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ТАБЕЛА I
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе

Комесаријат за избеглице и миграције

2. Министар/Директор

Владимир Цуцић

3. Делокруг

Одредбом члана 6. Закона о избеглицама („Службени
гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 - СУС
и „Службени гласник РС“, број 30/10) прописано је да
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 избеглица у складу са овим законом; вођење евиденција
из своје надлежности и установљавање база података и обавља
друге послове утврђене овим законом. Начин вођења евиденција
и заштиту података о збрињавању, повратку и интеграцији
избеглица, прописује комесар, у складу са 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, Комесаријат покреће иницијативе за тражење
међународне помоћи од институција Уједињених нација и
других међународних организација. Комесаријат има својство
правног лица. Комесаријат остварује сарадњу с организацијама
Црвеног
крста,
хуманитарним,
верским
и
другим
организацијама, удружењима и грађанима.
Одредбом члана 21. Закона о азилу („Службени гласник
РС“, број 109/07) прописано је да до доношења коначне одлуке о
захтеву за азил, лицима која траже азил обезбеђује се смештај и
основни животни услови у Центру за азил, који је у саставу
Комесаријата за избеглице. Влада својим актом оснива један или
више центара за азил.
Радом Центра за азил руководи државни службеник на
положају који руководи Комесаријатом за избеглице, који
својим
актом
уређује
унутрашњу
организацију
и
систематизацију радних места у Центру за азил. Државни
службеник који руководи Комесаријатом доноси прописе о
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условима смештаја, кућном реду и обезбеђивању основних
животних услова у Центру за азил. Средства за рад Центра за
азил обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Одредбом члана 9. Закона о управљању миграцијама
(„Службени гласник РС“, број 107/12), предвиђено је да
Стручне и друге послове који се односе на управљање
миграцијама утврђене овим законoм и са њима повезане
управне послове обавља Комесаријат за избеглице и
миграције.
Одредбом члана 10. Закона о управљању
миграцијама, предвиђено је да 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
управљања миграцијама.
Комесаријат обавља послове који се односе на:
утврђивање, предлагање и предузимање мера за
интеграцију лица којима је, у складу са Законом о азилу
(„Службени гласник РС“, број 109/07 - у даљем тексту:
Закон о азилу), признато право на уточиште; утврђивање,
предлагање и предузимање мера за реинтеграцију
повратника по основу споразума о реадмисији; побољшање
услова живота интерно расељених лица док су у
расељеништву; предлагање програма за развијање система
мера према породицама странаца који илегално бораве на
територији Републике Србије и предлагање програма за
подршку добровољног повратка странаца који илегално
бораве на територији Републике Србије у земљу њиховог
порекла.
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
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значаја за миграциона питања, као и друге послове
одређене законом.
Комесаријат обавља стручне и административнотехничке послове за потребе Комисије за нестала лица коју
образује 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 реализују удружења.
Садржај и начин вођења евиденција из става 4. овог
члана прописује Комесаријат.
Одредбом члана 20. Закона о управљању
миграцијама, предвиђено је да даном ступања на снагу овог
закона Комесаријат за избеглице образован Законом о
избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92,
„Службени лист СРЈ“, број 42/02 - СУС и „Службени
гласник РС“, број 30/10) наставља рад под називом
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са
надлежностима утврђеним овим законом и другим
законима.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
5. Контакт особа у органу
државне управе

