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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 административно-
техничке 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 2013. године, у Републици Србији налазило се 57.247 избеглица са 

потврђеним статусом и 205.163 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 2013. године, 2.703 избеглице се интегрисало у Републици Србији 
(регулисали пребивалиште и личну карту Републике Србије), а 13 избеглица је 
евидентирано да су се вратили у земљу порекла. 

Током 2013. 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 25 
колективна центра, од чега је 11 колективних центара на територији Косова и 
Метохије. Укупно се на смештају налази 1.786 лица, и то: 358 избеглица и 1.428 
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 2013. године и то: 19. августа 2013. године, стамбена Комисија 
Комесаријата за избеглице и миграције, расписала је Јавни Позив за решавање 
стамбених потреба избеглице за давање у закуп на одређено време са могућношћу 
куповине 11 стамбених јединица у граду Београду, насеље Браће Јерковић, по 
којем је поступак у току. 
 Kомесаријат се у обављању својих активности и даље сусреће са проблемом 
непризнатих колективних центара којих у Републици Србији има око 42, од тога 24 
у граду Београду са око 1.400 лица. Са подацима о броју лица из преосталих 
неформалних колективних центара не располажемо.  
 Комесаријат за избеглице и миграције је током 2013. 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 
Републике Србије, као и помоћ у регулисању и финансирању израде личних 
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докумената Републике Србије, онима који желе интеграцију у Републици Србији. 
Од укупно 199 лица, за које Комесаријат делимично или у потпуности сноси 
трошкове, током 2013. године, обухваћено је 199 лица којима је омогућен пуни 
приступ правима у социјалној заштити и побољшање квалитета интеграције у 
локалној средини, што ће бити настављено и током 2014. године, док је смештај 
реализован за 11 лица.    
 Током 2013. 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 2013. године, из буџета Комесаријата за избеглице и миграције за 
подршку локалним акционим плановима кроз финансирање активности који они 
предвиђају за укупно 97 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 2014. године, настављају су активности на реализацији програма 
ИПА-е из средстава за 2011. годину, који се спроводе почев од 2012. године. Током 
2014. године, почеће се са реализацијом програма из средстава ИПА-е за 2012. 
годину. Ближи подаци о реализацији наведених пројеката налазе се  у табели V. 

Комесаријат је са Министарством унутрашњих послова 2012. године, 
конкурисао за средства ИПА из 2013. године, из буџета Европске Уније, за 
унапређење система азила у Републици Србији.  
 Настављено је са активностима на реализацији кредита Развојне банке 
Савета Европе за решавање стамбеног питања избеглих лица предвиђених 
Оквирним уговором о зајму закљученим између Републике Србије и Банке за 
развој Савета Европе („Службени гласник РС”, број 98/08). Потписан је Уговор о 
управљању пројектом изградње станова на територији Републике Србије из 
средстава Банке за развој Савета Европе „Пројекат трајне интеграције избеглих 
лица у Србији“ између Министарства финансија (заведен под бројем: 48-00-135/10-
24, од 4. октобра 2010. године), Грађевинске дирекције Србије д. о. о. (заведен под 
бројем: 111537, од 21. септембра 2010. године) и Комесаријата за избеглице 
(заведен под бројем: 06-79/19-2009, дана 13. септембра 2010. године). По пројекту 
предвиђен рок изградње 40 стамбених јединица у градској општини Лазаревац је 
август 2014. године.     

