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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
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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 2017. године, у Републици Србији налазило се 27.802 избеглица са потврђеним статусом и 201.047
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 2017. године, 1.125 избеглица се интегрисало у Републици Србији (регулисали пребивалиште и личну карту
Републике Србије).
Током 2017. године, у Републици Србији затворена су два колективна центра и то: Бујановац „Стара циглана“ и Бела
Паланка „Хотел ЕС и Ремизијана“. За сва лица из наведена два затворена колективна центра обезбеђена су адекватна решења
у складу са њиховим потребама, тако да у Републици Србији функционише 11 колективних центара, од чега је 8 колективних
центара на територији АП Косова и Метохије. Укупно се на смештају у наведених 11 колективних центара у Републици
Србији налази 435 лица, и то: 85 избеглица и 350 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.
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 2017. 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 41 лица, за које Комесаријат делимично или у потпуности сноси трошкове,
током 2017. године, обухваћено је 8 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 2018. године, док је смештај реализован за 7
лица.
Током 2017. 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 2017. године, из буџета
Комесаријата за избеглице и миграције за подршку локалним акционим плановима кроз финансирање активности који они
предвиђају за укупно 105 општина/градова, укључујући и општине/градове на територији АП Косова и Метохије,
породицама избеглих, интерно расељених лица, 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.
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 један (1) милион евра.
Пројекат има за циљ унапређење система азила у Републици Србији и усклађивање са правним тековинама Европске Уније.
Пројекат траје 29 месеци. Пројекат је реализован у сарадњи са Краљевином Шведском, Краљевином Холандијом и
Републиком Словенијом, а корисничке институције су Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство унутрашњих
послова Републике Србије. Пројекат се завршава 31. јануара 2018. године.
Током 2017. године, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Републике Србије, настављено је са реализацијом
пројеката решавања стамбених потреба избеглица кроз избор корисника у I, II, III, IV и V потпројекту и то кроз доделу:
стамбених јединица, монтажних кућа, сеоских кућа са окућницом, као и доделом пакета грађевинског материјала за започет,
а недовршен објекат, ближи подаци о поступцима избора корисника и реализацији наведених пројеката наведени су у табели
V.
Током 2017. године, у центрима за азил и прихватно транзитним центрима у Републици Србији боравило је 24.000
лица. У току 2017. године, у центрима за азил, као и прихватно транзитним центрима у Републици Србији у односу на 2015.
годину, евидентиран је значајно мањи број миграната и тражилаца азила из разлога што је у марту месецу 2016. године,
Балканска рута затворена, те је самим тим значајно смањен број миграната и тражилаца азила који пролазе кроз Републику
Србију. Половином 2016. године, на територију Мађарске на граничним прелазима Келебија и Хоргош, на дневном нивоу
могло је да уђе укупно до 30 лица, а наведени број је крајем 2016. године, смањен на укупно 10 лица на оба гранична прелаза.
У овом тренутку, на територију Мађарске може да уђе на дневном нивоу укупно два лица и то по једно на оба гранична
прелаза. У складу са наведеним, знатно је повећано задржавање миграната у Републици Србији, што и утиче на износ
новчаних средстава потребних како би се истима обезбедило све што је потребно за период који проведу у Републици
Србији. У свим прихватно транзитним центрима у Републици Србији, мигрантима и тражиоцима азила је омогућен боравак у
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топлим просторијама, обезбећени су им оброци, гардероба, услуге преводиоца, приступ службама социјалне заштите, као и
медицинска помоћ за лица у потреби.
У децембру 2016. године, Комесаријат за избеглице и миграције, започео је са реализацијом пројекта „Подршка
систему управљања миграцијама 2016-2019“, који финансира Влада Швајцарске преко Швајцарског државног секретаријата
за миграције (СЕМ). Циљ пројекта је јачање система управљања миграцијама у Републици Србији у складу са међународним
стандардима и правним тековинама Европске Уније, са посебним освртом на механизме сарадње и јачање капацитета на
локалном нивоу како би се осигурала заштита права миграната.
По уговору са Делегацијом Европске уније број 9-9/377 од 16. новембра 2015. године којим је обезбеђен износ од
1.499.940 евра, на име пројекта „Јачање капацитета за одговор државних органа Републике Србије (Комесаријат за избеглице
и миграције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство унутрашњих послова) како би
адекватно одговорили на интензивиране миграционе токове“, средства која су пренета као неутрошена у 2017. години, у
укупном износу од 632.463,15 РСД, су у целости утрошена у оквиру Пројекта.
Финансијска средства која су по Закључку Владе број 05 Број: 401-615/2017 од 24. јануара 2017. године пренета
Комесаријату за избеглице и миграције из текуће буџетске резерве у укупном износу од 17.000.000,00 РСД, наведена у
табели III, тачка 4, страна 15, овог извештаја, у току 2017. године, у потпуности су утрошена за намене ближе описане у
колони VII.
У току 2017. године, из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције, одабраним корисницима из првог
Потпројекта - Регионалног стамбеног програма Републике Србије, а који немају финансијских средстава, опредељена је
новчана помоћ у укупном износу од 965.754,24 динара, потребна за уградњу додељеног грађевинског материјала за
завршетак започетог а недовршеног објекта, односно покривање трошкова прикључења на инфраструктуру додељене помоћи
у виду монтажне куће, у циљу затварања Првог потпројекта.
У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду од 1. јануара 2017. године, до 31. децембра
2017. године, евидентирано је 1.743 повратника, од чега 950 чине пунолетна а 793 малолетна лица.
Полазећи од свог делокруга Комесаријат за избеглице и миграције је у току 2017. 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 2017. 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 2017. године, укупно је заведено 33.011 предметa, експедовано пошиљки 10.297 и излучено је 34.083 предмета.
Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, („Службени гласник РС“, број 113/16), раздео 46 функција 070 и
110, извор 01, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013
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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 1.490.604,000 динара. Проценат извршења
буџета износи 97,88%.
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, интерно расељених лица, тражиоцима азила и осталим присилиним мигрантима, у циљу реализације пројеката
помоћи избеглим, интерно расељеним лицима, тражиоцима азила, осталим присилиним мигрантима 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, 104/09, 68/12 и
107/12), 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 III
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
Бр.
1.

Назив акта

Правни
основ

Опис

I

II

III

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

Уредбом о
утврђивању
Програма,
утврђен je 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

Уредба о
утврђивању
Програма
коришћења
средстава за
решавање
стамбених
потреба и
друге
програме
интеграције
избеглица у
2017. години.

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV
9/17
10. фебруар

Референтни
документ/
НПАА

По
Плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI

VII

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

Да

/
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2.

