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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“, бр. 45/02 и 30/10) (у 
даљем тексту: Закон о избеглицама), 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 9. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник 
РС“, број 107/12) (у даљем тексту: Закон о управљању миграцијама), 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 
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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. 
           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“, бр. 45/02 и 30/10) наставља рад под називом 
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са надлежностима утврђеним овим 
законом и другим законима. 
           Одредбом члана 23. Закона о азилу и привременој заштити („Службени 
гласник РС“, број 24/18), (у даљем тексту: Закон о азилу), предвиђено је да 
Комесаријат обезбеђује материјалне услове за прихват тражилаца азила, 
привремени смештај лицима којима је одобрено право на азил, спроводи програме 
добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа 
одбијен или одбачен или ако је поступак азила обустављен, странца којем је 
одобрена привремена заштита, странца којем је донета одлука из члана 75. ст. 3. и 
4. или одлука из чл. 83. и 84. овог закона и странца којем је престало право на азил, 
као и програме интеграције лица којима је одобрено право на азил у складу с 
прописима којима је уређена област управљања миграцијама. 
            Одредбом члана 50. став 5. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат 
доноси одлуку о умањењу или престанку материјалних услова прихвата, а ставом 
9. истог члана, предвиђено је да руководилац Комесаријата доноси прописе о 
условима под којима се обезбеђују материјални услови прихвата, поступку за 
њихово умањење или престанак и другим питањима везаним за умањење или 
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престанак материјалних услова прихвата и прописе о правилима кућног реда у 
центру за азил и другом објекту намењеном за смештај тражилаца, као и прописе о 
начину исплате средстава за личне потребе. 
            Одредбом члана 51. став 4. Закона о азилу, предвиђено је да радом центра за 
азил или другог објекта намењеног за смештај тражилаца руководи руководилац 
Комесаријата. 
            Одредбом члана 52. став 3. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат 
тражиоцу који је у посебном психо-физичком стању, којем су потребне процесне и 
прихватне гаранције и којем се у центру за азил или другом објекту намењеном за 
смештај тражилаца не могу обезбедити потребни услови за његов смештај, на 
основу решења центра за социјални рад, обезбеђује смештај у установе социјалне 
заштите, код другог пружаоца услуге смештаја или у другој породици. 
            Одредбом члана 71. став 2. Закона о азилу, предвиђено је да Влада на 
предлог Комесаријата утврђује услове, начин, поступак и друга питања од значаја 
за укључивање лица којима је одобрено право на азил у друштвени, културни и 
привредни живот у Републици Србији, као и њихову натурализацију. 
            Одредбом члана 76. став 5. Закона о азилу, предвиђено је да Влада на 
предлог Комесаријата, доноси одлуку о смештају лица којима је одобрена 
привремена заштита. 
            Одредбом члана 85. став 1. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат на 
захтев лица из члана 23. став 3. овог закона, предузима одговарајуће мере како би 
се том лицу омогућио добровољни повратак у државу порекла, при чему се води 
рачуна о људском достојанству, ставом 2. овог члана предвићено је да Комесаријат 
разматра релевантне извештаје о стању у држави порекла лица, упознаје лице с тим 
стањем и омогућава му да своју одлуку о повратку донесе уз потпуно познавање 
чињеница, а ставом 4. овог члана предвићено је да Влада на предлог Комесаријата 
доноси програм за подршку добровољног повратка. 
            Одредбом члана 98. став 1. Закона о азилу, предвиђено је да Комесаријат у 
сврху обављања послова утврђених овим законом, а у складу са законом који 
уређује заштиту података о личности, може да прибавља и обрађује податке о 
личности странаца и са њима повезаних физичких и правних лица и о томе води 
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евиденције.    
            Комесаријат обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање 
и анализу података и показатеља за управљање миграцијама; извештавање о 
имиграцији и емиграцији; израду и редовно ажурирање миграционог профила 
Републике Србије; успостављање јединственог система за прикупљање, 
организовање и размену података; успостављање сарадње са члановима Европске 
миграционе мреже; обуку и оспособљавање лица која обављају послове од значаја 
за управљање миграцијама, старање о доступности информација од значаја за 
миграциона питања, као и друге послове одређене законом.  
             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.              