Заједничка декларација о окончању расељавања и обезбеђивању трајних 
решења за угрожене избеглице и интерно расељена лица потписана је дана 7. 
новембра 2011. године у Београду, од стране министара спољних послова Босне и 
Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Црне Горе и Републике Србије. 
Саставни део поменуте Декларације је Регионални стамбени програм  којим је 
предвиђено обезбеђивање стамбених решења за 27.000 најугроженијих 
избегличких породица у региону, а чија је укупна вредност 583 милиона евра. Дана 
24. априла 2012. године, у Сарајеву, одржана је донаторска конференција у циљу 
обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног стамбеног програма 
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намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. 
Регионални стамбени програм је започет уз велику подршку међународне 
заједнице, где су највећи донатори Европска Унија и Влада Сједињених Америчких 
Држава, укључујући и бројне билатералне донаторе и појединце. Након бројних 
предузетих активност дана 25. октобра 2013. године, потписан је Оквирни спразум 
о спровођењу Регионалног стамбеног програма за трајно решавање стамбених 
потреба избеглица, закључен између Републике Србије и Банке за развој Савета 
Европе (ЦЕБ). 

Током донаторске конференције, којој су поред донатора присуствовали 
представници међународне заједнице као и министара спољних послова земаља 
учесница регионалног процеса, обезбеђено је око 300 милиона евра, док се у 
предстојећем периоду очекује прикупљање недостајућег дела средстава потребних 
за спровођење Регионалног програма укупне вредности 583 милиона евра. 

Вредност регионалног пројекта Републике Србије износи 335 милиона евра, 
укључујући и контрибуцију Републике Србије од 10%, којима би требало да буде 
обезбеђено решавање стаменог питања 16.780 најугроженијих избегличких 
породица. 

Током 2013. године, Комесаријат за избеглице и миграције, у оквиру првог 
таласа Регионалног стамбеног програма чија је вредност 2.212.500 евра, дана 3. 
септембра 2013. године, расписао је Јавне позиве за избор корисника помоћи за 
решавање стамбених потреба избеглица доделом 125 пакета грађевинског 
материјала за побољшање услова становања избеглица на територији града 
Београда – градска општина Земун, градова Сремска Митровица, Сомбор, 
Суботица и општина Апатин, Кула, Оџаци, Бачка Топола, Мали Иђош, Инђија, 
Рума, Ириг, Шид, Пећинци и Стара Пазова, као и  доделу 70 монтажних кућа 
избеглицама које поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена 
градња на територији градских општина града Београда и то: Земун, Сурчин, 
Палилула и Обреновац, града Новог Сада, Крагујевца и Сомбора и општина Стара 
Пазова, Рума, Пећинци и Темерин, по којима је поступак у току.  

Током 2013. године, скупштина донатора Републици Србији одобрила је за 
финансирање још два пројектна предлога укупне вредности од 26.705.854 евра 
бесповратних средстава. Поменутим пројектима биће обезбеђено трајно решење за 
1.585 најугроженијих избегличких породица, односно 4.530 лица. Од успешности 
реализације одобрених пројеката зависи и обим средстава која ће бити 
прикупљена, што је услов постављен од стране донатора. 

Током 2013. године, кроз Центре за азил у Републици Србији прошло је 
3.023 лица (Напомена: наведени број лица односи се на новопридошле тражиоце 
азила не и на оне који су у Центрима боравили током децембра 2012. године). Због 
повећаног прилива тражилаца азила у току 2013. године, поред постојећа два 
центра за азил у Бањи Ковиљачи и Боговађи, у складу са закључцима Владе 05 
Број: 031-10087/2013, од 25. новембра 2013. године и 05 Број: 031-10248/2013-1, од 
28. новембра 2013. године, основани су привремени центри за смештај и 
задовољавање основних животних потреба тражилаца азила, у Обреновцу, Сјеници 
и Тутину. 

На основу Стратегије реинтеграције повратника по основу Споразума о 
реадмисији („Службени гласник РС“, број 15/09) и Акционог плана за спровођење 
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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 2013. 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 2.500 
информатора за повратнике на српском,  енглеском, ромском и албанском језику. 

У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду од 1. 
јануара 2013. године, до 31. децембра 2013. године, евидентирано је 2.577 
повратника, од чега  1.440 чине пунолетна а 1.137 малолетна лица.  

Полазећи од свог делокруга Комесаријат је у току 2013. 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.  