/

Петар Анђић, самостални саветник - руководилац Групе
за нормативне послове, моб. телефон: 064/828-1641, e-mail:
petar.andjic@kirs.gov.rs
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ОПИС СТАЊА
Крајем 2012. године, у Републици Србији налазило се 66.408 избеглица са
потврђеним статусом и 209.112 регистрованих интерно расељених лица са Косова и
Метохије.
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са својим надлежностима
утврђеним Законом о избеглицама, обезбеђује збрињавање и пружа помоћ у
интеграцији и повратку избеглица.
У складу са Националном стратегијом Комесаријат за избеглице и миграције
пружа подршку у побољшању животних услова интерно расељним лицимa са
Косова и Метохије.
У току 2012. године, 2.717 избеглица се интегрисало у Републици Србији
(регулисали пребивалиште и личну карту Републике Србије), а 28 избеглица је
евидентирано да су се вратили у земљу порекла.
Током 2012. године, затворено је 8 колективних центара, за сва лица из
наведених 8 затворених колективних центара обезбеђена су адекватна решења у
складу са њиховим потребама, тако да у Републици Србији функционише 33
колективна центра, од чега је 13 колективних центара на територији Косова и
Метохије. Укупно се на смештају налази 2.697 лица, и то: 507 избеглица и 2.190
интерно расељених лица. Комесаријат планира да настави постепено затварање
колективних центара, у складу са обезбеђеним средствима за реализацују пројеката
који прате затварање колективних центара, кроз пројекте: 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.
Tоком 2012. године и то: 12. јула и 23. септембра стамбена Комисија
Комесаријата за избеглице и миграције, расписала је Јавне Позиве за решавање
стамбених потреба избеглице за давање у закуп на одређено време са могућношћу
куповине 100 стамбених јединица у укупно 18 општина/градова у Републици
Србији, по којима су поступци у току.
Kомесаријат се, у обављању својих активности и даље сусреће са проблемом
непризнатих колективних центара и нехигијенских насеља којих има око 50 са око
1.200 лица.
Комесаријат за избеглице и миграције је током 2012. године, избеглицама у
установама социјалне заштите - деци и омладини, душевно оболелим лицима и
лицима ометеним у развоју, одраслим, старим и инвалидним лицима, као и
избеглицама на породичном смештају, осим плаћања делимичних или потпуних
трошкова смештаја, пружао помоћ у прибављању докумената из домицилних
држава, помоћ у процедури подношења захтева за пријем у држављанство
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Републике Србије, као и помоћ у регулисању и финансирању израде личних
докумената Републике Србије, онима који желе интеграцију у Републици Србији.
Од укупно 295 лица, за које Комесаријат делимично или у потпуности сноси
трошкове, током 2012. године, обухваћено је 106 лица којима је омогућен пуни
приступ правима у социјалној заштити и побољшање квалитета интеграције у
локалној средини, што ће бити настављено и током 2013. године, док је смештај
реализован за 15 лица.
Током 2012. године, Комесаријат за избеглице и миграције, у оквиру
пројекта подршке локалним самоуправама, пружио је подршку у изради нових и
измени и допуни постојећих локалних акционих планова, како би у истима поред
постојећих категорија лица били обухваћени и повратници по основу споразума о
реадмисији.
У току 2012. године, из буџета Комесаријата за избеглице и миграције за
подршку локалним акционим плановима кроз финансирање активности који они
предвиђају за укупно 99 општина/градова, обезбеђена су средства за помоћ у
грађевинском материјалу породицама избеглих и интерно расељених лица, помоћ у
доходовним активностима ради економског оснаживања и осамостаљивања ових
породица, као и помоћ породицама избеглих лица у откупу сеоских кућа са
окућницом. Ближи подаци о реализацији наведених пројеката налазе се у табели V.
У току 2013. године, настављају су активности на реализацији програма
ИПЕ из буџета за 2011. годину, који се спроводе почев од 2012. године. Ближи
подаци о реализацији наведених пројеката налазе се у табели V.
Настављено је са активностима на реализацији кредита Развојне банке
Савета Европе за решавање стамбеног питања избеглих лица предвиђене Законом о
потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и
Банке за развој Савета Европе („Службени гласник РС”, број 98/08). Након
потписивања Уговора о управљању пројектом изградње станова на територији
Републике Србије из средстава Банке за развој Савета Европе „Пројекат трајне
интеграције избеглица у Србији“ између Министарства финансија, Грађевинске
дирекције Србије д. о. о. и Комесаријата за избеглице, закључен је и Уговор о
пројектовању и извођењу радова између Грађевинске дирекције Србије д. о. о. и
КОТО д. о. о. Београд.
Комесаријат је са Министарством унутрашњих послова 2012. године,
конкурисао за средства ИПА из буџета Европске Уније, за унапређење система
азила у Републици Србији.
Након потписивања Заједничке министарске декларације декларације 7.
новембра 2011. године у Београду, а у складу са постигнутим договором, дана 24.
априла 2012. године, у Сарајеву, одржана је донаторска конференција у циљу
обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног стамбеног програма
намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону.
