заштите  

број 
Извештај о раду 

Комесаријата  
192 2022 190 180 160 
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Број корисника смештених у 

центрима за азили и прихватним 

центрима  

број 
Извештај о раду 

Комесаријата  
6113 2022 6000 6000 6000 

Проценат броја жена смештених у 

колективним центрима и установама 

социјалне заштите у односу на 

укупан број смештених 

проценат 
Извештај о раду 

Комесаријата  
50 2016 50 50 50 

Назив активности 

Орган (сектор 

органа) који 

спроводи 

активност 

Рок за завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупно процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин 

2023 2024 2025 

1.2.1.1. Смештај и  

исхрана лица у 

колективне центре 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења 

4 квартал 2025 01-буџет 1001-0013 35.252 35.252 35.252 

1.2.1.2  Смештај 

лица у установе 

социјалне заштите  

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења 

4 квартал 2025 01-буџет 1001-0013 6.600 6.600 6.600 
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1.2.1.3   Смештај и 

исхрана лица у 

центрима за азил и 

прихватним 

центрима 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 

01- буџетска 

средства  

56 - донаторска 

средства 

/индивидуална 

мера 

1001-0013 

300.000 

 

930.697   

 

300.000  

 

930.697   

300.000  

 

435.618  

1.2.1.4. Текуће 

одржавање 

прихватних и 

центара за азил  

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 
донаторска 

средства - 56 
1001-0013 112.396 112.396 56.198 

1.2.1.5 

Координација и 

примарни прихват 

и сарадња са 

примајућим 

заједницама  

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 01-буџет 1001-0013 30.000 30.000 30.000 

1.2.1.6 Управљање 

просторима 

прилагођеним 

деци, кутком за 

мајку и бебе и ИТ 

кутком 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 
донаторска 

средства - 56 
1001-0013 1.413  1.413 706  

1.2.1.7. Подршка 

локалним 

самоуправама да 

обезбеде превоз 

ученика како би се 

обезбедило не-

сегрегирано 

образовање и 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 
донаторска 

средства - 56 
1001-0013 3.885 3.885 4.003  
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подршка СЦРМ-у 

у превозу 

тражилаца азила 

1.2.1.8 Обуке 

службеника за 

прихват и осталих 

службеника 

ангажованих у 

Комесаријату 

Сектор за 

прихват, 

збрињавање, 

реадмисију и 

трајна решења  

4 квартал 2025 

01-буџет 

 

 

донаторска 

средства - 15 

1001-0013 

 

 

 

5.387 

3.700 3.700 

Посебан циљ 1.3 Успоставити јединствену евиденцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, 

антемортем и постмортем  података, што ће олакшати активности на тражењу несталих 

Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): утврђено Средњорочним планом   

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1001Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

0014 - Рад Комисије за нестала лица 

Показатељ(и) на 

нивоу посебног 

циља (показатељ 

исхода) 

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност 
Базна година 

Циљaна 

вредност у 

2023. 

години  

Циљaна 

вредност у 

2024. 

години  

Циљaна вредност у 

2025. години  

Успостављена 

јединствена 

евиденција 

несталих лица  

да/не Извештај о раду 

Комисије за нестала 

лица 

не  2016 да да да 

Мера 1.3.1: Континуирано решавање случајева несталих лица 

Плански документ из ког је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): надлежност Комисије за нестала лица  
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Период спровођења: 2023-2025 Тип Мере: Институционално управљачко организациона 

Показатељ(и) на нивоу мере 

(показатељ резултата) 
Jединица мере Извор провере 

Почетна 

вредност 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2023. 

години  

Циљана 

вредност 

у 2024. 

години  

Циљана 

вредност 

у 2025. 