Током 2013. 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 2013. године, укупно је заведено 37.000 предметa, експедовано  пошиљки 
14.477 и архивирано је 8.583 предмета.  
 Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, („Службени гласник 
РС“, бр. 114/12 и 59/13), у разделу 46 функција 070 - Комесаријату за избеглице и 
миграције, одобрено je укупно 1.668.062.000 динара, од тога Решењем о распореду 
средстава текуће буџетске резерве 80.925.817 динара. Проценат извршења буџета 
износи 97,84%. 
 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 
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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. 

Назив акта 
 

Опис 
 

Статус 

Број 
„Службеног 
гласника РС”, 

датум 

Референтни 
документ 

I II III IV V 
1.       
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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. Закључак 05 Број: 

019-1855/2013, од 7. 
марта 2013. 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) 

Закључком Владе 
прихваћен је Преглед 
предстојећих активности 
Републике Србије у 
регионалном процесу за 
решавање проблема 
избеглица са предлогом 
структуре за спровођење 
Заједничког регионалног 
програма о трајним 
решењима за избеглице и 
расељена лица. Истим је 
Комесаријат за избеглице 
и миграције задужен да 
са Министарством рада, 
запошљавања и 
социјалне политике, 
Министарством спољних 
послова и Канцеларијом 
за европске интеграције 
у складу са њиховим 
надлежностима, 
координира и предузима 
активности на 
билатералном и 
мултилатералном плану 
у оквиру регионалног 
процеса.  

         / / 

2. Закључак 05 Број: 
019-2611/2013, од 28. 
марта 2013. 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) 

Задужује се 
Министарство 
унутрашњих послова да 
изврши продужење рока 
важења избегличких 
легитимација лицима 
чије су избегличке 
легитимације истекле и 
да изврши замену 

/ / 
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избегличких 
легитимација у којима су 
рубрике за продужење 
рока важења испуњене 
на прописаном обрасцу 
који је у употреби, новом 
избегличком 
легитимацијом, на нови 
рок важења од две 
године, а Комесаријат за 
избеглице и миграције 
задужује се да настави 
ажурирање базе података 
формиране 
регистрацијом 
избеглица. 
 

3.  Закључак 05 Број: 
401-6297/2013-001, од 
31. јула 2013. 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) 

Закључком Владе дата је 
сагласност за решавање 
стамбеног збрињавања 
интерно расељених лица 
ромске националности из 
нехигијенског насеља 
Блажево у Новом Пазару. 
За ту намену опредељена 
су средства утврђена 
Законом о буџету 
Републике Србије за 
2013. годину („Службени 
гласник РС”, 114/12 и 
59/13), Раздео 47 – 
Комесаријат за 
избеглице, функција 070, 
економска 
класификација 463 – 
Трансфери осталим 
нивоима власти, средства 
намењена за решавање 
проблема избеглица и 
интерно расељених лица 
смештеним у 
нехигијенским насељима 
уз суфинансирање 
јединице локалне 
самоуправе  

          / / 

4. Закључак о усвајању Члан 43. став 3. Миграциони профил је / Стратегија за 
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миграционог профила 
Републике Србије за 
2012. годину, 05 Број: 
019-7144/2013, од 28. 
августа 2013. године 

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

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

управљање 
миграцијама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Закључак 05 Број: 48-

8750/2013-1, од 21. 
октобра 2013. 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) 

Закључком Владе 
утврђен је основ за 
закључивање Оквирног 
уговора између Банке за 
развој Савета Европе и 
Републике Србије о 
регионалном програму 
стамбеног збрињавања. 
Истим је прихваћен текст 
Оквирног уговора 
између Банке за развој 
Савета Европе и 
Републике Србије о 
регионалном програму 
стамбеног збрињавања и 
овлашћен је др Јован 
Кркобабић, 
потпредседник Владе и 
министар рада, 