Током донаторске конференције одржане на високом радном нивоу уз
присуство министара спољних послова земаља учесница регионалног процеса и
високих представника међународне заједнице, обезбеђено је око 300 милиона евра
за решавање стамбеног питања 27.000 породица у Републици Србији Босни и
Херцеговини, Републици Хрватској и Републици Црној Гори, док се у предстојећем
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периоду очекује прикупљање преосталих средстава потребних за спровођење
Регионалног програма укупне вредности 583 милиона евра.
Вредност регионалног пројекта Републике Србије износи 335 милиона евра,
којима би требало да буде обезбеђено решавање стаменог питања 16.780
најугроженијих избегличких породица.
На основу Стратегије за управљање миграцијама и у складу са Одлуком о
оснивању Координационог тела за праћење и управљање миграцијама („Службени
гласник РС“, број 13/09) Комесаријат је предузео активности потребне да се у
надлежним министарствима и посебним организацијама одреде лица која ће
чинити мрежу службеника одговорних за праћење спровођења Стратегије,
подршку рада Координационог тела за праћење и управљање миграцијама и
координацију са осталим министарствима. Сва министарства и посебне
организације, која су предвиђена Стратегијом, су одредила ове службенике.
Током 2012. године, кроз Центре за азил укупно је прошло 1.548 лица, од
чега 1.185 чине одрасла лица, 311 малолетника са пратњом родитеља и 52
малолетника без пратње родитеља. Субсидијарну заштути у току 2012. године,
добило је троје лица и то један Египћанин и двоје Либијаца.
На основу Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о
реадмисији („Службени гласник РС“, број 15/09) и Акционог плана за спровођење
Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији за период
од 2011. до 2012. године, Комесаријат за избеглице и миграције наставља са
координирањем и организовањем примарног прихвата, остваривањем сарадње са
локалним заједницама, спровођењем информисања, ажурирањем базе података,
организовањем обука свих актера који раде са овом категоријом лица на локалном
нивоу, због стварања услова успешне реинтеграције повратника, превенцијом
трговине људима и развијању принципа позитивне дискриминације, све са циљем
пружања помоћи у реинтеграцији и смањивања трендова секундарне миграције.
Комесаријат за избеглице и миграције током 2012. године, наставио је са
спровођењем пројекта „Подршка у реализацији Стратегије за реинтеграцију
повратника по основи Споразума о реадмисији“, финансираног од стране
Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Владе Кнежевине Лихтенштајна, кроз
подршку локалним самоуправма у интеграцији повратника по основу споразума о
реадмисији, ажурирањем базе о повратницима, у склопу чега је израђено више од
2.000 информатора за повратнике на ромском језику који су им и дистрибуирани.
У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду од 1.
јануара 2012. године, до 31. децембра 2012. године, евидентирано је 2.107
повратника, од чега 1.277 чине пунолетна а 830 малолетна лица.
Дана 8. новембра 2012. године, проглашен је Закон о управљању
миграцијама, који је донела Народна скупштина Републике Србије на другој
седници другог редовног заседања у 2012. години.
Полазећи од свог делокруга Комесаријат је у току 2012. године, наставио да
води управне поступке и решава у првом степену по основу признавања и
престанка статуса избеглице, као и да евидентира интерно расељена лица са Косова
и Метохије и издаје им легитимације расељеног лица.
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Током 2012. године, обављани су редовни послови у вези са информатичком
и статистичком обрадом података, као и активности на адаптацији и унапређивању
електронске базе и евиденције избеглица и интерно расељених лица.
У 2012. године, укупно је заведено 26.606 предметa, експедовано пошиљки
12.193 и архивирано је 5.038 предмета.
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, („Службени гласник
РС“, број 93/12), у разделу 48 - Комесаријату за избеглице, одобрено je укупно
1.628.026.993 динара и Решењем о распореду средстава текуће буџетске резерве
3.404.912 динара. Од тога је извршено 93,43%.
Настављена
је
успешна
сарадња
са
Републичким
јавним
правобранилаштвом као заступником Комесаријата у судским и управним
поступцима а ради остваривања имовинских права и интереса.
Настављено је пружање помоћи владиним и невладиним организацијама као
и удружењима која се баве питањима избеглих и интерно расељених лица, у циљу
реализације пројеката помоћи избеглим и интерно расељеним лицима.
Комесаријат је предузео све активности у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10). Настављене су и активности на одржавању и ажурирању
интернет странице Комесаријата, као и редовног ажурирања Информатора о раду у
складу са упутством Повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности.
У складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени
гласник РС“, бр. 97/08 и 104/09), Комесаријат је извршио упис 21 евиденције и базе
података о личности са којима располаже у Централни регистар Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
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ТАБЕЛА II
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛОЖИЛА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Опис

