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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. 
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 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 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 



 4

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.  
             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. 
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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 2015. године, у Републици Србији налазило се 35.295 избеглица са потврђеним статусом и 203.140 
регистрованих интерно расељених лица са АП 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 АП Косова и Метохије. 

У току 2015. године, 1.331 избеглица се интегрисало у Републици Србији (регулисали пребивалиште и личну карту 
Републике Србије), а 3 избеглицe је евидентирано да су се вратили у земљу порекла. 

Током 2015. године, затворена су три колективна центра. За сва лица из наведена три затворена колективна центра 
обезбеђена су адекватна решења у складу са њиховим потребама, тако да у Републици Србији функционише 17 колективних 
центара, од чега је 8 колективних центара на територији АП Косова и Метохије. Укупно се на смештају налази 913 лица, и 
то: 231 избеглица и 682 интерно расељених лица. Комесаријат за избеглице и миграције 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. 
 Kомесаријат за избеглице и миграције се у обављању својих активности и даље сусреће са проблемом непризнатих 
колективних центара којих у Републици Србији има око 35, од тога 21 у граду Београду. У наведеним непризнатим 
колективним центрима налази се око 1.300 лица.  
 Комесаријат за избеглице и миграције је током 2015. 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 докумената Републике Србије, онима који желе 
интеграцију у Републици Србији. Од укупно 78 лица, за које Комесаријат делимично или у потпуности сноси трошкове, 
током 2015. године, обухваћено је 14 лица којима је омогућен пуни приступ правима у социјалној заштити и побољшање 
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квалитета интеграције у локалној средини, што ће бити настављено и током 2016. године, док је смештај реализован за 9 
лица.    
 Током 2015. 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 2015. године, из буџета 
Комесаријата за избеглице и миграције за подршку локалним акционим плановима кроз финансирање активности који они 
предвиђају за укупно 164 општине/града, породицама избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума 
о реадмисији, обезбеђена су средства за помоћ у грађевинском материјалу помоћ у доходовним активностима ради 
економског оснаживања и осамостаљивања ових породица. Ближи подаци о реализацији наведених пројеката налазе се  у 
табели V. 

Током 2015. године, настављено је спровођење пројекта „Подршка побољшању услова живота присилних миграната и 
затварњу колективних центара“, финансираног инструментом претприступне помоћи ЕУ за 2012. годину износом од 9 
милиона евра. Компонентом 1  пројекта је предвиђена изградња 174 стамбене јединице за социјално становање у заштићеним 
условима као и донација и постављање монтажних кућа са 190 стамбених јединица за кориснике колективних центара, а у 
циљу затварања истих. У оквиру компоненте 3 пројекта намењеној подршци локалним акционим плановима јединица 
локалних самоуправа са циљем решавања стамбених потреба и економског оснаживања избеглица, интерно расељених лица 
и повратника по основу споразума о реадмисији , подељено је 128 пакета грађевинског материјала за адаптацију неусловног 
и завршетак започетог стамбеног објекта, постављено 6 монтажних кућа и обезбеђени пакети за економско оснаживање 78 
корисничких породица као и старт-ап или тренинг за пољопривредне произвођаче за 144 полазника.  

Септембра 2015. године отпочело је спровођење Твининг Пројекта „Подршка националном систему азила у 
републици Србији“, финансираних инструментом предприступне помоћи за 2013. годину у износу од 1 милион евра. 
Пројекат има за циљ унапређење система азила у Републици Србији и усклађивање са правним тековинама ЕУ. Пројекат 
траје 24 месеца.   Средствима УНХЦР-а која су реализована у сарадњи са извршним партнерима Визијом и Данским саветом 
за избеглице, обезбеђен је откуп сеоских домаћинстава са окућницом, донација пакета грађевинског материјала и спајање 
породица за интерно расељена лица са АП Косова и Метохије. 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 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. 
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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 изграђено је 48 стамбених јединица у градској општини Лазаревац, од 
тога 38 стамбених јединица припало је Комесаријату за избеглице и миграције за решавање стамбених потреба избеглица са 
територије града Београда, а 10 стамбених јединица припало је граду Београду. Јавни позив за 38 стамбених јединица 
Комесаријата за избеглице и миграције, расписан је 3. фебруара 2015. године. Дана 18. фебруара 2016. године, објављена је 
Коначна листа реда првенства за давање у закуп са могућношћу куповине 38 стамбених јединица у Лазаревцу, намењених 
стамбеном збрињавању избеглица.     