          / / 
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запошљавања и 
социјалне политике да у 
име Републике Србије 
потпише Оквирни 
уговор. Бранко Ружић 
национални ИПА 
координатор и министар 
без портфеља, да 
закључи све појединачне 
уговоре о донацији 
којима се рализује 
Оквирни уговор. 
Министар правде и 
државне управе Никола 
Селаковић задужен је да 
Банци за развој Савета 
Европе да мишљење о 
овлашћењу и капацитету 
представника Републике 
Србије из тач. 2. и 3. 
Закључка за 
закључивање Оквирног 
уговора и свих 
појединачних уговора о 
донацији за реализацију 
Оквирног уговора. 
Министар финансија 
Лазар Крстић, односно 
лице које он овласти 
задужен је да отвори 
посебан рачун код 
Народне банке Србије за 
сваки појединачни 
уговор о донацији на име 
Републике Србије, а у 
корист потписника 
појединачних уговора о 
донацији.  

6. Закључак 05 Број: 
401-8785/2013, од 21. 
октобра 2013. године 

Члан 10. ст. 1. и 2. 
Закона о 
управљању 
миграцијама 
(„Службени 
гласник РС”, број 
107/12) и члан 43. 
став 3. Закона о 

Закључком Владе 
прихваћен је Пројекат 
доделе помоћи намењене 
побољшању услова 
становања интерно 
расељеним лицима док 
су у расељеништву, 
обезбеђивањем 

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

домаћинстава са 
окућницом, за 2013. 
годину. 

7. Закључак о 
прихватању 
Извештаја о раду 
Комисије за нестала 
лица за период од 1. 
јануара до 30. јуна 
2013. године, 05 Број: 
021-8601/2013, од 25. 
октобра 2013. 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) и 
тачке 4. Одлуке о 
образовању 
Комисије за 
нестала лица 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
49/06, 73/06, 
116/06, 53/10 и 
108/12) 

Периодични Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица са прегледом 
активности, за период од 
1. јануара до 30. јуна 
2013. године. 

/ / 

8. Закључак 05 Број: 
031-10087/2013, од 
25. новембра 2013. 
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) 

Закључком Владе 
одређен је објекат за 
привремени смештај и 
обезбеђивање основних 
животних услова лица 
која траже азил у 
Републици Србији у 
Обреновцу, ул. Пољачки 
крај бб, чиме је омогућен 
привремени смештај 
тражилаца азила до 
стављања у функцију и 
потпуне пренамене 
објекта у Младеновцу – 
некадашњег војног 
комплекса – касарне 
„Мала Врбица“ у Центар 
за азил 

(„Службени 
гласник 
РС”, број 
34/11) 

/ 

9. Закључак о измени 
закључка Владе 05 
Број: 031-10087/2013 
од 25. новембра 2013. 
године, 05 Број: 031-

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 
гласник РС”, 
бр.55/05, 71/05 ― 

У Закључку Владе 05 
Број: 031-10087/2013, од 
25. новембра 2013. 
године, у тачки 1. речи 
„објекат у Обреновцу у 

(„Службени 
гласник 
РС”, број 
34/11) 

/ 
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10248/2013-1, од 28. 
новембра 2013. 
године 

исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
― УС и 72/12) 

улици Пољачки крај бб – 
Ушће”, замењене су 
речима „објекат 
Предузећа за пружање 
угоститељских услуга и 
трговину САВА-ТЕНТ 
д.о.о. у реструктуирању, 
у Обреновцу, у улици 
Милоша Обреновића 
189, као и објекти на 
територији општина 
Сјеница и Тутин, а на 
основу сагласности 
добијених од општине 
Сјеница и Тутин, чиме је 
омогућен привремени 
смештај тражилаца азила 
до стављања у функцију 
и потпуне пренамене 
објекта у Младеновцу – 
некадашњег војног 
комплекса – касарне 
„Мала Врбица“ у Центар 
за азил 

10 Закључак 05 Број: 
351-7935/2013, од 19. 
септембра 2013. 
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) 

Закључак Владе о 
давању сагласности 
Комесаријату за 
избеглице и миграције да 
у име Републике Србије, 
као власника 
непокретности, врши 
инвеститорска права на 
непокретностима на 
територији општина 
Рума, Вршац и Пећинци 
а за потребе изградње 
стамбених монтажних 
објеката за избеглице. 