години  

Број решених случајева несталих 

лица током године 
број 

Извештај о раду 

Комисије за 

нестала лица  

200 2016 50 50 50 

Проценат решених случајева 

несталих лица у односу на број 

евидентираних  

проценат 

Извештај о раду 

Комисије за 

нестала лица  

72 2016 3 3 3 

Назив активности 

Орган (сектор 

органа) који 

спроводи 

активност 

Рок за завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

Укупно процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин 

2023 2024 2025 

1.3.1.1.Претрага 

терена у циљу 

проналажења 

потенцијалних 

гробница, 

ексхумације, 

обдукције  

Комисија за 

нестала лица  
4 квартал 2025 01-буџет 1001-0014 5.000 5.000 5.000 

1.3.1.2. 

Идентификација и 

примопредаја 

посмртних 

остатака, узимање 

Комисија за 

нестала лица  
4 квартал 2025 01-буџет 1001 2.000 2.000 2.000 
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узорака ДНК 

анализе 

1.3.1.3 Превоз 

опреме и сахране 

посмртних 

остатака  

Комисија за 

нестала лица  
4 квартал 2025 01-буџет 1001 1.000 1.000 1.000 

1.3.1.4.Помоћ 

породицама 

индентификованих 

лица 

Комисија за 

нестала лица  

4 квартал 2025 01-буџет 

1001 

3.100 3.100 3.100 

1.3.1.5. Расписани 

јавни позиви за 

рад удружења 

породица несталих 

лица  

Комисија за 

нестала лица  

4 квартал 2025 01-буџет 1001 6.000 6.000 6.000 

 
 



 

 

 

Прилог 2: Нормативне активности за које је надлежан Комесаријат за избеглице и миграције 

Нормативне активности (НА) 

Мера за чије 

је спровођење 

НА предуслов 

Орган предлагач 

прописа 
Тип прописа Правни основ 

Квартал у ком се пропис 

доставља Влади или 

министру на доношење, 

усвајање, односно 

утврђивање предлога 

Веза са НПАА 

Стратегија за решавање питања 

избеглица и интерно расељених 

лица за период од 2023. до 2028. 

године 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Стратегија 

Члан 12. Закона о 

планском систему 

Републике Србије 

(„Службени 

гласник РС”, број 

30/18) 

IV Да 

Стратегија за управљање 

миграцијама 
1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Стратегија 

Члан 12. Закона о 

планском систему 

Републике Србије 

(„Службени 

гласник РС”, број 

30/18) 

IV Да 

Програм реинтеграције 

повратника по основу споразума о 

реадмисији за период од 2023-

2025. године 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Програм 

Члан 14. Закона о 

планском систему 

Републике Србије 

(„Службени 

гласник РС”, број 

30/18) 

III Да 



 

 

Уредба о утврђивању Програма 

коришћења средстава за решавање 

стамбених потреба и друге 

програме интеграције избеглица у 

2023. години.  

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Уредба 

Члан 19c Закона о 

избеглицама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

18/92, „Службени 

лист СРЈ”, број 

42/02 – СУС и 

Службени гласник 

РС”, број 33/10) и 

члан 42. став 1. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07,  

65/08, 16/11, 68/12 

– УС, 72/12, 7/14 – 

УС, 44/14 и 30/18 – 

др. закон). 

I Не 

Уредба о утврђивању Програма 

подстицаја за спровођење мера и 

активности неопходних за 

достизање утврђених циљева из 

области управљања миграцијама у 

јединицама локалне самоуправе, 

за 2023. годину. 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Уредба 

Члан 17. Закона о 

управљању 

миграцијама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

107/12) и члан 42. 

став 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

– УС, 72/12, 7/14 – 

УС, 44/14 и 30/18 – 

др. закон). 

I Не 



 

 

Уредба о ближим условима и 

критеријумима за умањење или 

престанак права на збрињавање 

избеглица 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Уредба 

Члан 16. став 4. 