Током 2015. године, Комесаријат за избеглице и миграције, у оквиру другог таласа Регионалног стамбеног програма 
Републике Србије чија је вредност 13.062.936 евра, завршио је избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом 120 монтажних кућа избеглицама које поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена 
градња, као и доделом 180 стамбених јединица намењених за закуп са могућношћу куповине и социјално становање у 
заштићеним условима (без могућности стицања права својине), док је одабир корисника за 20 стамбених јединица у 
Прокупљу још увек у току. Такође, у оквиру другог таласа Регионалног стамбеног програма Републике Србије, Комесаријат 
за избеглице и миграције у сарадњи са ЈУП Истраживање и развој д. о. о., извршио је избор јединица локалне самоуправе 
које ће децентрализовано спроводити процедуру избора корисника за доделу 300 пакета грађевинског материјала и доделу 
финансијске помоћи за куповину 250 сеоских домаћинстава. 

Током 2015. године, Комесаријат за избеглице и миграције, започео је са реализацијом трећег таласа Регионалног 
стамбеног програма Републике Србије чија је вредност 13.642.918 евра, а који се спроводи у граду Београду. Наведени 
пројекат реализује се у сарадњи са Секретаријатом  за социјалну заштиту града Београда. Од стране Комисија за избор 
корисника расписани су Јавни позиви за избор корисника помоћи за све четири компоненте програма и то: за доделу 235 
стамбених јединица намењених за закуп са могућношћу куповине, доделу помоћи у виду 80 монтажних кућа избеглицама 
које поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња, доделу 350 пакета грађевинског материјала и 
доделу финансијске помоћи за куповину 50 сеоских домаћинстава.  

Током 2015. године, Комесаријат за избеглице и миграције завршио је избор корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица у оквиру четвртог таласа Регионалног стамбеног програма Републике Србије чија је вредност 
11.979.974 евра.  Окончани су поступци и извршен је избор корисника за доделу 30 монтажних кућа, као и избор корисника 
за доделу укупно 259 стамбених јединица у тринаест јединица локалне самоуправе, док су две стамбене јединице у општини 
Брус остале нерасподељене (поступак ће бити поновљен). Одабране су и јединице локалне самоуправе које ће 
децентрализовано спроводити компоненте Потпројекта IV - додела 300 пакета грађевинског материјала и додела финансијске 
помоћи за куповину 70 сеоских домаћинстава. 
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Крајем 2015. године, Комесаријат за избеглице и миграције, у оквиру петог таласа Регионалног стамбеног програма 
Републике Србије чија је вредност 46.773.758 евра, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе расписао је Јавне позиве за 
укупно 307 стамбених јединица закуп са могућношћу куповине у укупно 13 јединица локалне самоуправе, док ће за 
преосталих 955 стамбених јединица (закуп са могућношћу куповине и ССЗУ) Јавни позиви бити расписани почетком 2016. 
године. 

Током 2015. године, кроз центре за азил у Републици Србији прошло је 11.359 лица (напомена: наведени број лица 
односи се на новопридошле тражиоце азила не и на оне који су у центрима боравили током децембра 2014. године). У току 
2015. године, кроз прихватно транзитне центре у Републици Србији у Прешеву, Шиду и Кањижи прошло је укупно око 
570.000, миграната у транзиту из Африке и Азије, који су се у истим задржавали један до два дана, на путу кроз Републику 
Србију у земље западне Европе. У прихватно транзитним центрима, мигрантима је омогућено краће задржавање у топлим 
просторијама, обезбећени су им оброци, гардероба, услуге преводиоца, приступ службама социјалне заштите, као и 
медицинска помоћ за лица у потреби. 

Комесаријат за избеглице и миграције током 2015. године, наставио је са спровођењем пројекта „Подршка 
националној координацији за реинтеграцију повратника – фаза II“, који подржава Влада Швајцарске преко Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу, кроз подршку локалним самоуправма у интеграцији повратника по основу споразума о 
реадмисији, јачање капацитета Комесаријата за избеглице и миграције у облати азила, у склопу чега је израђено 2.500 
информатора за повратнике на српском, енглеском, ромском, албанском и немачком језику, као и 5.000 информатора за 
тражиоце азила, на арапском, француском, енглеском. Пројектом су кроз Јавне позиве подржане 23 организације цивилног 
друштва, са циљем сензибилизације локалног становништва, кроз смањивање предрасуда према тражиоцима азила у 
Републици Србији. Такође, у овиру пројекта функционише и служба бесплатне правне помоћи коју пружа Центар за заштиту 
и помоћ тражиоцима азила. Због новонастале мигрантске кризе, део средстава и то: 86.000 швајцарских франака је 
опредељен за опремање прихватно транзитних центара, као и ангажовање додатног особља (преводиоци, теренски радници и 
друго по потреби).     

У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду од 1. јануара 2015. године, до 31. децембра 
2015. године, евидентирано је 2.866 повратника, од чега 1.549 чине пунолетна а 1.317 малолетна лица.  

Полазећи од свог делокруга Комесаријат је у току 2015. 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 АП Косова и 
Метохије и издаје им легитимације расељеног лица.  