/ / 
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ТАБЕЛА  IV 
 
 
 

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Ред. 
бр. 

Назив акта Правни основ 
Референтни 
документ 

 

Број „Службеног 
гласника РС”, 

датум 
I II III 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  
РСП- Регионални стамбени програм 
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 
ХЦ - Хаузинг центар, невладина организација 
ХОД- Хуманитарна организација "Ана и Владе Дивац" 
ЕНЕКА – ЕНЕКА Ниш 
БПРМ – Биро за популације, избеглице и миграције владе Сједињених Америчких 
Држава 
СДЦ – Швајцарска Агенција за развој и сарадњу 
ХЕЛП- Немачка невладина хуманитарна организација 

 
 
 
 

Ред. 
бр. 

 

Назив 
 

Резултат 

Финансирање  
Референтни 
документ  

шифра извора 
финансирања 

Износ 
остварења/ 
извршења 

I II III IV 
1.  Пројекат          

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

Током 2013. године 
наставља се реализација 
пројекта преко имплемент 
партнера. Изграђено је 60 
станова за социјално 
становање у заштићеним 
условима, додељено 47 
монтажних кућа, 50 пакета 
грађевинског материјала и 
140 пакета за економско 
оснаживање породица. 
Изабрано је 15 јединица 
локалне самоуправе за 
пројекте у циљу подршке 
Локалним акционим 
плановима. Појединачна 
вредност пројеката је око 
90.000 евра. Започета је и 

05: 7.100.000 EUR 
ЕУ директно 
извршним 
партнерима 
УНХЦР 
ДРЦ, 

ИНТЕРСОС, 
ЕНЕКА, АСБ и 

ХЦ 

Национална 
стратегија за 
решавање 
питања избеглих 
и интерно 
расељених лица 
за период од 
2011. до 2014. 
године 
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додела 175 пакета 
грађевинског материјала, 
96 монтажних кућа и 
додела 86 пакета за 
економско оснаживање.

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

Из буџета Комесаријата за 
избеглице за 2013. годину 
пружена је помоћ 
породицама избеглих и 
интерно расељених лица и 
то за стварање и 
побољшање услова 
становање и економско 
оснаживање корисника на 
територији 97 
општина/градова. 
Опредељеним средствима 
је обезбеђено је: 
За избегла лица: донација 
401 пакета грађевинског 
материјала за завршетак 
започетог и адаптацију 
неусловног стамбеног 
објекта, откуп 166 
домаћинстава са 
окућницом, и донација 295 
пакета за економско 
оснаживање. 
За интерно расељена лица: 
354 пакета грађевинског 
материјала за завршетак 
започетог и адаптацију 
неусловног стамбеног 
објекта, 302 пакета за 
економско оснаживање, и 
обезбеђивање 
домаћинстава са 
окућницом 147. 
 

01: 676.190.900 
RSD 

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

 



 20

3.  Пројекат:       
Подршка 
побољшању 
животних услова 
присилних 
миграната и 
затварање 
колективних 
центара (ИПА 2012) 
 
 
 

Уговорен је пројекат чија 
реализација је почела 2014. 
године. Компонента 1 
(Затварање колективних 
центара) спроводиће се 
преко имплемент партнера 
– УНХЦР, ДРЦ, ХЦ и 
ХЕЛП. У оквиру 
компоненте 3 (ЛАП-ови), 
евалуциона комисија 
одабрала је 9 јединица 
локалне самоуправе за 
спровођење пројекта за 
подршку Локалних 
акционих планова 

         05:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.150.000 
EUR 

 

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

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

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 54 пројеката 
удружења избеглих и 
интерно расељених лица и 
невладиних организација 
које се баве унапређењем 
положаја тражилаца азила 
и повратника по основу 
споразума о реадмисији . 