Статус

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

I

II

III

IV

V

Народна
скупштина
Републике
Србије дана
8. новембра
2012. године,
усвојила је
Закон о
управљању
миграцијама

(„Службени
гласник РС“
број 107/12)

Стратегија за
управљање
миграцијама
и Акциони
план за
спровођење
Стратегије за
управљање
миграцијама
за период од
2011. до 2012.
године

Закон о управљању
миграцијама

Овим законом уређује се
управљање миграцијама,
начела, орган надлежан за
управљање миграцијама и
јединствен систем
прикупљања и размене
података у области
управљања миграцијама

Референтни
документ
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ТАБЕЛА III
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА
Ред.
Бр.

Назив акта

Правни основ

Опис

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум

Референтни
документ

I

II

III

IV

V

1.

Одлука о измени и
допуни Одлуке о
образовању Комисије
за нестала лица, 05
број 02-7759/2012, од
8. новембра 2012.
године

Члан 33. став 2.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12
― УС и 72/12)

(„Службени
гласник
РС”, број
108/12)

Закон о
избеглицама

2.

Закључак о
прихватању
Извештаја о раду
Комисије за нестала
лица у периоду од 1.
јануара до 30. јуна
2012. године, 05 Број:
021-7762/2012, од 8.
новембра 2012.
године
Закључак о усвајању
миграционог профила
Републике Србије за
2011. годину, 05 Број:
019-00-8322/2012, од
28. новембра 2012.
године

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 и 72/12)

Реализација
процеса
трајне
интеграције
избеглица
захтева
образовање тела чији ће
задатак бити праћење и
координирање процеса
трајне
интеграције
избеглица, са посебним
освртом на решавање
стамбеног
питања
избеглица и чланова
њихових породица кроз
имплементацију
Регионалног програма за
трајна решења избеглица
на Западном Балкану.
Периодични Извештај о
раду Комисије за нестала
лица
са
прегледом
активности, за период од
1. јануара до 30 јуна
2012. године.

3.