Током 2015. 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 2015. године, укупно је заведено 36.953 предметa, експедовано  пошиљки 31.588 и архивирано је 5.477 предмета.  
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 Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, („Службени гласник РС“, бр. 142/14 и 94/15), раздео 46 функција 
070 и 110, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 Подршка 
присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама и Програмска активност 0014 Рад комисије за нестала 
лица, Комесаријату за избеглице и миграције, одобрено je укупно 1.618.543,000 динара. Проценат извршења буџета износи 
92,98%. 
 Настављена је успешна сарадња са Републичким јавним правобранилаштвом као заступником Комесаријата за 
избеглице и миграције 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, интерно расељеним лицима и 
повратницима по основу споразума о реадмисији. 
 Комесаријат за избеглице и миграције 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 за избеглице и миграције, 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. 

Назив акта 
 

Опис 
 

Статус 
Број „Службеног 
гласника РС”, 

Датум

Референтни 
документ/ 
НПАА 

I II III IV V 
1.  Национална 

стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године 

Националнa стратегијa 
за решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године 
дефинисанa je са 
ослоном на потребне 
стратешке и 
специфичне циљеве, 
мере и активности 
Републике Србије и 
узимајући у обзир већ 
започете процесе и у 
међувремену настале 
друштвене околности. 
Њоме се омогућавају 
континуирани наставак 
и реализација циљева, 
мера и активности у 
области избеглиштва и 

Народна 
скупштина 
усвојила 

(„Службени гласник 
РС“, број 62/15) од 14. 
јула 2015. године. 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама и 
Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглица и 
интерно расељених 
лица за период од 
2011. до 2014. 
године. 
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расељеништва, одржани 
рад на очувању и 
унапређењу хуманих 
услова за живот ових 
лица и да се започет 
процес решавања 
њихових стамбених 
потреба односно 
побољшања услова 
становања на што 
скорији и ефикаснији 
начин спроведе до крајa 
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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/ 
НПАА 

I II III IV V 
  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уредба о 
утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених 
потреба и друге 
програме 
интеграције 
избеглица у 2015. 
години. 

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 и 44/14). 

Уредбом о утврђивању 
Програма, утврђен начин 
коришћења дела 
средстава Комесаријата 
за избеглице и миграције 
намењених за решавање 
стамбених потреба и 
друге програме 
интеграције избеглица и 
лица из члана 18. став 2. 
тачка 1) Закона о 
избеглицама („Службени 
гласник РС“, број 18/92, 
„Службени лист СРЈ“, 
број 42/02- СУС и 
Службени гласник РС“, 
број 33/10). 

(„Службени гласник 
РС“, број 15/15) од 6. 
фебруара 2015. 
године. 

Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 



 14

  2. Уредба о 
издавању 
доплатне 
поштанске марке 
„РУКА РУЦИ“ 

Члан 2. став 2. 
Закона о 
издавању 
доплатне 
поштанске марке 
(„Службени 
гласник РС“, број 
61/05) 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 и 44/14). 
 

Уредбом је предвиђено 
да се у периоду од 23. 
фебруара до 7. марта 
2015. године, плаћа 
доплатна поштанска 
марка „РУКА РУЦИ“, 
као и да се средства 
остварена продајом 
наведене доплатне 
поштанске марке 
намењују Комесаријату 
за избеглице и миграције. 
Средства прикупљена 
продајом доплатне 
поштанске марке „РУКА 
РУЦИ“ намењена су за 
куповину сеоских кућа са 
окућницом избеглицама 
и интерно расељеним 
лицима са АП Косова и 
Метохије. 

(„Службени гласник 
РС“, број 15/15) од 6. 
фебруара 2015. 
године. 

Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 

  3. Уредба о 
утврђивању 
Програма 
подстицаја за 
спровођење мера 
и активности 
неопходних за 
достизање 
утврђених 
циљева из 

Члан 17. Закона о 
управљању 
миграцијама 
(„Службени 
гласник РС“, број 
107/12), члан 17. 
став 1. и члан 42. 
став 1. Закона о 
Влади 
(„Службени 

Уредбом се утврђују 
мере и подстицаји, 
висина средстава за 
подстицај, спровођења 
мера и активности у 
јединицама локалне 
самоуправе, критеријуми 
за њихову расподелу и 
критеријуми за учешће 
јединица локалне 

(„Службени гласник 
РС“, број 23/15) од 2. 
марта 2015. године. 

Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 
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области 
управљања 
миграцијама у 
јединицама 
локалне 
самоуправе, за 
2015. годину. 

гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
–УС, 72/12, 7/14 –
УС и 44/14). 
 

самоуправе у програму 
подстицаја. 

  4.  Закључак 05 
Број: 019-
2980/2015, од 19. 
марта 2015. 
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, 72/12, 7/14 
― УС и 44/14). 

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

                  / / 
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  5. Закључак Владе 
05 Број: 48-
5254/2015 од 14. 
маја 2015. 
године, о уплати 
добровољне 
контрибуције за 
Међународну 
организацију за 
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 и 44/14). 