01:  
 
 

12.948.000 
RSD 

 

Национална 
стратегија за 
решавање 
питања избеглих 
и интерно 
расељених лица 
за период од 
2011. до 2014. 
године 
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5.  Пројекат: 
Доплатна поштанска 
маркица „Кључ“ 
 

Од средстава добијених 
продајом доплатних 
поштанских маркица, 
умањених за трошкове 
штампе и ПТТ-а, 
прикупљена су средства 
којима је откупљено 15 
сеоских домаћинстава која 
су додељена избеглицама и 
интерно расељеним 
лицима у циљу решавања 
њихових стамбених 
потреба 

04: 12.371.899 
RSD 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

6.  Пројекат: 
Решавање стамбеног 
збрињавања интерно 
расељених лица 
ромске 
националности из 
нехигијенског 
насеља Блажево у 
Новом Пазару 
 
 

Током 2013. године 
потписан је уговор са 
градом Новим Пазаром, 
опредељено земљиште и 
извршена припрема терена 
за градњу/постављање 
монтажних кућа.  

          01: 20.000.000 
RSD 

Национална 
стратегија за 
решавање 
питања избеглих 
и интерно 
расељених лица 
за период од 
2011. до 2014. 
године, 
Стратегија и 
Акциони план за 
побољшање 
услова живота 
Ромске 
популације у 
Новом Пазару 
бр. 90-1/13 од 
18.06.2013. 
године и 
Локални акциони 
план 
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7.  Прojeкaт:         
“Пoдршкa 
Нaциoнaлнoj 
кooрдинaциjи 
рeинтeгрaциje 
пoврaтникa” Фaзa II, 
2013-2015 

 

 Пројекат се реализује у 
циљу пружања пoмoћи 
КИРС-у у спрoвoђeњу 
пoлитикa упрaвљaњa 
мигрaциjaмa и изгрaдњи 
oдгoвaрajућих кaпaцитeтa. 
-У прoтeклoj гoдини пoмoћ 
je пружeнa у виду jaчaњa 
aдминистрaтивних 
кaпaцитeтa (ИT oпрeмa), 
рaди бoљe кooрдинaциje и 
eфикaсниje кoмуникaциje. 
 -Срeдствa су кoришћeнa зa 
прaвнo, психoлoшкo и 
културнo oснaживaњe лицa 
смeштeних у цeнтримa зa 
aзил. 
- Рaдилo сe нa пoбoљшaњу 
oднoса лoкaлнoг 
стaнoвништвa и aзилaнaтa, 
кao и нa прaвoврeмeнoм 
инфoрмисaњу jaвнoсти o 
ствaрнoм рaзвojу 
ситуaциje. 
-Крoз прojeкaт је 
унапређено пружaњe 
здрaвствeних услугa 
тражиоцима азила. 
Организоване су радионице 
за представнике цивилног 
друштва, ромске 
координаторе, поверенике 
за избелице и миграције и 
запослене у КИРС-у. 
-Пројектом је финансирана  
ЕНАРО завршна 
конференција у Београду 

          06: 
 

600.000 CHF Стратегија за 
управљање 
миграцијама, 
Спoрaзум измeђу 
Рeпубликe 
Србиje кojу 
прeдстaвљa 
Кoмeсaриjaт зa 
избeглицe и 
мигрaциje 
Рeпубликe 
Србиje и 
Швajцaрскe 
конфедерације 
кojу прeдстaвљa 
СДЦ. Спoрaзум o 
кoнтрибуциjи 
прojeкту 
“Пoдршкa 
Нaциoнaлнoj 
кooрдинaциjи 
рeинтeгрaциje 
пoврaтникa”Фaзa 
II 

 

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

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 

01: 
06: 

3.476.000 RSD 
 3.541.000 RSD 

Национална 
стратегија за 
решавање 

питања избеглих 
и интерно 

расељених лица 
за период од 

2011. до 2014. 
године 
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становницима колективних 
центара у процесу 
напуштања њиховог 
садашњег боравишта а 
ради преласка у 
прикладнију врсту 
смештаја. ПИК АП 
пакетима подржано је 120 
лица која су напустила 
колективне центре и 
прешла у приватни 
смештај. 