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).
Уредба о
Члан 2. став
измени Уредбе 2. Закона о
о издавању
издавању
доплатне
доплатне
поштанске
поштанске
марке „КРОВ
марке
2017.
(„Службени
гласник
РС“, број
61/05) и
члан 42.
став 1.
Закона о
Влади
(„Службени
гласник
РС“, бр.
55/05, 71/05
– исправка,

(„Службени
гласник РС“,
број 18/92,
„Службени лист
СРЈ“, број 42/02
– СУС и
Службени
гласник РС“,
број 33/10).
Уредбом је
предвиђено да се
у периоду од 10.
до 26. априла
2017. године,
плаћа доплатна
поштанска марка
„КРОВ 2017“,
као и да се
средства
остварена
продајом
наведене
доплатне
поштанске марке
намењују
Комесаријату за
избеглице и
миграције.
Средства
прикупљена
продајом

12/17
22. фебруар

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

Не

Средствима
обезбеђеним
продајом
доплатних
поштанских
маркица, умањених
за потребе штампе
и ПТТ-а у 2017.
години, стамбено је
збринуто 10
породица избеглица
и интерно
расељених лица са
АП Косова и
Метохије. Наведени
пројекат није био
наведен у Програму
рада за 2017.
годину
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3.

Уредба о
утврђивању
Програма
подстицаја за
спровођење
мера и
активности
неопходних за
достизање
утврђених
циљева из
области
управљања
миграцијама у
јединицама
локалне
самоуправе, за

101/07,
65/08, 16/11,
68/12 – УС,
72/12, 7/14 –
УС и 44/14).

доплатне
поштанске марке
„КРОВ 2017“
намењена су за
куповину
сеоских кућа са
окућницом
избеглицама и
интерно
расељеним
лицима са АП
Косова и
Метохијe.

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

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

Комесаријата за
избеглице и
миграције из
разлога што се
Уредба о издавању
доплатне
поштанске марке
„КРОВ“, доноси се
на предлог
Министарства
финансија.
26/17
20. март

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

Да

/
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4.

2017. годину,
05 Број: 1102296/2017-1 од
17. марта 2017.
године.

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

локалне
самоуправе
програму
подстицаја.

Уредба о
врсти
података,
методама,
динамици и
техничким
средствима
Јединственог
система за
прикупљање,
организовање
и размену
података

Члан 18.
став 3.
Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник
РС“, број
107/12) и
члан 42. 42.
став 1.
Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС", бр.
55/05, 71/05
- исправка,
101/07,

Утврдиће
се
врста података
који
се
прикупљају,
анализирају,
обрађују,
организују,
размењују,
чувају и штите у
оквиру
Јединственог
система, као и
методе,
динамика
и
техничка
средства која се
у Јединственом
систему
примењују, а за

у

/

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

Не

Уредба о врсти
података, методама,
динамици и
техничким
средствима
Јединственог
система за
прикупљање,
организовање и
размену података
која је била
предвиђена Планом
рада Владе за 2017.
годину није донета
из разлога што је
наведена Уредба
још увек у фази
припреме и иста ће
бити припремљена
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5.

Уредба о
ближим
условима и
критеријумима
за умањење
или престанак
права на
збрињавање
избеглица

65/08,
16/11,68/12,
72/12, 7/14 УС и 44/14)

потребе
прикупљања,
анализирања,
обраде,
организовања,
размене, чувања
и
заштите
података
неопходних
за
управаљње
миграцијама.

Члан 16.
став 4.
Закона о
избеглицама
(„Службени
гласник
РС“, број
18/92,
„Службени
лист СРЈ“,
број 42/02 –
СУС и
„Службени
гласник РС“
број 30/10)

Уредбом ће се
ближе утврдити
услови
и
критеријуми за
умањење
или
престанак права
на збрињавање
избеглица

и послата Влади на
усвајање у другој
половини 2018.
године.

/

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

Не

Уредба о ближим
условима и
критеријумима за
умањење или
престанак права на
збрињавање
избеглица која је
била предвиђена
Планом рада Владе
за 2017. годину није
донета из разлога
што је наведена
Уредба још увек у
фази припреме и
иста ће бити
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припремљена и
послата Влади на
усвајање у другој
половини 2018.
године.
6.

Закључак 05
Број: 401615/2017 од
24. јануара
2017. 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), а у
вези са
чланом 10.
став 1.
Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник
РС“, број

Закључком се из
буџета
Републике
Србије,
Комесаријату за
избеглице
и
миграције
Републике
Србије,
обезбеђују
средства
у
износу
од
17.000.000,00
динара, у циљу
стварања услова
за
боравак
миграната
и
тражилаца азила
у
објектима
касарне
„Бора
Марковић“
у
Обреновцу.

/

/

Не

Уз сагласност
Републичке
дирекције за
имовину, а на
предлог
Министарства
одбране,
Комесаријату за
избеглице и
миграције објекат и
то: касарна „Бора
Марковић“ у
Обреновцу
опредељен је за
прихватнотранзитни центар за
смештај миграната,
те су у том смислу
у хитном поступку
требала бити
обезбеђена
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107/12)

7.

Закључак 05
Број: 4011189/2017 од
14. фебруара
2017. 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

финансијска
средства из буџета
Комесаријата за
избеглице и
миграције, како би
се наведени објекат
прилагодио за
смештај миграната
у Републици
Србији који бораве
ван центара за азил
и прихватнотранзитних
центара.
Закључком
се
прихвата
добровољна
контрибуција
Комесаријата за
избеглице
и
миграције
Међународној
организацији за
миграције
у
укупном износу
до
8.500.000
динара,
намењених

/

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

Да

/

16

8.

Закључак 05
Број: 0191218/2017. од
14. фебруара
2017. године

и 44/14), а у
вези са
чланом 10.
став 1.
Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник
РС“, број
107/12).
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), а у
вези са
чланом 10.
став 1.
Закона о
управљању

реализацији
активности
у
Републици
Србији, у циљу
јачања
капацитета
Комесаријата за
избеглице
и
миграције кроз
заједнички
пројекат.
Закључком
се
задужује
Министарство
унурашњих
послова
да
изврши
продужење рока
важности
избегличких
легитимација
лицима
чије
избегличке
легитимације су
истекле и да
изврше замену
избегличких
легитимација у
којима
су
рубрике
за
продужење рока

2020. године.

/

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

Да

/

17

важности
испуњене,
на
прописаном
обрасцу који је у
употреби, новом
избегличком
легитимацијом,
на нови рок
важења,
а
Комесаријат за
избеглице
и
миграције
се
задужује
да
настави
ажурирање базе
података
формиране
регистрацијом
избеглица.
Члан 43.
Закључком се из
став 3.
буџета
Закона о
Републике
Влади
Србије
(„Службени обезбеђују
гласник
средства
у
РС”, бр.
износу
до
55/05, 71/05 50.000.000
― исправка, динара,
101/07,
јединицама
65/08, 16/11, локалне
68/12 ―
самоуправе
у

миграцијама
(„Службени
гласник
РС“, број
107/12)

9.