Члан 43. став 3.
Закона о Влади
(„Службени
гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ―
исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12

/

/

Миграциони профил је /
инструмент уведен је
Анексом VIII Саопштења
Европске комисије о
миграцијама и развоју из
2005. године са циљем да
обједини
све

Стратегија за
управљање
миграцијама
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― УС и 72/12)

информације
о
миграцијама и на тај
начин
омогући
формулисање адекватних
националних политика.
Дефинисање
Миграционог профила и
његово ажурирање је и
обавеза
предвиђена
Мапом пута за визну
либерализацију из 2008.
године.
Циљ
Миграционог
профила
јесте
обезбеђивање
надлежним органима у
Републици Србији увид у
релевантне миграционе
трендове и омогућавање
усвајања
потребних
прописа
у
области
управљања миграцијама.
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ТАБЕЛА IV

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.

Назив акта

Правни основ

Референтни
документ

I

II

III

Број „Службеног
гласника РС”,
датум
IV

1.
2.
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ТАБЕЛА V
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Регистар скраћеница:
ЕУ - Европска унија
ДЕУ- Делегација Европске уније у Републици Србији
ИПА - Инструмент за претприступну помоћ
НИП – Национални инвестициони план
УНХЦР - Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација
ДРЦ - Дански савет за избеглице
ИНТЕРСОС - Италијанска невладина хуманитарна организација
ХЕЛП - Немачка невладина хуманитарна организација
АСБ - Удружење самарићанских радника Немачке
ИОМ - Међународна организација за миграције
ССС - Стратегија за смањење сиромаштва
ХЦ - Хаузинг центар, невладина организација
ХОД- Хуманитарна организација "Ана и Владе Дивац"
МРСП - Министраство рада и социјалне политике
РСЗ – Републички завод за статистику
ЕДЦ – Едукациони Центар Лесковац
КЕР – КЕР Србија, Представништво Београд
ЕНЕКА – ЕНЕКА Ниш
РРС – Избеглички сервис за повратак
БПРМ – Биро за популације, избеглице и миграције владе Сједињених Америчких
Држава

Финансирање
Ред.
бр.

Назив
I

1.

„Подршка интерно
расељеним лицима
која живе у
колективним
центрима или
приватном смештају
у Србији“

Резултат
II

Додељено је 77 пакета
грађевинског материјала за
завршетак започетог
стамбеног објекта.
Откупљено је 45 сеоско
домаћинство.
Додељено је 54 пакета за
подршку у развоју
пољопривредних/
доходовних активности, са

Износ
остварења/
извршења

шифра извора
финансирања

06:

III

УНХЦР
директно
извршним
партнерима:
ДРЦ,
ИНТЕРСОС,
ВИЗИЈА
Укупна
вредност

Референтни
документ
IV

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

13

обукама.
2.

3.

Пројекат „ Србија:
одржив развој у
јужном региону“

Пројекат: Подршка
унапређењу
животних услова,
права и
запошљавања
избеглих и интерно
расељених лица у
Србији (ИПА 2009)
који се реализује
током 2011/12
године

Откупљено је 9
домаћинстава са
окућницом намењених
интерно расељеним
лицима са територија
општина Бујановац и
Врање;

05:

Завршена је изградња,
одабрани су корисници и
усељено је 63 стамбених
јединица за социјално
становање у заштићеним
условима (Неготин-13,
Врање-20, Ковин-15,
Краљево-15)
Одабрани су корисници 40
стамбених јединица за
социјално становање у
заштићеним условима у
Београду и грађевински
радови на изградњи објекта
су отпочели;
Одабрани су корисници и
завршена испорука 791
пакета грађевинског
материјала.
Одабрано су корисници 49
монтажних кућа у
градовима Смедерево и
Краљево и завршени су
радови на изградњи истих
Укупно 791 породица
избеглица и интерно
расељених лица подржано
је процесу економског
оснаживања кроз
професионално
усавршавање или донацију

06:

пројекта:
426.328 УСД
КАРИТАС
Директно
извршном
партнеру
Визији:
Укупна
вредност
пројекта:
149.000 евра

ЕУ/ДЕУ
директно
преко
извршних
партнера:
УНХЦР,
ХЕЛП,
ХАУСИНГ
ЦЕНТАР, КЕР,
ИНТЕРСОС,
РРС,
ЕНЕКА,ЕДЦ

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

Укупна
вредност
Пројекта: 6,5
милиона евра

14

пакета за економско
оснаживање.