Добровољна 
Контрибуција 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
Међународној 
организацији за 
миграције у укупном 
износу од 8.300.000 
динара, намењених 
реализацији активности у 
Републици Србији, у 
циљу јачања капацитета 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
кроз заједнички пројекат. 

                   / Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 

  6. Закључак Владе 
о прихватању 
извештаја о раду 
Комисије за 
нестала лица за 
период од 1. 
јануара до 31. 
децембра 2014. 
године, са 
Планом рада за 
2015. годину, 05 
Број: 021-
7243/2015 од 2. 
јула 2015. 
године. 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
("Службени 
гласник РС", бр. 
55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11 и 
72/12, 7/14- УС и 
44/14). 

Закључком Владе 
прихвата се периодични 
Извештај о раду 
Комисије за нестала лица 
за период од 1. јануара до 
31. децембра 2014. 
године, са Планом рада 
за 2015. годину. 

                    / / 

  7. Уредба о Члан 15. став 5. Уредбом су утврђена („Службени гласник Стратегија за управљање 
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мерилима за 
утврђивање 
приоритета за 
смештај лица 
којима је 
признато право 
на уточиште или 
додељена 
супсидијарна 
заштита и 
условима 
коришћења 
стамбеног 
простора за 
привремени 
смештај. 

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 и 44/14). 
 

мерила за утврђивање 
приоритета за смештај 
лица којима је признато 
право на уточиште или 
додељена супсидијарна 
заштита и услови 
коришћења стамбеног 
простора за привремени 
смештај. 

РС“, број 63/15) од 
17. јула 2015. године. 

миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године 

  8. 
 
 
 

Закључак Владе 
05 Број: 464-
10040/2015-1, од 
19. септембра 
2015. 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, 72/12, 7/14 
― УС и 44/14). 

Закључком Владе, 
непокретности у јавној 
својини града Суботице, 
на потесу Тук угарнице, 
коју чине објекти 
постојећи на кат. парц. 
бр. 14150/3 КО Нови 
Град, и то: објекат 
површине 121 м2, уписан 
у лист непокретности 
број 1383 КО Нови Град, 
као објекат бр. 1-зграда 
комуналних делатности, 
објекат површине 83 м2, 
уписан у лист 

                    / Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 
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непокретности број 1383 
КО Нови Град, као 
објекат бр. 2-зграда 
комуналних делатности и 
објекат површине 320 м2, 
уписан у лист 
непокретности број 1383 
КО Нови Град, као 
објекат бр. 3-зграда 
комуналних делатности, 
као и непокретност у 
јавној својини Аутономне 
покрајине Војводине у 
Принциповцу, на потесу 
Зараван, коју чине 
објекат површине 2728 
м2, структуре 
сутерен+П+1+2+3, 
постојећи на кат. парц. 
бр. 586 КО Сот, као 
објекат бр. 1-зграда 
здравства, за привремени 
смештај и обезбеђивање 
основних животних 
услова миграната у 
Републици Србији док за 
оваквим видом смештаја 
постоји потреба.  

  9. Закључак Владе 
05 Број: 019-
10727/2015, од 

Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени 

Обједињени на 
структурисан начин 
подаци из база података 

                  / Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
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21. октобра 2015. 
године, о 
усвајању 
Миграционог 
профила 
Републике 
Србије за 2014. 
годину. 

гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05 ― 
исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 
― УС, 72/12, 7/14 
― УС и 44/14). 

органа државне управе 
који се баве миграцијама 
и обезбеђивању 
свеобухватних приказа 
демографских и социо-
економских фактора који 
утичу на миграције у 
Републици Србији. 
Миграциони профил је 
инструмент уведен  
Анексом VIII Саопштења 
Европске комисије о 
миграцијама и развоју из 
2005.  

решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 

  10. Уредба о измени 
уредбе 
утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених 
потреба и друге 
програме 
интеграције 
избеглица у 2015. 
години. 

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 

Уредбом о измени уредбе 
о утврђивању Програма, 
утврђен и промењен 
начин коришћења дела 
средстава Комесаријата 
за избеглице и миграције 
намењених за решавање 
стамбених потреба и 
друге програме 
интеграције избеглица и 
лица из члана 18. став 2. 
тачка 1) Закона о 
избеглицама („Службени 
гласник РС“, број 18/92, 
„Службени лист СРЈ“, 
број 42/02- СУС и 
Службени гласник РС“, 

(„Службени гласник 
РС“, број 92/15) од 6. 
новембра 2015. 
године. 

Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 
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– УС, 72/12, 7/14 
– УС и 44/14). 

број 33/10). 

 11. Закључак Владе 
05 Број: 018-
13037/2015, од 5. 
децембра 2015. 
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, 72/12, 7/14 
― УС и 44/14). 