4. Органи управе у  
    саставу/имаоци јавних               / 
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    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 2018. године, у Републици Србији налазило се 26.502 избеглица са потврђеним статусом и 199.584 
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 2018. године, 826 избеглица се интегрисало у Републици Србији (регулисали пребивалиште и личну карту 
Републике Србије). 

Током 2018. године, у Републици Србији затворена су два колективна центра и то: Панчево КЦ „Центар ТО“ и Шабац 
КЦ „Варна ООЦК“. За сва лица из наведена два затворена колективна центра обезбеђена су адекватна решења у складу са 
њиховим потребама, тако да у Републици Србији функционише 9 колективних центара, од чега је 8 колективних центара на 
територији АП Косова и Метохије. Укупно се на смештају у наведених 9 колективних центара у Републици Србији налази 
368 лица, и то: 34 избеглица и 334 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 сеоских 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.  

Од укупно 2.121 непокретности (готова/полуготова градња и самоградња) које су у својини Републике Србије, а чији 
је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, почев од 2015. године, до краја 2018. године, пренето је у својину 
корисника – избеглица и бивших избеглица, закључивањем купопродајних уговора у суду и код јавног бележника укупно 
1.045 непокрености, по наведеном основу остварена су примања у висини од 28.190.623,99 РСД. За преостале непокретности 
исто ће бити настављено и у 2019. години.   
 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 2018. 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 
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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 34 лица, за које Комесаријат делимично или у потпуности сноси трошкове, 
током 2018. године, обухваћено је 9 лица којима је омогућен пуни приступ правима у социјалној заштити и побољшање 
квалитета интеграције у локалној средини, што ће бити настављено и током 2019. године, док је смештај реализован за 9 
лица. У 2018. години, у установе социјалне заштите смештена су и 3 тражиоца азила у Републици Србији.    
 Током 2018. 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, тражиоци азила и мигранти у потреби без утврђеног статуса. У току 2018. 
године, из буџета Комесаријата за избеглице и миграције за подршку локалним акционим плановима кроз финансирање 
активности који они предвиђају за укупно 111 општина/градова, укључујући и општине/градове на територији АП Косова и 
Метохије, породицама избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражиоца азила и 
миграната у потреби без утврђеног статуса, 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 је завршен 31. јануара 2018. године.    

Током 2018. 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, V, VII и VIII 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 2018. године, у центрима за азил и прихватно транзитним центрима у Републици Србији боравило је 22.817 
лица. У току 2018. 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 
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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 у периоду понедељак-петак 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 топлим просторијама, обезбећени су им оброци, гардероба, услуге преводиоца, приступ службама 
социјалне заштите, као и медицинска помоћ за лица у потреби. Због рационализације трошкова у 2018. години, у стање 
мировања стављена су три прихватно транзитна центра и то: Прешево, Димитровград и Дивљана. У случају повећаног броја 
миграната у Републику Србију наведени прихватно транзитни центри у року од једног дана поново ће бити стављени у 
функцију.   

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. 

У току 2018. године, из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције, одабраним корисницима из 
првог, другог и четвртог Потпројекта - Регионалног стамбеног програма Републике Србије, а који немају финансијских 
средстава, опредељена је новчана помоћ у укупном износу од 4.514.391,62 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 наведених потпројеката. 

У Канцеларији за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду од 1. јануара 2018. године, до 31. децембра 
2018. године, евидентирано је 1.189 повратника, од чега 697 чине пунолетна, а 492 малолетна лица.  

Полазећи од свог делокруга Комесаријат за избеглице и миграције је у току 2018. 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 2018. 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 2018. године, укупно је заведено: 44.564 предметa, експедовано пошиљки 17.478, излучено 687 предмета и 
архивирано 11.489 предмета.  
 Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, („Службени гласник РС“, број 113/17), раздео 48 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 1.495.273,000 динара. Проценат извршења 
буџета износи 96,50%.  
 Настављена је успешна сарадња са Државним 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. 

Назив акта Правни 
основ 

 
Опис 

 

Број 
„Службеног 
гласника РС”, 

датум

Референтни 
документ/ 
НПАА 

По 
Плану 
(Да/Не) 

Образложење 

I II III IV V VI VII 
  1. Уредба о 

утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених 
потреба и 
друге 
програме 
интеграције 
избеглица у 
2018. 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 

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 

21/18          
52/18           

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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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). 