4.

Пројекат: Подршка
локалним
самоуправама у
реализацији
локалних акционих
планова за
решавање проблема
избеглих и интерно
расељених лица

Из буџета Комесаријата за
избеглице за 2012. годину
пружена је помоћ
породицама избеглих и
интерно расељених лица и
то за стварање и
побољшање услова
становање и економско
оснаживање корисника на
територији 99
општине/града.
Опредељеним средствима
је обезбеђено је:
За избегла лица: донација
386 пакета грађевинског
материјала за завршетак
започетог и адаптацију
неусловног стамбеног
објекта, откуп 100
домаћинстава са
окућницом, и донација 657
пакета за економско
оснаживање.
за интерно расељена лица:
1068 пакета грађевинског
материјала за завршетак
започетог и адаптацију
неусловног стамбеног
објекта и 423 пакета за

01:

614.951.786
РСД из буџета
Комесаријата
за избеглице и
миграције

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

15

економско оснаживање,

5.

Пројекат „Завршетак
изградње објекта у
општини Зубин
Поток“, који се
реализује у периоду
2011/12 године

Окончани су грађевински
радови на завршетку 12
стамбених јединица
започетих средствима
НИП-а; Формирана је
комисија за одабир
корисника који је у току.

01:

Комесаријат за
избеглице
директно
Општини
Зубин Поток
12.842.000
РСД

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

6.

Пројекат
„Обезбеђивања
стамбених решења
за угрожена интерно
расељена лица
смештена у
Колективном центру
Шаторско насељe у
Краљеву“, који се
реализује у периоду
2011/12 године

Спроведене су припреме
неопходне за спровођење
грађевинских радова.
Формирана је комисија за
одабир корисника који је у
току.

01:

Комесаријат за
избеглице
директно
Граду Краљеву
25.000.000
РСД

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године
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7.

8.

Пројекат „Изградња
објекта за социјално
становање у
заштићеним
условима, у оквиру
пројекта нaмeњеног
побољшању услова
становања избеглица
и интерно
расељених лица и
затварању
колективних
центара на
територији Града
Београда“, који се
реализује у периоду
2010/11/12 године

Завршена је изградња
стамбених јединица и
процес одабира корисника.
Укупно 20 породица
избеглица и интерно
расељених лица,
смештених у колективним
центрима на територији
Града Београда, усељено је
новоизграђене станове.

Пројекат
„Унапређење
стамбених услова за
екстремно угрожене
избеглице и интерно
расељена лица ка
остваривању трајних
решења“, који се
реализује у периоду
2011/12 године

Стамбени објекат од 8
стамбених јединица за
социјално становање у
заштићеним условима у
Белој Паланци је усељен.
Додељено је 14 пакета
грађевинског материјала
намењеног завршетку
започетог или адаптацији
неусловног стамбеног
објекта. Донирано је
усељено 7 монтажних кућа
и откупљено 11
домаћинстава са
окућницом.

05:

БПРМ
Америчког
Министарства
Спољних
Послова преко
извршног
партнера
УНХЦР и
Визија

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

Укупна
вредност
пројекта:
520.000 УСД

05:

Учествују:
БПРМ,
УНХЦР,
Визија,
Комесаријат за
избеглице и
Град Београд
БПРМ
Америчког
Министарства
Спољних
Послова преко
извршног
партнера ДРЦ
Укупна
вредност
пројекта:
734.000 УСД

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

Учествују:
БПРМ, ДРЦ,
Комесаријат за
избеглице и
јединице
локалне
самоуправе
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9.