Упознавање Владе 
Републике Србије са 
потребом потписивања 
Меморандума о 
разумевању између 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
Републике Србије и 
Министарства 
унутрашњих послова 
Чешке Републике о 
коришћењу новчане 
донације Чешке 
Републике Републици 
Србији, као подршка за 
јачање капацитета 
система азила и 
миграција у Републици 
Србији у 2015. години. 

                  / Стратегија за управљање 
миграцијама и 
Национална стратегија за 
решавање питања 
избеглица и интерно 
расељених лица за период 
од 2015. до 2020. године. 
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ТАБЕЛА  IV 
 

ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

Ред. бр. Назив акта Правни основ
Референтни документ/

НПАА 
 

Број „Службеног гласника РС”,
датум 

По 
Плану 
(Да/Не)

Образложење

I II III IV V VI 
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“ 
СДЦ – Швајцарска Агенција за развој и сарадњу 
ХЕЛП- Немачка невладина хуманитарна организација 
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Ред. 
бр. 

 
Назив 

 
Резултат 

Финансирање  
Референтни 
документ/ 
НПАА  

шифра извора 
финансирања 

Износ 
остварења/ 
извршења 

I II III IV 
1.  Пројекат:         

Подршка локалним 
самоуправама у 
реализацији локалних 
акционих планова за 
решавање проблема 
избеглих, интерно 
расељених лица и 
повратника по основу 
споразума о 
реадмисији. 

Из буџета Комесаријата за 
избеглице и миграције за 
2015. годину, пружена је 
помоћ породицама избеглих 
интерно расељених лица и 
повратника по основу 
споразума о реадмисији и то 
за стварање и побољшање 
услова становања и 
економско оснаживање 
корисника на територији 105 
општина/градова. 

01: 663.866.150 
РСД 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 

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

Реализација пројекта је 
почела у фебруару 2014. 
године. Компонента 1 
(Затварање колективних 
центара) спроводи 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.500.000     
EUR  

1.155.447.950 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама и 
Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 
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који спроводе пројекте за 
обезбеђивање стамбених 
решења и економско 
оснаживање избеглица, 
интерно расељених лица и 
повратника по основу 
Споразума о реадмисији. 
Током 2015. године 
настављено је спровођење 
пројекта „Подршка 
побољшању услова живота 
присилних миграната и 
затварњу колективних 
центара“, финансираног 
инструментом 
претприступне помоћи ЕУ 
за 2012. годину износом од 9 
милиона евра. Компонентом 
1  пројекта је предвиђена 
изградња 174 стамбене 
јединице за социјално 
становање у заштићеним 
условима (Бела Паланка – 
18, Рача -15, Панчево – 20, 
Крагујевац -26, Београд – 
45, Шабац – 31, Врање – 11, 
Уб -8) и донација и 
постављање,  монтажних 
кућа са 190 стамбених 
јединица за кориснике 
колективних центара 
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(Кладово-17, Бела Паланка -
10, Панчево-7, Рача-5, 
Сомбор- 6, Костолац -13, 
Крагујевац – 8, Београд – 51, 
Бујановац -10, Шабац – 13, 
Сјеница-30 и Уб-20), а у 
циљу затварања истих. 
Током 2015. године усељене 
су 53 стамбене јединице за 
ССЗУ у Панчеву, Белој 
Паланци и Рачи, одабран је 
41 корисник стамбених 
јединица у Шапцу и Врању 
који ће бити усељени у 
првој половини 2016. 
године. Завршена је 
изградња и усељење 57 
монтажних кућа намењених 
корисницима колективних 
центара у Панчеву, Белој 
Паланци, Рачи, Кладову, 
Сомбору, Београду и 
Бујановцу. Одабрани су 
корисници 12 монтажних 
кућа у Београду и 1 у 
Крагујевцу и њихов 
завршетак се очекује у првој 
половини 2016. године. У 
току је одабир корисника и 
завршетак изградње 
преосталих 121 стамбених 
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јединица за лица смештена у 
колективним центрима у 
Шапцу, Врању, Убу, 
Крагујевцу и Београду, као и 
одабир корисника и 
постављање 120 монтажних 
кућа у Костолцу, 
Крагујевцу, Убу, Шапцу, 
Београду, Сјеници и Убу. У 
оквиру компоненте 3 
пројекта намењеној 
подршци локалним 
акционим плановима 
јединица локалних 
самоуправа (Ариље, 
Баточина, Бојник, Кула, 
Топола, Врбас, Сомбор, 
Рума и Врање) са циљем 
решавања стамбених 
потреба и економског 
оснаживања избеглица, 
интерно расељених лица и 
повратника по основу 
споразума о реадмисији, 
подељено је 128 пакета 
грађевинског материјала за 
адаптацију неусловног и 
завршетак започетог 
стамбеног објекта, 
постављено 6 монтажних 
кућа, и обезебђени пакети за 
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економско оснаживање за 78 
корисничких породица и 
обезбеђен старт - ап или 
тренинг за пољопривредне 
произвођаче за 144 
полазника.  