Закључак 05
Број: 4012277/2017д 17.
марта 2017.
године

/

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

Да

/
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10. Закључак 05
Број: 0217997/2017 од
25. августа
2017. године

УС, 72/12,
7/14 ― УС
и 44/14), а у
вези са
чланом 10.
став 1.
Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник
РС“, број
107/12)
Члан 43.
став 3.
Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС", бр.
55/05, 71/05
– исправка,
101/07, 5/08,
16/11,68/12,
72/12, 7/14 –
УС и 44/14)
и тачке 4.
Одлуке о

2020. године.

Републици
Србији на чијим
територијама
постоји повећан
број миграната.

Закључком се
прихвата
Извештај о раду
Комисије за
нестала лица у
периоду од 1.
јануара до 30.
јуна 2017. године

/

/

Да

/
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образовању
Комисије за
нестала
лица
(„Службени
гласник
РС“, број
49/06).
11.

Закључак 05
Број: 0198108/2017 од
31. августа
2017. 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).

Обједињени на
структурисан
начин подаци из
база
података
органа државне
управе који се
баве
миграцијама
и
обезбеђивању
свеобухватних
приказа
демографских и
социоекономских
фактора
који
на
утичу
миграције
у
Републици

/

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

Да

/
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Србији.
Миграциони
профил
је
инструмент
уведен Анексом
VIII Саопштења
Европске
комисије
о
миграцијама
и
развоју из 2005.
12.

Закључак 05
Број: 33710307/2017, од
26. октобра
2017. године
Међународне
комисије за
нестала лица о
учешћу
Комисије у
пројекту:
„База података
активних
случајева лица
несталих
услед
оружаних
сукоба на

Члан 43.
став 3.
Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС", бр.
55/05, 71/05
- исправка,
101/07,
65/08,
16/11,68/12,
72/12, 7/14УС и 44/14)

Закључком
се
Влада упознала
са
потребом
закључивања
Споразума
између Комисије
за нестала лица
Владе Републике
Србије
и
Међународне
комисије
за
нестала лица у
пројекту: „База
података
активних
случајева лица
несталих услед
оружаних сукоба

/

/

Не

Наведени закључак
није био наведен у
Плану рада Владе
за 2017. годину, из
разлога што је на
наведеном пројекту
било укључено
више земаља из
региона и у том
смислу с обзиром
да није само од
Републике Србије
зависило када ће се
усагласити База
података активних
случајева лица
несталих услед
оружаних сукоба на
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територији
бивше
Југославије“.

13.

Закључак о
усвајању
Акционог
плана за
спровођење
Стратегије за
управљање
миграцијама
за период
2017-2018.
годину

на
територији
бивше
Југославије“,
који је закључен
разменом
писама.

Члан 43.
став 3.
Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС", бр.
55/05, 71/05
- исправка,
101/07,
65/08,

Усваја
се
Акциони план за
провођење
Стратегије
за
управљање
миграцијама за
период
20172018. годину

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглица и
интерно
расељених
лица за период

Не

територији бивше
Југославије, већ и
од других
надлежних тела
која се баве
решавањем
проблематике
несталих лица, у
том смислу
наведено није било
предложено у
Плану рада Владе
за 2017. годину, јер
се у 2016. години
није знало нити се
тада могло знати да
ће наведени
Закључак у 2017.
години бити и
усвојен.
Закључак о
усвајању Акционог
плана за
спровођење
Националне
стратегије за
решавање питања
избеглица и
интерно расељених
лица за период од
2015. до 2020.
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16/11,68/12,
72/12, 7/14УС и 44/14)

14.

Закључак о
усвајању
Акционог
плана за
спровођење
Националне
стратегије за

Члан 43.
став 3.
Закона о
Влади
("Службени
гласник
РС", бр.

од 2015. до
2020. године.

Усваја
се
Акциони план за
спровођење
Националне
стратегије
за
решавање
питања

/

Стратегија за
управљање
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање
питања

Не

године у 2017.
години није усвојен
из разлога што су
отворена
преговарачка
Поглавља 23 и 24, у
поступку
придруживања
Републике Србије
Европској унији, у
коме се већи део
активности
преклапа. У том
смислу свакако није
сврсисходно
усвајање наведеног
закључка док се
наведена поглавља
не затворе. С тим у
вези, наведени
Закључак неће бити
наведен у Плану
рада Владе за 2018.
годину.
Закључак о
усвајању Акционог
плана за
спровођење
Националне
стратегије за
решавање питања
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решавање
питања
избеглица и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.

55/05, 71/05
- исправка,
101/07,
65/08,
16/11,68/12,
72/12, 7/14УС и 44/14)

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

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

избеглица и
интерно расељених
лица за период од
2015. до 2020.
године, није
усвојен у 2017.
години, из разлога
што усвајање истог
није предвиђено
Националном
стратегијом за
решавање питања
избеглица и
интерно расељених
лица за период од
2015. до 2020.
године. Наведено
ће бити исправљено
и неће бити
наведено у Плану
рада Владе за 2018.
годину.
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ТАБЕЛА V
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)

Ред.
бр.
1.

Назив
I
Програм:
Подршка
присилним
мигрантима и
унапређење
система
управљања
миграцијама

Резултат
II
У оквиру Програма:
Подршка присилним
мигрантима и
унапређење система
управљања
миграцијама у 2017.
години, спроведено је
девет Пројеката и то:
Пројекат: Подршка
цивилном сектору у
процесу унапређења
положаја присилних
миграната у оквиру
кога је подржано
укупно 69 удружења.
Пројекат
„Подршка
систему
управљања
миграцијама
2016-

Финансирање
шифра
Износ
извора
остварења/
финансир
извршења
ања
III
05
1.929.091.604
РСД
17.149.870,52
06
РСД
01
1.224.631.707,48
РСД

Референтни
документ/
НПАА
IV
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године,
Стратегија за
управљање
миграцијама и
Стратегија
реинтеграције
повратника по
основу
Споразума о
реадмисији.

По
Плану
(Да/Не)