Програм:
Подршка развоју
инфраструктуре
локалне самоуправе
финансиран од
стране Европске
заједнице-Зајам за
решавање стамбеног
питања избеглица
(ЦЕБ)

Након
потписивања
Уговора о управљању
пројектом
изградње
станова на територији
Републике
Србије
из
средстава Банке за развој
Савета Европе „Пројекат
трајне
интеграције
избеглица
у
Србији“
између
Министарства
финансија,
Грађевинске
дирекције Србије д. о. о. и
Комесаријата за избеглице,
закључен је и Уговор о
пројектовању и извођењу
радова између Грађевинске
дирекције Србије д. о. о. и
КОТО д. о. о. Београд.

11:

Банка за развој
Савета Европе
директно
Министарству
финансија, а
она извршном
партнеру
Грађевинској
дирекцији
Србије.
Учествују
извршни
партнери
Министарства
финансија,
локална
самоуправа и
Комесаријат за
избеглице
(информативна
кампања и
учешће у
избору
корисника)
Вредност
Пројекта:
Банка за развој
Савета Европе
обезбеђује
2.000.000 евра.

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

Учешће
локалне
самоуправе
огледа се у
комуналном
опремању
земљишта, а
зарад тога 20%
од изграђених
стамбених
јединица
намењено је
локалној
самоуправи, a
80%
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избеглицама
10.

Подршка цивилном
сектору у процесу
унапређивања
положаја избеглих и
интерно расељених
лица.

11.

Пројекат - ПИКАП
Помоћ избеглицама
и интерно
расељеним лицима
који напуштају
колективне центре.

12.

Пројекат - Јачање
капацитета

Олакшано остваривање
права избеглих и интерно
расељених лица; унапређен
процес интеграције
избеглица и побољшани
животни услови интерно
расељених лица и других
мигрантских група, кроз
финансирање пројеката
Удружења избеглица и
интерно расељених лица у
Републици Србији.
Опредељеним средствима
подржано је 53 пројеката
удружења избеглих и
интерно расељених лица и
невладиних организација
које се баве унапређењем
положаја тражилаца азила
и повратника по основу
споразума о реадмисији .
Потписан је Меморандум о
разумевању и анекс истог у
вези са дефинисањем
оквира за сарадњу о
координацију рада између
Комесаријата, УНХЦР-а и
ИНТЕРСОС-а, у оквиру
ПИКАП пројекта, са
циљем да се помогне
становницима колективних
центара у процесу
напуштања њиховог
садашњег боравишта а
ради преласка у
прикладнију врсту
смештаја. ПИК АП
пакетима подржано је 190
лица која су напустила
колективне центре и
прешле у приватни
смештај.
Урађен Преглед система за
прикупљање, чување,

01:

9.975.000 РСД

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

01:
06:

4.725.000 РСД
3.825.000 РСД

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године

05:

Пројекат
финансира

Стратегија за
управљање
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агрегацију, размену и
институција
Републике Србије за коришћење података о
миграцијама у оквиру
управљање
релевантних
миграцијама и
министарстава
реинтеграцију
Формиран стандардизован
повратника
сет индикатора за припрему
Миграционог профила;
методологија у вези са
прикупљањем података
регулисана националним
законодавством;
15 државних службеника из
министарстава које улазе у
састав Координационог тела
за праћење и управљање
миграцијама обучени да
буду тренери из области
Основа управљања
миграцијама (концепт
тренинга прилагођен оквиру
у Републици Србији);
Службе на општинском
нивоу информисане и
обучене у области
управљања миграцијама и
стекле ширу слику о
правима миграната, као и о
процесима локалног
акционог планирања (651
општински службеник
похађао обуку из Основа
управљања мигарцијама на
територији 161 општине а у
циклусу од 28 тренинга);
Урађено Истраживање о
трендовима повратка и
потребама повратника у
Републици Србији;
Локални акциони планови
ревидирани тако да укључе
категорију повратника по
реадмисији:
- 78 општина укључено у
процес ревизије/креирања
локалних акционих планова

Европска унија
преко
Делегације
Европске уније
у Републици
Србији.