(„Службени 
гласник РС“, 
број 18/92, 
„Службени лист 
СРЈ“, број 42/02 
– СУС и 
Службени 
гласник РС“, 
број 33/10). 

   2. Уредба о 
утврђивању 
Програма 
подстицаја за 
спровођење 
мера и 
активности 
неопходних за 
достизање 
утврђених 
циљева из 
области 
управљања 
миграцијама у 
јединицама 
локалне 
самоуправе, за 
2018. годину 

Члан 17. 
Закона о 
управљању 
миграцијама 
(„Службени 
гласник 
РС“, број 
107/12) и 
члан 42. 
став 1. 
Закона о 
Влади 
(„Службени 
гласник 
РС“, бр. 
55/05, 71/05 
– исправка, 
101/07, 
65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – 
УС и 44/14). 

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 
самоуправе у 
програму 
подстицаја. 

21/18 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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   3. Уредба о 
ближим 
условима и 
критеријумима 
за умањење 
или престанак 
права на 
збрињавање 
избеглица 

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

      Да Уредба о ближим 
условима и 
критеријумима за 
умањење или 
престанак права на 
збрињавање 
избеглица која је 
била предвиђена 
Планом рада Владе 
за 2018. годину, 
није донета из 
разлога што је 
наведена Уредба 
још увек у фази 
припреме и иста ће 
бити припремљена 
и послата Влади на 
усвајање у другој 
половини 2019. 
године. 

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

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

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

од 2015. до 
2020. године. 
 

предвиђена Планом 
рада Владе за 2018. 
годину, није донета 
из разлога што је 
наведена Уредба 
још увек у фази 
припреме и иста ће 
бити припремљена 
и послата Влади на 
усвајање у другој 
половини 2019. 
године. 

   5. Уредба о 
издавању 
доплатне 
поштанске 
марке „КРОВ 
2018“, 05 Број: 
110-3397/2018 
од 12. априла 
2018. године 

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 

Средствима 
обезбеђеним 
продајом 
доплатних 
поштанских 
маркица, 
умањених за 
потребе штампе 
и ПТТ-а у 2018. 
години, 
стамбено је 
збринуто 10 
породица 
избеглица и 
интерно 
расељених лица 
са АП Косова и 
Метохије. 

29/18           Стратегија за 
управљање 
миграцијама и 
Национална 
стратегија за 
решавање 
питања 
избеглица и 
интерно 
расељених 
лица за период 
од 2015. до 
2020. године. 
 

      Не Наведени пројекат 
није био наведен у 
Програму рада за 
2018. годину 
Комесаријата за 
избеглице и 
миграције из 
разлога што се 
Уредба о издавању 
доплатне 
поштанске марке 
„КРОВ“, доноси се 
на предлог 
Министарства 
финансија. 
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РС“, бр. 
55/05, 71/05 
– исправка, 
101/07, 
65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – 
УС и 44/14). 

  6. Уредба о 
изменама 
уредбе о 
утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених 
потреба и 
друге 
програме 
интеграције 
избеглица у 
2018. 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 

Извршена је 
измена Уредбе о 
утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених 
потреба 
избеглица и 
друге програме 
интеграције 
избеглица у 
2018. години и 
то у делу I. 
УВОД, у ставу 2. 
тачка 1) 
подтачка (1) 

         52/18 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 изменама 
уредбе о 
утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених потреба 
и друге програме 
интеграције 
избеглица у 2018. 
години, није 
наведена у 
Програму рада за 
2018. годину, с 
обзиром да је 
истом, већ усвојена 
Уредба о 
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Влади 
(„Службени 
гласник 
РС“, бр. 
55/05, 71/05 
– исправка, 
101/07, 
65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – 
УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон). 