Образложење

V
Да

VI
/
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2019“ у оквиру кога су
ојачани
системи
управљања
миграцијама
у
Републици Србији у
складу
са
међународним
стандардима
и
правним тековинама
ЕУ,
са
посебним
освртом на механизме
сарадње и јачање
капацитета
на
локалном нивоу како
би
се
осигурала
заштита
права
миграната.
Пројекат: Пружање
подршке
повратницима по
основу Споразума о
реадмисији путем
прихвата повратника у
оквиру кога су
повратници по основу
споразума о
реадмисији
потпомогнути кроз
набавку и доделу робе
и материјала за
покретање, развој и
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унапређење
доходовних
активности и
обезбеђивање и
побољшање услова
становања кроз доделу
пакета грађевинског
материјала за започет
а недовршен обејакат,
као и помоћ за
куповину сеоске куће
са окућницом.
Пројекат:
Обезбеђивање
смештаја и основних
животних услова
тражиоцима азила и
мигрантима који
долазе из земаља у
којима су њихови
животи угрожени у
оквиру кога су
обезбеђени смештај и
основни животни
услови тражиоцима
азила и мигрантима
који долазе из земаља
у којима су њихови
животи угрожени.
Пројекат: Подршка
одрживом повратку
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избеглица у земљу
порекла у оквиру кога
је пружена
асистенција у превозу
ствари повратницима
који су изразили
намеру за
организовани
повратак у Републику
Хрватску и Босну и
Херцеговину.
Пројекат: Организован
смештај избеглица и
интерно расељених
лица и једнократне
новчане помоћи у
оквиру кога је
помогнуто 600
избеглица и интерно
расељених лица
смештено у
колективне центре,
установе социјалне
заштите и студентског
стандарда и
једнократно је
помогнуто 1900
породица крајњих
кориника.
Пројекат:
Обезбеђивање
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стамбених решења и
Економско
оснаживање избеглица
и интерно расељених
лица у оквиру кога је
из буџета
Комесаријата за
избеглице и миграције
за 2017. годину,
пружена је помоћ
породицама избеглих
интерно расељених
лица и повратника по
основу споразума о
реадмисији.
Пројекат:
Обезбеђивање
финансијске подршке
плановима ЈЛС за
јачање капацитета,
решавање проблема
миграната на њиховој
територији и јачање
толеранције према
тражиоцима азила у
оквиру кога је
помогнуто пет ЈЛС и
Пројекат:
Регионални стамбени
програм Републике
Србије
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Потпројекти I, II, III,
IV и V у оквиру кога
је у 2017. години,
настављено
са
реализацијом сваког
Потпројекта са циљем
стамбеног збрињавања
избеглица и бивших
избеглица
у
Републици
Србији,
кроз:
доделу
стамбених јединица у
закуп са могућношћу
куповине,
откуп
сеоских
кућа
са
окућницом,
доделу
пакета грађевинског
материјала за започет
а недовршен обејакат
и доделу помоћи у
виду монтажне куће
избеглицама
и
бившим избеглицама
које поседују плацеве
на
којима
је
дозвољена
индивидуална
стамбена градња.
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1.1

Пројекат:
Подршка
цивилном
сектору у
процесу
унапређења
положаја
присилних
миграната
.

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 значаја
доприноса
остваривању
и
приступу
правима
корисничке
популације,
промовисање и јачање
толеранције
на
националном
и

01

14.991.000
РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.

Да

/
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локалном
нивоу,
програми
усмерени
подизању
свести
јавности
о
проблемима
и
препрекама са којима
се мигранти суочавају.
Опредељеним
средствима подржаo je
69 пројекта удружења
избеглих и интерно
расељених лица и
невладиних
организација које се
баве унапређењем
положаја корисничке
популације.
У том смислу у 2017.
години укупно је
опредељено
14.991.000 динара и
објављено је 5 Јавних
позива:
1. Јавни позив за
финансирање
програма од значаја за
популацију избеглица,
интерно расељених
лица, тражилаца азила
и повратника по
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основу Споразума о
реадмисији.
Опредељена средства:
3.000.000 динара.
Подржано 19
удружења у укупном
износу од 2.800.000
динара.
2. Јавни позив за
финансирање
предлога програма
организација цивилног
друштва усмерених
побољшању положаја
лица у потреби за
међународном
заштитом на
територији Републике
Србије.
Опредељена средства:
3.200.000 динара.
Подржано 4 удружења
у укупном износу од
1.250.000 динара.
3. Јавни позив за
финансирање
предлога програма од
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значаја за популацију
избеглица и интерно
расељених лица.
Опредељена средства:
6.000.000 динара.
Подржано 26
удружења у укупном
износу од 4.876.000
динара.
4. Јавни позив за
финансирање
програма организација
цивилног друштва од
значаја за популацију
деце миграната из
прихватно –
транзитних центара на
подручју општине
Шид.
Опредељена средства
2.339.000 динара.
Подржано 1 удружење
у укупном износу од
2.330.000 динара.
5. Јавни позив за
финансирање
предлога програма
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1.2

Пројекат
„Подршка
систему
управљања
миграцијама
2016-2019“

организација цивилног
друштва од значаја за
популацију избеглица,
интерно расељених
лица, тражилаца азила
и повратника по
основу Споразума о
реадмисији.
Опредељена средства
6.074.000 динара.
Подржано 19
удружења у укупном
износу од 3.735.000
динара.
Циљ
пројекта
је
јачање
система
управљања
миграцијама
у
Републици Србији у
складу
са
међународним
стандардима
и
правним тековинама
ЕУ,
са
посебним
освртом на механизме
сарадње и јачање
капацитета
на
локалном нивоу како
би
се
осигурала

06

17.149.870,52
РСД

Закон о азилу,
Закон о
управљању
миграцијама,
Стратегија за
управљање
миграцијама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за

Да

/
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заштита
права
миграната.
Активности: Израда
студија о процени
имплементације
миграционих
политика и утицаја на
националном
и
локалном
нивоу;
Функционална
анализа Комесаријата
за
избеглице
и
миграције у циљу
унапређења
оперативних
и
техничких капацитета
запослених;
Комуникациона
стратегија
Комесаријата
за
избеглице
и
миграције;
Програм обуке из
области
управљања
миграцијама,
укључујући и кризне
ситуације, у циљу
обуке кључних актера
из
релевантних
институција; Израда
базе
података
о
лицима смештеним у
центрима за азил;
Израда новог веб сајта

решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.
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Комесаријата
за
избеглице
и
миграције;
Израда стандарда о
ближим условима у
погледу
програма,
кадра,
простора,
опреме и средстава
које
организације
цивилног
друштва
треба да испуне како
би могле да организују
различите програме и
активности
за
тражиоце азила и
мигранте
који
су
смештени у центрима;
развијање програма за
интеграцију лица која
су
добила
међународну заштиту
у Републици Србији;
курс српског језика за
лица
којима
је
одобрена међународна
заштита;
израда
Брошуре за особе са
међународном
заштитом;
услуге
превођења
у
два
центра
за
азил;
Подршка
организацијама
цивилног друштва –
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1.3

Пројекат:

јавни
позив
(подржавање програма
који су усмeрeни ка
прoмoвисaњу и jaчaњу
тoлeрaнциje
према
мигрантима,
јачању
положаја
жена
и
девојака мигранткиња,
неговању
културног
идентитета
и
традиције и сл.).
Пројекат финансира
Влада
Швајцарске
преко
Швајцарског
државног
секретаријата
за
миграције
(СЕМ).
Пројекат се реализује
у периоду од 5.
децембра 2016. године
до 31. августа 2019.
године, а исказана
средства у колони III
су укупна средства
одобрена за пројекат,
која су као таква
приказана
и
у
извештају
о
раду
Комесаријата
за
избеглице и миграције
за 2016. годину.
У оквиру наведеног

01

19.999.500,00

Стратегија за

Да

/
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Пружање
подршке
повратницима
по основу
Споразума о
реадмисији
путем прихвата
повратника

програма повратници
по основу споразума о
реадмисији
потпомогнути су кроз
набавку и доделу робе
и
материјала
за
покретање, развој и
унапређење
доходовних
активности
и
обезбеђивање
и
побољшање
услова
становања кроз доделу
пакета грађевинског
материјала за започет
а недовршен обејакат,
као и помоћ за
куповину сеоске куће
са окућницом. У току
2017. године, у оквиру
наведеног
програма
потпомогнути
су
повратници по основу
споразума
о
реадмисији
у
следећим
ЈЛС:
Штрпце,
Косовска
Каменица, Ораховац,
Гњилане,
Липљан,
Врање, Гора, Тутин,
Ариље и Бор.