3. Твининг Пројекат 
„Подршка 
националном систему 
азила у Републици 
Србији“ (ИПА 2013) 

Спровођење пројекта је 
отпочело 3. септембра 2015. 
године. Пројекат спроводе 
твининг партнери Шведска 
агенција за миграције, 
Министарство безбедности 
и правде -Служба за 
имиграцију и интеграцију 
Краљевине Холандије, 
Министарство унутрашњих 
послова Републике 
Словеније у парнтерству са 
Комесаријатом за избеглице 
и миграције и 
Министарством 
унутрашњих послова 
Републике Србије. Пројекат 
има 5 компонети: 
унапређење капацитета 
надлежних служби у 
области напредних техника 
интервјуа и напредних 
метода прикупљања 
података о земљама 
порекла; унапређење 

05: 1.000.000  
ЕUR 

121.626.100 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама  
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капацитета надлежних 
служби за пружање услуга 
малолетним тражиоцима 
азила без пратње; развијање 
програма за интеграцију 
лица којима је одобрен неки 
од видова заштите у 
Републици Србији; 
усклађивање националног 
законодавства у области 
азила са законодавством ЕУ; 
информисање јавности о 
правима и потребама 
тражилаца азила и 
последицама кршења 
безвизног режима и 
нелегалног боравка 
држављана Републике 
Србије у ЕУ. Током 2015. 
године завршена је ГАП 
анализа и израда првог 
предлога измена Закона о 
азилу као и пратећих 
подзаконских аката. 
Отпочете су активности на 
изради Програма за 
интеграцију лица којима је 
одобрен неки од видова 
заштите у Републици 
Србији, као и јачања 
капацитета надлежних 
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служби у области напредних 
техника интервјуа и 
прикупљања података о 
земљама порекла тражилаца 
азила. Спроведене су 
припремне мисије које 
претходе истраживању 
јавног мњења који ће 
послужити као основ за 
израду плана комуникације 
и спровођење информативне 
кампање која има за циљ 
информисање о правима и 
обавезама тражилаца азила у 
Републици Србији.  

4. Пројекат 
„Обезбеђивање 
стамбених решења за 
интерно расељена лица 
која живе у 
колективним центрима 
у Србији“ 

Током 2015. године, 
откупљено је 16 сеоких 
домаћинстава у циљу 
затварања колективних 
центара у Републици Србији 
у следећим 
општинама/градовима: Бела 
Паланка – 2, Бујановац – 2, 
Крагујевац -9, Београд - 
Палилила – 1 и Рача -2.  

УНХЦР директно 
преко извршног 
партнера ВИЗИЈА 

06: 

2.352.270,19 
USD 

261.682.531,37 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 
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  5.  Пројекат „Унапређење 
услова живота 
породица ИРЛ Рома 
кроз изградњу 
санитарних просторија 
и побољшању услова 
становања у 
смештајним објектима“ 

Обезбеђен је грађевински 
материјал за адаптацију 
неусловних стамбених 
објеката ИРЛ Ромске 
популације. Пројектом је 
подржано 43 породице 
(Суботица-34 породице и 
Зрењанин-9 породица). Кроз 
компоненту спајања 
породица подржано је 14 
корисничких породица ИРЛ. 

УНХЦР директно 
преко извршног 
партнера ДСИ 

06: 

153.334,39  
USD 

17.057.960,22 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 

6. Пројекат:  
Подршка цивилном 
сектору финансирањем 
пројеката од значаја за 
популацију избеглица, 
интерно расељених 
лица, тражилаца азила 
и повратника по 
Споразуму о 
реадмисији 
 
 

Програми усмерени ка 
истраживањима од значаја 
за утврђивање стања и 
потреба корисничке 
популације у процесу 
интеграције и реинтеграције 
и при остваривању 
одрживог повратка, 
програми правне и других 
видова помоћи, програми 
унапређења 
информисаности у 
областима од значаја за 
корисничку популацију, 
програми усмерени ка 
очувању културног 
идентитета крајњих 
корисника као и 
обележавање датума од 

01:  
 
 

11.576.000 
РСД 

 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 
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значаја доприносе 
остваривању и приступу 
правима корисничке 
популације. 
Опредељеним средствима 
подржана су  62 пројекта 
удружења избеглих и 
интерно расељених лица и 
невладиних организација 
које се баве унапређењем 
положаја корисничке 
популације. 

7. Пројекат: 
Доплатна поштанска 
маркица „Рука руци“. 

Од средстава добијених 
продајом доплатних 
поштанских маркица, 
умањених за трошкове 
штампе и ПТТ-а, oбезбеђена 
су средства за помоћ при 
куповини 12 сеоских 
домаћинстава за 
најугроженије породице 
избеглица и интерно 
расељених лица у циљу 
решавања њихових 
стамбених потреба.