речи: 
„195.000.000 
динара“ 
замењене су 
речима 
„268.000.000 
динара“. У делу 
II. НАМЕНА 
СРЕДСТАВА, у 
тачки 1) 
подтачка (1), 
речи 
„195.000.000 
динара“, 
замењене су 
речима 
„268.000.000 
динара“. У тачки 
1) подтачка (1) 
алинеја шеста, 
тачка и запета на 
крају замењене 
су тачком. У 
тачки 1) 
подтачка (1) 
алинеја седма је 
брисана. У делу 

утврђивању 
Програма 
коришћења 
средстава за 
решавање 
стамбених потреба 
и друге програме 
интеграције 
избеглица у 2018. 
години измењена, 
како је и ближе 
описано у колони 
III. 
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III. НАЧИН 
КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА, 
став 5. брисан је. 
Досадашњи ст. 6, 
7, 8. и 9. постају 
ст. 5, 6, 7. и 8.  

  7. Уредба о 
изменама и 
допунама 
Уредбе о 
мерилима за 
утврђивање 
приоритета за 
смештај лица 
којима је 
признато 
право на 
уточиште или 
додељена 
супсидијарна 
заштита и 
условима 
коришћења 
стамбеног 

Члан 15. 
став 4. 
Закона о 
управљању 
миграцијама
(„Службени 
гласник 
РС“, број 
107/12) и 
члан 42. 
став 1. 
Закона о 
Влади 
(„Службени 
гласник 
РС“, бр. 

Уредбом о 
изменама и 
допунама Уредбе 
о мерилима за 
утврђивање 
приоритета за 
смештај лица 
којима је 
признато право 
на уточиште или 
додељена 
супсидијарна 
заштита и 
условима 
коришћења 

56/18 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 изменама 
и допунама Уредбе 
о 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, није 
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простора за 
привремени 
смештај, 05 
Број: 110-
6740/2018 од 
17. јула 2018. 
године 

55/05, 71/05 
– исправка, 
101/07, 
65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – 
УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон). 

стамбеног 
простора за 
привремени 
смештај 
измењена је 
Уредба о 
мерилима за 
утврђивање 
приоритета за 
смештај лица 
којима је 
признато право 
на уточиште или 
додељена 
супсидијарна 
заштита и 
условима 
коришђења 
стамбеног 
простора за 
привремени 
смештај 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 63/15)  

наведена у 
Програму рада за 
2018. годину, с 
обзиром да је иста 
донета након што је 
ступио на снагу нов 
Закон о азилу и 
привременој 
заштити 
(„Службени 
гласник РС“, број 
24/18).  
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   8. Уредба о 
изменама и 
допунама 
Уредбе о 
начину 
укључивања у 
друштвени, 
културни и 
привредни 
живот лица 
којима је 
признато 
право на 
уточиште 

Члан 16. 
Закона о 
управљању 
миграцијама
(„Службени 
гласник 
РС“, број 
107/12), 
члан 71. 
став 2. 
Закона о 
азилу и 
привременој 
заштити 
(„Службени 
гласник 
РС“, број 
24/18) 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 – 

Уредбом о 
изменама и 
допунама Уредбе 
о начину 
укључивања у 
друштвени, 
културни и 
привредни живот 
лица којима је 
признато право 
на уточиште 
измењена је 
Уредба о начину 
укључивања у 
друштвени, 
културни и 
провредни живот 
лица којима је 
признато право 
на уточиште 
(„Службени 
гласник РС“, 
број 101/16)  

56/18 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 изменама 
и допунама Уредбе 
о начину 
укључивања у 
друштвени, 
културни и 
привредни живот 
лица којима је 
признато право на 
уточиште, није 
наведена у 
Програму рада за 
2018. годину, с 
обзиром да је иста 
донета након што је 
ступио на снагу нов 
Закон о азилу и 
привременој 
заштити 
(„Службени 
гласник РС“, број 
24/18). 
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УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон). 

  9. Закључак  05 
Број: 48-
1576/2018 од 
22. фебруара 
2018. 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 
107/12). 

Закључком се 
прихвата 
добровољна 
контрибуција 
Комесаријата за 
избеглице и 
миграције 
Међународној 
организацији за 
миграције у 
укупном износу 
до 8.500.000 
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. 
 

 

 
 
 

       Да                 / 
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 10. Закључак 05 
Број: 021-
3547/2018 од 
19. априла 
2018. 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, 
44/14) и 
тачке 4. 
Одлуке о 
образовању 
Комисије за 
нестала 
лица 
(„Службени  
гласник 
РС“, број 
49/06). 