РСД

реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.
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1.4

Пројекат:
Обезбеђивање
смештаја и
основних
животних
услова
тражиоцима
азила и
мигрантима
који долазе из
земаља у
којима су
њихови животи
угрожени

Обезбеђени смештај и
основни
животни
услови
тражиоцима
азила и мигрантима
који долазе из земаља
у којима су њихови
животи угрожени.

01
56

470.673.657,29
РСД
178.650.309,86
РСД

Закон о азилу и
Закон о
управљању
миграцијама.

Да

Финансијска
средства
извор
финансирања
56 која су
овде наведена,
у Програму
рада за 2017.
годину нису
била
предвиђена, а
део су
средстава од
укупно
наведених
средстава у
табели V
тачка 5. која
су утрошена у
оквиру
Пројекта:
„Јачање
капацитета за
решавање
мигрантске/из
бегличке
кризе“ ТФМАДАД
2016/Т04.28 у
2017. години,
и то за
трошкове
смештаја и
основних
животних
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1.5

Пројекат:
Подршка
одрживом
повратку
избеглица у
земљу порекла

Пружена асистенција
у
превозу
ствари
повратницима који су
изразили намеру за
организовани
повратак у Републику
Хрватску и Босну и
Херцеговину. На овај
начин потпомогнуто је
у 2017. години, 24
породице
које
су
добиле помоћ при
повратку у земљу
порекла
у
виду
превоза
ствари
и
механизације.
Организоване
су
посете за повратнике
који су желели да
посете своје место у
земљи порекла како
би стекли што бољи
увид у ситуацију на

01

11.826.293
РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.

Да

услова
тражилаца
азила и
миграната у
центрима за
азил и
транзитноприхватним
центрима.
/
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1.6

терену, а све у циљу
лакшег
доношења
одлуке да се врате у
место
претходног
пребивалишта.
Такође,
је
дистрибуирана помоћ
повратницима
у
Републику Хрватску
која је прибављена по
јавним набавкама које
су спроведене у 2017.
години.
Дистрибуирана
је
следећа
помоћ:
сетвени
репроматеријал (900
сетвених
јединица),
бела техника (100 веш
машина, фрижидера и
шпорета) и кошнице
(210 комада).
Пројекат:
600
избеглица
и
Организован
интерно
расљених
смештај
лица
смештено
у
избеглица и
колективне
центре,
интерно
установе
социјалне
расељених лица заштите и студентског
и једнократне
стандарда,
новчане
једнократно
помоћи.
помогнуто
1900

01

156.529.543
РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и

Да

/
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породица
кориника.

1.7

Пројекат:
Обезбеђивање
стамбених
решења и
Економско
оснаживање
избеглица и
интерно
расељених лица

крајњих

Из
буџета
Комесаријата
за
избеглице и миграције
за
2017.
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 ЈЛС.

01

442.353.360
РСД

Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.
Стратегија за
управљање
миграцијама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.

Да

/
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1.8

Пројекат:
Обезбеђивање
финансијске
подршке
плановима ЈЛС
за јачање
капацитета,
решавање
проблема
миграната на
њиховој
територији и
јачање
толеранције
према
тражиоцима
азила.

1. У оквиру наведеног
програма
следећим
ЈЛС опредељена су
средства и то: ГО
Земун додељена су
средства у висини од
5.000.000,00
РСД
намењена за столарију
у
новоизграђеној
основној школи у
насељу
Бусије,
Општина Босилеград
додељена су средства
у износу од 883.720,00
РСД за реализацију
едукативних,
спортских, културноуметничких
радионица и других
сличних активности,
Граду Нишу додељена
су средства у износу
од 499.950,00 РСД за
разграничење
комплекса
дечијег
одмаралишта Дивљана
(који је тренутно у
функцији прихватнотранзитног центра за
смештај миграната и
тражилаца азила) са

01

7.283.670,00
РСД

Закон о азилу,
Закон о
управљању
миграцијама,
Стратегија за
управљање
миграцијама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.

Да

Уредбом о
утврђивању
Програма
подстицаја за
спровођење
мера и
активности
неопходних за
достизање
утврђених
циљева из
области
управљања
миграцијама
за 2017.
годину, за
наведене
активности је
повећан у
односу на
2016. годину,
са 7.000.000
РСД на
12.000.000
РСД.
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комплексом
Манастира
и
то:
изградњу ограде у
дужини од 332 метра
којим
се
разграничавају
комплекси различитих
намена,
прихватилишта
за
мигранте и тражиоце
азила
и
духовни
комплекс
Српске
православне цркве и
Граду
Панчеву
додељена су средства
у износу од 300.000,00
РСД за прикључак две
монтажне куће на
инфраструктурну
мрежу града.
2. У оквиру наведеног
програма и то у
склопу
активности
предвиђених
истим,
Општини
Косово
Поље додељена су
средства у висини од
600.000,00 РСД и то за
организацију
радионица и округлих
столова
са
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1.9

Пројекат:
Регионални
стамбени
програм
Републике
Србије
Потпројекти I,
II, III, IV и V.

представницима
Комесаријата
за
избеглице
и
миграције, општина,
центара за социјални
рад и НВО како би се
изнашао
модел
најефикаснијег
утврђивања потреба и
изналажења решења за
избеглице, ИРЛ и
повратнике по основу
споразума
о
реадмисији
кроз
анализу проблема и
искуства
које
су
надлежне институције
и организације имале
до сада.
Потпројекат I:
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

05

Укупно
1.929.091.604
РСД
од тога
Потпројекат I
12.958.373,86
РСД
Потпројекат II
529.083.901,26
РСД
Потпројекат III
443.651.838,15

Закон о
избеглицама,
Стратегија за
реинтеграцију
повратника по
основу
споразума о
реадмицији и
Национална
стратегија за
решавање
питања

Да

Планирана
финансијска
средства за
реализацију I
до V
Потпројекта
Регионалног
стамбеног
програма
Републике
Србије, у
2017. години
нису
утрошена у
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следећих
градова:
Београд,
Сремска
Митровица, Сомбор,
Суботица,
као
и
следећих
општина:
Апатин, Кула, Оџаци,
Бачка Топола, Мали
Иђош, Инђија, Рума,
Ириг, Шид, Пећинци и
Стара
Пазова.
Изграђене
су
64
монтажне куће на
територији градских
општина
града
Београда и то: Сурчин
и Обреновац, градова
Новог
Сада,
Крагујевца и Сомбора,
као и општина Стара
Пазова,
Рума,
Пећинци и Темерин.
Потпројекат II:
Окончани су поступци
и завршен је одабир
корисника за укупно
200
стамбених
јединица у девет ЈЛС,
Тендер за радове за
пет лотова у следећим
општинама:
Крушевац, Прокупље,

РСД
Потпројекат IV
470.441.995,00
РСД
Потпројекат V
472.020.152,98
РСД
01

40.650.489
РСД

избеглих и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.