миграцијама

Вредност
пројекта: ЕУР
2.000.000,00.
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за миграције који укључују
скоро 86% регистрованих
повратника
- 24 усвојена локална
акциона плана
- 170 општинских
службеника из 60 општина
учествовало на десет
радионица са темом
ревизије ЛАП-ова
- 114 општинских
службеника из 38 општина
учествовало на три округла
стола посвећена најбољим
праксама у раду локалних
савета
- израђен Приручник о
најбољим праксама у
имплементацији локалних
акционих планова за
миграције;
Припремљени су
Комуникациона стратегија
Комесаријата која ради на
информисању о потребама и
проблемима миграната као
и Акциони план/медијска
кампања спроведена у
периоду септембар 2012 –
фебруар 2013. године;
Објављене публикације:
- Утицај демографских и
миграционих токова на
Србију
- Заштита права миграната
у Републици Србији
- Алатке за рад за
интеграцију имиграната у
Србију
Организовани округли
столови на тему интеграције
миграната за представнике
академске заједнице, медија
и цивилног друштва
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13.

Пројекат „ Подршка
у спровођењу
стратегија за
интерно расељена
лица, избеглице и
повратнике“ (ИПА
2011) који се
реализује током
2012/13 године

Потписани
су
Меморандуми о разумевању
и Уговори о изградњи 73
стамбене
јединце
за
социјално
становање
у
заштићеним условима у
следећим
општинама/градовима: Рача
–15, Гаџин Хан – 15, Зајечар
–10,
Кладово–8.
За
изградњу 20 стамбених
јединица
у
Бујановцу
потписан је само уговор.
Формиране су комисије за
одабир корисника, који је у
току.
Одабрани су корисници и
завршени
радови
на
изградњи 4 монтажне куће у
општини
Власотинцу.
Формиране су комисије за
одабир
корисника
преосталих 28 монтажних
кућа у општинама Јагодина,
Кладово, Ковин, Рача, Бела
Паланка и Пожега.
Формиране су комисије и
одабрани корисници 199
пакета
за
економско
оснаживање.
Делегација ЕУ је расписала
јавни позив за финасирање
трајних стамбених решења
и економско оснаживање
избеглица,
интерно
расељених
лица
и
повратника
по
основу
споразума по реадмисији у
оквиру подршке локалним
акционим
плановима
општина/градова.
Евалуациона комисије је
започела рад на одабиру 20
општина које ће бити
подржане износом од по
85.000 евра.

05:

Пројекат
финансира ЕУ
преко
Делегације
Европске уније
у РС .
Укупна
вредност
пројекта 7.1
милион евра
ЕУ директно
извршним
партнерима
УНХЦР
ДРЦ
ИНТЕРСОС
ЕНЕКА

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица
за период од
2011. до 2014.
године
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14.

Доплатна поштанска Од средстава добијених
маркица „Корак
продајом
доплатних
напред“
поштанских
маркица,
умањених
за
трошкове
штампе
и
ПТТ-а,
прикупљено је 5.604.000
РСД којима је откупљено 7
сеоских домаћинстава која
су додељена избеглицама и
интерно расељеним лицима
у циљу решавања њихових
стамбених потреба

04:

Учествују:
Комесаријат за
избеглице,
локална
самоуправа
општине у
којима су
реализоване
куповина
сеоских кућа
са окућницом

Национална
стратегија за
решавање
питања избеглих
и интерно
расељених лица

5.604.000,00
РСД

Напомена: Комесаријат за избеглице и миграције учествује у одабиру корисника и
штити интересе корисника у складу са овлашћењима и надлежностима и у сарадњи
са јединицама локалне самоуправе обезбеђује да се основна сврха пројеката
интеграције избеглица и побољшања животних услова интерно расељених лица,
дугорочно одржи. Изграђене непокретности улазе у државну својину сагласно
Закону о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11), а преко Републичке
дирекције за имовину Републике Србије.
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