9. Пројекат:  
Можеш и ти- 
изградња 20 
стамбених јединица 
-социјално 
становање у 
заштићеним 
условима у насељу 
Велики мокри луг, 
ГО Звездара. 
Стамбене јединице 
намењене су 
корисницима из 
колективног центра 
„ПИМ“ Крњача 
 

Дана 4. јуна 2013. године, 
потписан је Уговор између 
града Београда, 
Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике 
Србије, Градског центра за 
социјални рад града 
Београда, ХОД-а, ИОМ-а и 
УНХЦР-а. Завршена је 
израда пројекта, добијена 
грађевинска дозвола, по 
окончаном тендеру одабран 
је извођач радова и започета 
је изградња зграде. Одабир 
корисника почеће по 
образовању заједничке 
комисије за избор 
корисника именоване од 
стране градоначелника 
града Београда.  

08: 418.000 EUR 
 

Национална 
стратегија за 
решавање 

питања избеглих 
и интерно 

расељених лица 
за период од 

2011. до 2014. 
године 

10. Под - пројекат I у 
оквиру Заједничког 
Регионалног 
програма за трајна 
решења за избеглице 
и расељена лица – 
Стамбени програм 
Републике Србије 

 

Дана 3. септембра 2013. 
године, Комесаријат за 
избеглице и миграције 
расписао је Јавне позиве за 
избор корисника помоћи за 
решавање стамбених 
потреба избеглица доделом 
125 пакета грађевинског 
материјала за побољшање 
услова становања избеглица 
на територији града 

05: 
 

2.212.500 EUR  
 

Заједнички 
регионални 

вишегодишњи 
програм који је 
саставни део 
Заједничке 

Декларације о 
окончању 
расељења и 
обазбеђивању 
трајних решења 
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Београда – градска општина 
Земун, градова Сремска 
Митровица, Сомбор, 
Суботица и општина 
Апатин, Кула, Оџаци, Бачка 
Топола, Мали Иђош, 
Инђија, Рума, Ириг, Шид, 
Пећинци и Стара Пазова, 
као и  доделу 70 монтажних 
кућа избеглицама које 
поседују земљиште на коме 
је дозвољена индивидуална 
стамбена градња на 
територији градских 
општина града Београда и 
то: Земун, Сурчин, 
Палилула и Обреновац, 
града Новог Сада, 
Крагујевца и Сомбора и 
општина Стара Пазова, 
Рума, Пећинци и Темерин. 
Поступци по наведеним 
Јавним позивима код 
Комисије Комесаријата за 
избеглице и миграције су у 
завршној фази. 

за угрожене 
избеглице и 
интерно 

расељена лица од 
7. новембра 2011. 

године  

11. 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. У 
складу с тим, по пројекту 
започета је изградња 40 

11: 2.000.000 EUR 
Учешће 
локалне 
самоуправе 
огледа се у 
комуналном 
опремању 
земљишта, а 
зарад тога 20% 
од изграђених 
стамбених 
јединица 
намењено је 
локалној 
самоуправи, a 
80% 
избеглицама 

 

Национална 
стратегија за 
решавање 

питања избеглих 
и интерно 

расељених лица 
за период од 

2011. до 2014. 
године 
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стамбених јединица у 
градској општини 
Лазаревац, завршетак 
изградње очекује се у 
августу 2014. године.     
   
 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