целости из
разлога што
ни у једном од
наведених
потпројеката
исто није било
могуће
реализовати у
2017. години
због кашњења
у реализацији
предвиђених
процедура,
као и
кашњења у
спровођењу
поступака
јавних
набавки које
спроводи
Јединица за
управљање
пројектима у
јавном
сектору д.о.о.
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Вршац, Параћин и
Сремска Митровица
потписан
је
22.
децембра
2016.
године. Тенедер за
четврти
лот
Крушевац, пети лот –
Параћин и седми лот Сремску Митровицу
ступили су на снагу у
марту 2017. године.
Јавна
набавка
за
локацију у Шиду је
покренута поново и у
току је. Завршетак
процедуре , очекује се
у
јануару
2018.
године.
Окончан је избор
корисника за доделу
120 монтажних кућа и
уговори
са
корисницима
потписани су у јулу
2016. године. Извођач
радова је изабран и
изградња кућа на
четири лота спроводи
се
у
складу
са
планираним роковима.
Изграђено је и предато
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103 монтажне куће,
док
је
изградња
преосталих 9 у току.
Изабрани
су
корисници за доделу
330
пакета
грађевинског
материјала и доделу
финансијске помоћи
за
куповину
250
сеоских домаћинстава.
Испорука
грађевинског
материјала у две фазе
у
складу
са
процедуром је у току
са планом спровођења
пројектних
активности.
Сеоска
домаћинства
су
додељена
свим
корисницима.
Потпројекат III:
Изградња 235
стамбених јединица у
Овчи ГО Палилула
успешно је започела
29. августа 2016.
године. Изградња
стамбених јединица је
завршена 22. новембра
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2017. године.
Издавање употребне
дозволе очекује се до
краја фебруара 2018.
године, након чега ће
уследити свечана
церемонија доделе
кључева изабраним
корисницима, уз
присуство државних
званичника, донатора,
представника
међународне
заједнице и
партнерских земаља
програма.
Избор корисника из
Београда успешно је
завршен
за
49
монтажних
кућа
избеглицама
које
поседују земљиште на
коме је дозвољена
индивидуална
стамбена градња, док
су преостала средства
преусмерена
на
доделу
финансијске
помоћи за куповину
сеоских домаћинстава.
Изградња монтажних
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кућа почела је на 13
локација,
док
се
завршетак изградње
преосталих
монтажних
кућа
очекује током 2018.
године.
Избор
корисника завршен је
за доделу 350 пакета
грађевинског
материјала у Београду.
Избор
корисника
завршен је за доделу
финансијске помоћи
за
куповину
69
сеоских домаћинстава.
Сеоска домаћинства
су додељена свим
корисницима.
Потпројекат IV:
Овај пројекат, због
успешније реализације
стамбеног питања
избеглица проширен
је Анексом који је
потписан 12. октобра
2016. године, којим су
омогућена додатна
средства у износу од
6,6 милиона евра.
Окончани су поступци
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и завршен је одабир
корисника за укупно
261 стамбену јединицу
у 13 ЈЛС.
Пројектовање је
завршено за свих
тринаест локација а
почетак изградње на
свим локацијама
започет је у периоду
од августа до
септембра 2017.
године.
Уговор за
пројектовање и
изградњу 30
монтажних кућа
ступио је на снагу у
мају 2016. године и у
току је изградња
монтажних кућа. Због
непредвиђених
односно додатних
радова на појединим
локацијама, уговор са
извођачем радова је
продужен 16.
новембра 2017. године
и планирани
завршетак изградње
монтажних кућа је у
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складу са новом
динамиком очекиван
током 2018. године.
Из додатних средстава
обезбеђено је још 42
монтажне куће за већ
изабране кориснике у
оквиру другог и
четвртог потпројекта,
који су услед
недовољно средстава
остали испод црте на
финалној листи ових
потпројеката. Извођач
радова за ове
кориснике изабран је и
његов уговор је
ступио на снагу 30.
новембра 2017.
године. Планирани
почетак изградње ових
кућа је фебруар 2018.
године.Изабрани су
корисници за доделу
300 пакета
грађевинског
материјала и испорука
материјала отпочела је
у априлу 2017. године.
Из додатних средстава
обезбеђена је додела
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још 202 пакета
грађевинског
материјала у 13
ЈЛС.Јавни позиви
објављени су током
новембра и децембра
2016. године чиме је
отпочела
децентрализована
процедура избора
корисника за ове ЈЛС.
Избор корисника
завршен је у 4 ЈЛС док
се завршетак
процедуре у осталим
ЈЛС очекује до краја
фебруара 2018.
године. Имајући у
виду да је 6 ЈЛС
потписало уговоре
крајем децембра 2017.
године, очекивани
завршетак избора
корисника је јул 2018.
године. Израда
спецификација
грађевинског
материјала је у току за
изабране кориснике,
након чега се очекује
почетак испоруке
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материјала.
Поред ових пакета из
додатних средстава
обезбеђена су и
средства за 100 пакета
грађевинског
материјала за већ
изабране кориснике из
првог потпројекта за
које није било
довољно средстава у
првом потпројекту,а
који испуњавају
услове за доделу
помоћи. Један
корисник је одустао од
овог стамбеног
решења и уговор је
раскинут. Материјал је
испоручен изабраним
корисницима и од 99
корисника 95
корисника је уградило
материјал док су
преостала 4 у
процедури уградње.
Поред ових пакета
обезбеђено је још
додатних 60 пакета
грађевинског
материјала за већ
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изабране кориснике у
оквиру првог
потпројекта, и на овај
начин ће бити решени
сви корисници који су
се пријавили у оквиру
првог потпројекта а
који су испунили
услове програма.
Испорука материјала
за ове кориснике
почела је у септембру
2017. године.
Изабрани су и
корисници за
куповину 70 сеоских
кућа. Република
Србија је из
контрибуције
обезбедила средства
за куповину 59
сеоских кућа за које су
корисници изабрани.
Сеоске куће су
купљене свим
изабраним
корисницима.
Из додатних средстава
обезбеђена
је
куповина
додатних
200 сеоских кућа.