Закона о 

избеглицама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

18/92, „Службени 

лист СРЈ”, број 

42/02 – СУС и 

„Службени гласник 

РС” број 30/10) 

III Не 

Закључaк Владе којим се прихвата 

предлог Комесаријата за 

избеглице и миграције о уплати 

наменске контрибуције за 

Међународну организацију за 

миграције 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Закључак 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 ― 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

― УС, 72/12, 7/14 

― УС, 44/14 и 

30/18 – др. закон), а 

у вези са чланом 

10. став 1. Закона о 

управљању 

миграцијама 

(„Службени 

гласник РС”, број  

107/12). 

I Не 



 

 

Закључaк Владе којим се прихвата 

извештај о раду Комисије за 

нестала лица за период од 1. 

јануара до 31. децембра 2022. 

године 

1.3. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Закључак 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 ― 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

― УС, 72/12, 7/14 

― УС, 44/14 и 

30/18 – др. закон) и 

тачке 4. Одлуке о 

образовању 

Комисије за 

нестала лица 

(„Службени  

гласник РС”, број 

49/06). 

I Не 

Закључaк Владе којим се прихвата 

План реаговања на повећан број 

миграната на територији 

Републике Србије за период јануар 

– децембар 2022. године 

1.2. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Закључак 

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12, 

72/12, 7/14- УС, 

44/14 и 30/18 – др. 

закон). 

III Не 

Закључaк Владе којим се усваја 

Миграциони профил Републике 

Србије за 2022. годину 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Закључак 

Члан 43.  став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 

5/08, 16/11, 68/12, 

72/12, 7/14 – УС, 

44/14 и 30/18 – др. 

закон). 

III Не 



 

 

Закључaк Владе којим се 

Министарство унурашњих 

послова да изврши продужење 

рока важности избегличких 

легитимација лицима чије 

избегличке легитимације су 

истекле и да изврше замену 

избегличких легитимација у 

којима су рубрике за продужење 

рока важности испуњене, на 

прописаном обрасцу који је у 

употреби, новом избегличком 

легитимацијом, на нови рок 

важења, а Комесаријат за 

избеглице и миграције се задужује 

да настави ажурирање базе 

података формиране 

регистрацијом избеглица. 

1.1. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

  

Члан 43. став 3. 

Закона о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 ― 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

― УС, 72/12, 7/14 

― УС, 44/14 и 

30/18 – др. закон), а 

у вези са чланом 

10. став 1. Закона о 

управљању 

миграцијама 

(„Службени 

гласник РС“, број 

107/12) 

IV Не 

Одлука о оснивању центара за 

азил  
1.2. 

Комесаријат за 

избеглице и 

миграције 

Закључак 

Члан 51. став 2. 

Закона о азилу и 

привременој 

заштити 

(„Службени 

гласник РС”, број 

24/18 и члан 43. 

став 1. Закона о 

Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 ― 

исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 

― УС, 72/12, 7/14 

― УС, 44/14 и 

30/18 – др. закон). 

  Не 

 

 

 



 

 

Прилог 3 Средњoрочни оквир расхода Комесаријата за избеглице и миграције  по програмској класификацији и мерама и активностима из Средњoрочног 
плана за период 2023.-2025. године 

Шифра ПР, 
ПА, ПЈ 

Назив програмске активности или 
пројекта 

Пројекција средстава по изворима у хиљ.динара 

 2023. година 2024. година 2025. година 

Извор 01 Остали извори  Извор 01 Остали извори  Извор 01 
Остали 
извори  

1001 
Унапређење и заштита људских и 

мањинских права и слобода  

1.245.681 2.601.146 1.245.681 1.708.626 1.245.681 812.298 

0013 

Подршка присилним мигрантима и 
унапређење система управљања 

миграцијама 

1.212.681 1.647.506 1.213.681 1.708.626 1.213.681 812.298 

0018 Регионални стамбени програм 1.000 953.640         

0014 Рад Комисије за нестала лица 32.000   32.000   32.000   

 