04: 14.057.720  
РСД 

 
 
 
 
 
 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 

   8. Пројекат: 
Решавање стамбеног 
збрињавања интерно 
расељених лица ромске 
националности из 
нехигијенског насеља 
„Блажево“ у Новом 

Током 2014. године, 
одабрани су корисници. У 
току 2015. године, изграђено 
је 8 монтажних кућа од по 
60 м2, које су усељене 
корисницима нехигијенског 
насеља „Блажево“ у Новом 

          01: 20.000.000  
РСД 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године, 
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Пазару. 
 
 

Пазару, дана 15. децембра 
2015. 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. 

  9.  Прojeкaт:         
“Пoдршкa 
Нaциoнaлнoj 
кooрдинaциjи 
рeинтeгрaциje 
пoврaтникa” Фaзa II, 
2013-31. март 2016. 

 

Пројекат се реализује у 
циљу пружања пoдршке 
Комесаријату за избеглице и 
миграције у спрoвoђeњу 
пoлитикa упрaвљaњa 
мигрaциjaмa и изгрaдњи 
oдгoвaрajућих кaпaцитeтa и 
сензитивизацију локалне 
средине. Срeдствa су 
кoришћeнa зa прaвнo, 
психoлoшкo и културнo 
oснaживaњe лицa 
смeштeних у цeнтримa зa 
aзил. 
- Једном месечно у периоду 
од јануара до маја месеца 
2015. године, финансирани 
коордианциони састанци 
између представника 
Комесаријата и 
Министарства унутрашњих 
послова 

          06: 
 

600.000  
CHF 

67.513.800 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

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. 
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- Израђено је 5.000 
информативних брошура 
намењених повратницима и 
тражиоцима азила 
-Финансирано је превођење 
тражиоцима азила у 
центрима у Крњачи, 
Сјеници и Тутину 
-Финансирана су два Јавна 
позива за организације 
цивилног друштва (азил и 
реадмисија). Подршка у 
опремању прихватно 
транзитног центра у 
Прешеву. 

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

Потписан је Меморандум о 
разумевању у вези са 
спровођењем ПИКАП 
пројекта, којим су 
дефинисани оквири 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. ПИКАП 

01: 
 

06: 

605.000  
РСД 

2.275.000  
РСД 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 
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пакетима у 2015. години, 
подржано је укупно 39 лица 
која су напустила 
колективне центре и прешла 
у приватни смештај. 

 11. 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 окончана 
је изградња зграде. Комисија 
за одабир корисника 
именована од стране 
градоначелника града 
Београда, окончала је 
поступак избора корисника, 
20 стамбених јединица 
октобра месеца 2015. године, 
усељене су одабраним 
корисницима из колективног 
центра „ПИМ“ Крњача. 

05: 
08: 

418.000  
EUR 

Обезбеђено од 
стране Владе 
Јапана, као и 
невладиних 

организација и 
појединаца 

50.839.709,80 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

 
 
 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године. 
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 12. Потпројекат I у оквиру 
Заједничког 
Регионалног програма 
за трајна решења за 
избеглице и расељена 
лица – Стамбени 
програм Републике 
Србије. 

 

Након окончаног поступка за 
избор корисника помоћи за 
решавање стамбених потреба 
избеглица додељено је 129 
пакета грађевинског 
материјала за побољшање 
услова становања избеглица 
на територији градова 
Београд, Сремска Митровица, 
Сомбор, Суботица и општина 
Апатин, Кула, Оџаци, Бачка 
Топола, Мали Иђош, Инђија, 
Рума, Ириг, Шид, Пећинци и 
Стара Пазова. У току је 
реализација изградње 64 
монтажне куће изабраним 
корисницима од чега је 6 
кућа је остало нерасподељено 
(планирани рок изградње је 
септембар 2016. године) на 
територији градских општина 
града Београда и то: Сурчин, 
и Обреновац, града Новог 
Сада, Крагујевца и Сомбора и 
општина Стара Пазова, Рума, 
Пећинци и Темерин. 

05: 
 

2.212.500  
EUR  

269.097.746,25 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

 

Заједнички 
регионални 
вишегодишњи 
програм који је 
саставни део 
Заједничке 
Декларације о 
окончању расељења 
и обазбеђивању 
трајних решења за 
угрожене избеглице и 
интерно расељена 
лица од 7. новембра 
2011. године.  
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  13. Потпројекат II у 
оквиру Заједничког 
Регионалног програма 
за трајна решења за 
избеглице и расељена 
лица – Стамбени 
програм Републике 
Србије. 