56

Потписани су Уговори
са 19 ЈЛС. Процедура
избора
корисника
завршена је у 16 ЈЛС у
току 2017. године.
Процедура куповине
кућа је у току, а
планирани завршетак
куповине у свим ЈЛС
је до краја фебруара
2018. године.
Потпројекат V:
Избор корисника за
доделу 1.262 стамбене
јединице је у току, од
чега је изградња 827
стамбених јединица
планирана у 25 ЈЛС,
165 у Старој Пазови
док је преосталих 270
стамбених јединица
опредељено за
изградњу на локацији
у насељу Камендин
ГО Земун у Београду.
Пројектовање
стамбених јединица за
Стару Пазову и
Београд је завршено.
Изградња стамбених
јединица у Београду
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почела је 19. октобра
2017. године. Почетак
изградње у Старој
Пазови очекује се у
мају 2018. године,
имајући у виду да је
током 2017. године ,
вршена измена
техничке
документације за
пројектовање више
пута у складу са
захтевима ЦЕБ-а и да
је последња верзија
прихваћена у
децембру 2017.
године.За осталих 827
стамбених јединица у
25 ЈЛС завршени су
пројекти док се
објављивање тендера
за радове очекује у
јануару и фебруару
2018. године.
Објављени су јавни
позиви за доделу 200
пакета грађевинског
материјала и куповину
241 сеоске куће док је
Република Србија из
контрибуције
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издвојила средства за
куповину 139 сеоских
кућа у 12 ЈЛС. У току
је процедура избора
корисника за
кориснике којима ће
се доделити
грађевински
материјал. Корисници
за доделу 241 сеоских
кућа су изабрани. До
краја 2017. године
купљено је 88 кућа. Из
контрибуције
Републике Србије
планирана је куповина
139 сеоских кућа у 12
ЈЛС: Чока, Ивањица,
Књажевац, Краљево,
Лазаревац,
Младеновац, Нови
Бечеј, Пожега,
Обреновац, Сомбор,
Суботица и Топола.
Процедура избора
корисника завршена је
у 8 ЈЛС док је у
осталима планирани
завршетак фебруар
2018. године.
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2.

Програм:
Јачање
капацитета тела
надлежних за
примену закона
у борби против
организованог
криминала и
азила – 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 партнерству 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
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01

48.565.000
РСД
2.562.030
РСД

Закон о азилу,
Закон о
управљању
миграцијама и
Стратегија за
управљање
миграцијама.

Да

/
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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
2017. године
спроведене су следеће
активности:
Активност 1.4.2
Израда предлога
измена за усклађивање
тренутних
информационих
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система МУП-а у вези
са азилантима са
стандардима ЕУ (6. до
10. фебруар 2017.)
Активност 1.5.1
Процена постојећег
система за превођење
и тумачење (21. до 24.
фебруар 2017.)
Активност 3.2.5
Израда пројектног
задатка за набавку
часова за учење
српског језика (31.
јануар - 3. фебруар
2017. године)
Активност 5.6
Припрема кампање
јавног информисања 1
и 2 (25. до 26. јануар
2017)
Активност 1.1.3.1
Семинар о
интервјуисању
угрожених група (14.
до 17. март 2017.)
Активност 1.3.1
Процедурални водич
(28. до 31. март 2017.
године)
Активност 1.3.3.1
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Развој процедуралног
водича (24. до 28.
април 2017.)
Активност 1.3.3.2
Развој процедуралног
водича (8. до 12. мај
2017.)
Активност 1.5.2
Модалитет за
превођење и
тумачење: Израда
смерница и процена
трошкова (18. до 21.
април 2017.)
Активност 1.1.3.2.
Семинар о
интервјуисању деце и
малолетника без
пратње (16. до 19. мај
2017.)
Активност 1.1.4
Радионица о
прикупљању
чињеница у процедури
утврђивања статуса,
процена људске
меморије и
веродостојности (13.
до 16. јун 2017.)
Активност 1.1.6
Техника интервјуа,
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студијска посета
Шведској (4. до 5. Јул
2017.)
Активност 1.3.4
Семинар о
процедуралном
водичу (27. до 30. јун
2017.)
Активност 3.1.5
Студијска посета
Холандији, Јачање
капацитета за
интеграцију (6. и 7. јул
2017.)
Активност 2.1.1
Мисија за утврђивање
чињеница за
мапирање постојећег
правног оквира,
процедуре азила и
подршке пријема за
малолетнике без
пратње (21. до 25.
Август 2017.)
Активност 1.6.1
Предлагање
механизма за
евалуацију,
статистички
инструмент за
процену и планирање
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смештајних
капацитета, потреба за
особљем и другим
показатељима за
предузимање мера за
несметано спровођење
Закона о азилу (23. до
25. август 2017.)
Активност 1.6.2.
Развијање курикулума
за "Рад у националном
систему азила
Републике Србије" уводна обука за нове
раднике прихватних и
центара за азил (4-8
септембар 2017.)
Активност 1.3.5
Семинар о
процедуралном
водичу за регионалну
полицију и запослене
у центрима за азил и
прихватним центрима
(12-14. септембар
2017.)
Активност 2.1.2
Развијање нацрта
приручника за
пружаоце услуга
малолетним
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тражиоцима азила без
пратње (25.
Септембар-6. октобар
2017.)
Активност 1.1.5
Контролна листа за
интервју са
тражиоцима азила (1620. октобар 2017.)
Активност 2.1.3
Завршни семинар о
приручнику за
пружаоце услуга
малолетним
тражиоцима азила без
пратње (31. октобар 3. новембар 2017.)
Активност 2.2.1 Обуке
о приручнику за
пружаоце услуга
малолетним
тражиоцима азила без
пратње (20. до 24.
новембар 2017.
године)
Активност 2.2.2
Семинар о
координационим
потребама за
пружаоце услуга
малолетним

66

3.

Програм:
Подршка
сектору
унутрашњих
послова – ИПА
2014.

3.1

Пројекат:
Подршка
сектору
унутрашњих
послова – ИПА

тражиоцима азила без
пратње (5-8. децембар
2017.)
Активност 1.7.1 Обука
за
идентификацију
угрожених група (у
сарадњи са ЕАСО-ом)
(6-7. децембар 2017.)
/

Побољшање
услова
живота
ИРЛ
и
повратника
по
споразуму
о
реадмисији

/

/

/

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

Да

/

Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглих и

Да

Планирана
финансијска
средства за
реализацију
Програма:
Подршка
сектору
унутрашњих
послова –
ИПА 2014, у
току 2017.
нису
реализована
из разлога
ближе
описаних у
табели V,
тачке 3.1 и
3.2. овог
извештаја.
Наведени
Пројекат у
2017. години
нје рализован
из следећих
разлога.
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2014.

интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године и
Стратегија за
управљање
миграцијама.

Делегација
Европске
уније
почетком
2017. године,
поновила је
Јавни позив за
избор
ЈЛС/НВО које
ће
реализовати
овај пројекат.
ЈЛС/НВО које
су прошле
први
евалуациони
круг имале су
рок до 25.
августа 2017.
године, да
поднесу
комплетан
пројектни
предлог. ДЕУ
је обавестила
Комесаријат
за избеглице и
миграције да
је направљен
ужи избор
ЈЛС/НВО и да
се доношење
Одлуке о
избору
ЈЛС/НВО
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3.2

Пројекат:
Подршка
сектору
унутрашњих
послова – ИПА
2014
Унапређени
постојећи
капацитетиза
смештај
азиланата

Проширење
постојећих капацитети
за смештај тражилаца
азила.

/

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

Да

које ће
спроводити
овај пројекат
очекује у мају
2018. године.
Наведени
Пројекат у
2017. години
нје рализован
из следећих
разлога. Како
предвиђене
програмске
активности
није било
могуће
спровести на
првобитно
предложеној
локацији,
објекат Мала
Врбица у
Младеновцу,
због отпора
локалне
заједнице,
Комесаријат
за избеглице и
миграције је у
току 2017.
године,
одржао
састанке са
представници
ма надлежних
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министарстава
и ДЕУ, у
циљу
обезбеђивања
нове локације.
У августу
2017. године
Министарство
унутрашњих
послова и
Министарство
за европске
интеграције
предложили
су нову
локацију и то:
војни објекат
касарна „Бора
Марковић“ у
Градској
општини
Обреновац, за
реализацију
ове
програмске
активности. У
децембру
2017. године,
објављен је
тендер за
избор
пројектанта
који ће
израдити
пројекте за
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4.

Програм:
Спровођење
активности
Комисије за
нестала лица.

У
овом
периоду
Комисија
је
учествовала
у
ексхумацијама,
обдукцијaма,
ресоцијацијама,
идентификацијама и
примопредајама
посмртних
остатака
85 лица и то: 81 у вези
са оружаним сукобима
на постору бивше
СФРЈ
(Република
Хрватска и Босна и
Херцеговина) и 4 лица
у вези конфликта на
АП
Косову
и
Метохији.

01
05

28.875.199,96
РСД
7.268.234,09
РСД

/

Да

реконструкциј
у постојећег
објекта у
Градској
општини
Обреновац.
Планирано је
да извођач
радова буде
изабран до
краја 2018.
године, а да
радови почну
у 2019.
години.
У току 2017.
године,
прерасподело
м средстава
одобрена
Законом о
буџету за
2017. годину
за рад,
Комисији за
нестала лица
из буџетских
средстава
Комесаријата
за избеглице и
миграције
опредељено је
додатних
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Спровођене
су
активности
на
локацији
Кижевак,
општина Рашка, које
су започете 2015.
године и више пута су
привремено
обустављене
због
лоших
временских
услова и обезбеђивања
финансијских
средстава, али је исти
дана
20.
јуна
2017.године,
прекинут, док се не
добију
прецизније
информације, као и
стручни налази
и
мишљења, како би се
на основу њих донела
одлука о наставку
извођења конкретне
истражне радње.
У периоду од 29.
августа 2017. године
до 6. септембра 2017.
године, у рејону села
Коваче,
општина
Зубин
Поток,
извршена је провера
терена,
на

1.000.000
РСД, тако да
су укупна
буџетом
опредељена
средства за
рад Комисије
за нестала
лица у 2017.
години
износила
29.500.000
РСД.
За
финансијска
средства
извор
финансирања
05 поред
финансијских
средстава
планираних
Програмом
рада за 2017.
годину,
обезбеђена су
додатна
средства и то
Уговором
између
Комесаријата
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иницијативу
Приштинске
делегације, где је
постојала сумња да су
сахрањени посмртни
остаци лица албанске
националности из села
Дрен током 1999.
године. Активности на
наведеној
локацији
нису
резултирале
проналаском
посмртних остатака.
У периоду од 7 – 9.
марта 2017. године на
месном
гробљу
у
Шашу,
надлежни
органи
Републике
Хрватске, спровели су
процес
ексхумација
посмртних
остатака
жртава
српске
националности које су
страдале
током
и
након акције хрватске
војске и полиције
„Олуја”. Укупно је
ексхумирано
13
посмртних остатака,
од којих су узети
узорци
ради

за избеглице и
миграције и
Швајцарске
Конфедерациј
е коју
представља
Савезно
министарство
спољних
послова, бр. 99/665 од 18.
новембра
2016. године и
Уговором
између
Комесаријата
за избеглице и
миграције и
Министарства
спољних
послова
Финске, бр. 99/743 од 15.
децембра
2016. године.
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4.1

Пројекат:
Реализација
пројеката
помоћи
удружењима
породица
несталих лица

идентификације
методом ДНК анализе.
У периоду од 18 – 21.
априла 2017. године,
на Новом гробљу у
Глини,
надлежни
органи
Републике
Хрватске, спровели су
процес
ексхумација
посмртних
остатака
жртава
српске
националности које су
страдале
током
и
након акције хрватске
војске и полиције
„Олуја”. Укупно је
ексхумирано
36
посмртних остатака,
од којих су узети
узорци
ради
идентификације
методом ДНК анализе.
Ојачани су капацитети
удружењима породица
несталих лица путем
Јавних позива којим
су финансирани
предлози пројеката
удружења која су од
значаја за унапређење
процеса решавања
проблематике

01

6.400.000
РСД

/

Да

/
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5.

Пројекат:
„Јачање
капацитета за
решавање
мигрантске/изб
егличке кризе“
ТФ-МАДАД
2016/Т04.28

несталих лица, у вези
са оружаним сукобима
на простору бивше
СФРЈ и АП Косову и
Метохији. Спроведена
су три Јавна позива, на
основу којих је
подржано 9 пројеката.
Пројектом
„Јачање
капацитета
за
решавање мигрантске
/избегличке
кризе“
обезбеђена
су
средства за несметано
функционисање
центара за азил и
транзитно прихватних
центара и ангажовање
лица за рад у њима.

56

530.774.750,29
РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама

Не

Пројекат:
„Јачање
капацитета за
решавање
мигрантске/из
бегличке
кризе“ ТФМАДАД, није
био предвиђен
Програмом
рада за 2017.
годину, из
разлога што је
у време
планирања
исти био у
процедури
потписивања
уговора о
донацији која
ће од стране
Европске
Уније, на име
помоћи у
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превазилажењ
у избегличке
мигрантске
кризе. Од
укупно
опредељених
средстава на
име овог
пројекта, за
услуге
смештаја и
основне
животне
услове
тражиоцима
азила и
мигрантима
утрошено је у
2017. години
178.650.309,86
РСД, као што
је и наведено
у табели V
тачка 1.4. овог
извештаја.
Остатак
средстава
утрошен је за
исплату
зарада лицима
ангажованим
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за рад у
центрима за
азил и
транзитноприхватним
центрима.

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, 105/14, 104/16 – др.
Закон, 108/16 и 113/17), а преко Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
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