Окончани су поступци и 
извршен је одабир 
корисника за укупно 180 
стамбених јединица у осам 
јединица локалне 
самоуправе, док је одабир 
корисника за 20 стамбених 
јединица у Прокупљу још 
увек у току. Окончан је 
избор корисника за доделу 
120 монтажних кућа, у току 
је тендер за избор извођача 
радова који спроводи ЈУП 
Истраживање и развој доо. 
Одабране су јединице 
локалне самоуправе које ће 
децентрализовано 
спроводити компоненте 
Потпројекта II  - додела 300 
пакета грађевинског 
материјала и додела 
финансијске помоћи за 
куповину 250 сеоских 
домаћинстава. 

05: 13.062.936  
EUR 

1.588.793.960,23 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

Заједнички 
регионални 
вишегодишњи 
програм који је 
саставни део 
Заједничке 
Декларације о 
окончању расељења 
и обазбеђивању 
трајних решења за 
угрожене избеглице и 
интерно расељена 
лица од 7. новембра 
2011. године. 

 14. Потпројекат III у 
оквиру Заједничког 
Регионалног програма 
за трајна решења за 
избеглице и расељена 
лица – Стамбени 
програм Републике 

Од стране Комисије за избор 
корисника рсписани су јавни 
позиви за одабир корисника 
и то: за доделу 235 
стамбених јединица 
намењених за закуп са 
могућношћу куповине, 80 

05: 13.642.918  
EUR 

1.659.334.908,96 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 

Заједнички 
регионални 
вишегодишњи 
програм који је 
саставни део 
Заједничке 
Декларације о 
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Србије. монтажних кућа 
избеглицама које поседују 
земљиште на коме је 
дозвољена индивидуална 
стамбена градња, 350 пакета 
грађевинског материјала и 
доделу финансијске помоћи 
за куповину 50 сеоских 
домаћинстава. 

Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

окончању расељења 
и обазбеђивању 
трајних решења за 
угрожене избеглице и 
интерно расељена 
лица од 7. новембра 
2011. године. 

  15. Потпројекат IV у 
оквиру Заједничког 
Регионалног програма 
за трајна решења за 
избеглице и расељена 
лица – Стамбени 
програм Републике 
Србије. 

Окончани су поступци и 
извршен је одабир 
корисника за укупно 259 
стамбених јединица у 
тринаест јединица локалне 
самоуправе, док су две 
стамбене јединице у 
општини Брус остале 
нерасподељене (поступак ће 
бити поновљен). Окончан је 
избор корисника за доделу 
30 монтажних кућа и 
окончан тендер за извођача 
радова који је спровео ЈУП 
Истраживање и развој доо. 
Одабране су јединице 
локалне самоуправе које ће 
децентрализовано 
спроводити компоненте 
Потпројекта IV  - додела 300 
пакета грађевинског 
материјала и додела 

05: 11.979.974  
EUR 

1.457.077.515,72 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

Заједнички 
регионални 
вишегодишњи 
програм који је 
саставни део 
Заједничке 
Декларације о 
окончању расељења 
и обазбеђивању 
трајних решења за 
угрожене избеглице и 
интерно расељена 
лица од 7. новембра 
2011. године. 
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финансијске помоћи за 
куповину 70 сеоских 
домаћинстава. 

  16. Потпројекат V у 
оквиру Заједничког 
Регионалног програма 
за трајна решења за 
избеглице и расељена 
лица – Стамбени 
програм Републике 
Србије. 

Расписани су Јавни позиви 
за избор корисника за 
укупно 307 стамбених 
јединица закуп са 
могућношћу куповине у 
укупно 13 јединица локалне 
самоуправе, док ће за 
преосталих 955 (закуп са 
могућношћу куповине и 
ССЗУ) стамбених јединица 
Јавни позиви бити 
расписани почетком 2016. 
године. 

05: 46.773.758  
EUR 

5.688.909.767,88 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

Заједнички 
регионални 
вишегодишњи 
програм који је 
саставни део 
Заједничке 
Декларације о 
окончању расељења 
и обазбеђивању 
трајних решења за 
угрожене избеглице и 
интерно расељена 
лица од 7. новембра 
2011. године. 

  17. 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, 

11: 2.000.000  
EUR 

243.252.200 
РСД по 

званичном 
средњем курсу 
Народне банке 
Србије на дан 
31. децембар 
2015. године 

 

Национална 
стратегија за 
решавање питања 
избеглих и интерно 
расељених лица за 
период од 2015. до 
2020. године 
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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, изграђено је 
48 стамбених јединица у 
градској општини Лазаревац 
10 за потребе града Београда 
а 38 стамбених јединица за 
решавање стамбених 
потреба избеглица 
Комесаријату за избеглице и 
миграције. Комисија 
Комесаријата за избеглице и 
миграције расписала је 
Јавни позив за 38 стамбених 
јединица у Лазаревцу. 
Поступак избора корисника 
је окончан, а Коначна листа 
реда првенства објављена је 
18. фебруара 2016. године. У 
току је жалбени поступак на 
Одлуку о решавању 
стамбених потреба 
избеглица.     
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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“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), а преко 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије. 
 

 