Прихваћен је 
извештај о раду 
Комисије за 
нестала лица у 
периоду од 1. 
јануара до 31. 
децембра 2017. 
године  

/               /       Да                  / 

 11. Закључак 
Владе 05 Број: 
360-4279/2018-
1 од 31. маја 
2018. године 

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

Дата је 
сагласност да се 
покрене 
поступак 
прибављања 
непокрентости у 

/ Стратегија за 
управљање 
миграцијама и 
Национална 
стратегија за 

      Не Наведени Закључак 
није наведен у 
Програму рада за 
2018. годину из 
разлога што је 
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РС”, бр. 
55/05, 71/05 
― исправка, 
101/07, 
65/08, 16/11, 
68/12 ― 
УС, 72/12, 
7/14 ― УС, 
44/14 и 
30/18 – др. 
закон) 

јавну својину 
Републике 
Србије за 
потребе 
Комесаријата за 
избеглице и 
миграције, и то 
130 станова 
намењених 
решавању 
стамбених 
потреба 
избеглица на 
територији седам 
јединица 
локалне 
самоуправе, у 
оквиру 
реализације 
Регионалног 
стамбеног 
програма 
стамбеног 
збрињавања 
избеглица у 
Републици 
Србији.  

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

 

Споразум о 
донацији за VII 
Потпројекат у 
оквиру 
Регионалног 
стамбеног програма 
Републике Србије 
потписан дана 2. 
октобра 2017. 
године, између 
Банке за развој 
Савета Европе и 
Републике Србије, 
након чега се 
започело са 
припремом 
приручника у вези 
са куповином 
станова који је био 
завршен у време 
када је Програм 
рада за 2018. 
годину био 
завршен. 
Реализација 
наведеног 
Закључка је од 
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велике важности, 
из разлога што се у 
свим јединицама 
локалне самоуправе 
обухваћених 
закључком, 
рангирани испод 
црте налазе 
породице 
избеглица и 
бивших избеглица 
који испуњавају све 
услове Јавног 
позива, а које су 
због недовољног 
броја стамбених 
јединица, остале 
без стамбеног 
решења у 
Републици Србији.   

 12. Закључак 05 
Број: 019-
6585/2018 од 
12. јула 2018. 
године 

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

Усвојен је 
Миграциони 
профил 
Републике 
Србије за 2017. 
годину 

/ Стратегија за 
управљање 
миграцијама и 
Национална 
стратегија за 
решавање 

     Да                 / 
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55/05, 71/05 
– исправка, 
101/07, 5/08, 
16/11,68/12, 
72/12, 7/14 – 
УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон) 

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

 13. Закључак 05 
Број: 021-
8693/2018 од 
20. септембра 
2018. године  

Члан 43. 
став 3. 
Закона о 
Влади 
("Службени 
гласник 
РС", бр. 
55/05, 71/05 
– исправка, 
101/07, 5/08, 
16/11,68/12, 
72/12, 7/14 – 
УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон) и 
тачке 4. 
Одлуке о 
образовању 

Прихвата се 
Извештај о раду 
Комисије за 
нестала лица у 
периоду од 1. 
јануара до 30. 
јуна 2018. године

           / /       Да      / 



 25

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

  14. Закључак  05 
Број: 337-
10479/2018 од 
2. новембра 
2018. 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, 
72/12, 7/14- 
УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон) 

Прихвата се 
текст Оквирног 
плана за 
решавање 
питања несталих 
лица из сукоба 
на подручју 
бивше 
Југославије  

           / / Не Наведени Закључак 
није наведен у 
Програму рада за 
2018. годину, јер је 
то била 
иницијатива 
Међународне 
комисије за нестала 
лица (МКНЛ) у 
сарадњи са 
Министарством за 
спољне послове 
Уједињеног 
Краљевства. 
Берлински процес, 
политичка 
иницијатива на 
високом нивоу који 
је 2014. године 
покренула немачка 
канцеларка Ангела 
Меркел, 
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представља 
мултилатерални 
механизам креиран 
са циљем да 
помогне припрему 
региона Западног 
Балкана за будуће 
чланство у ЕУ, 
фокусирајући се на 
неке од кључних 
изазова са којима се 
регион суочава. С 
тим у вези, дана 10. 
јула 2018. године у 
Лондону, одржан је 
Лондонски Самит, 
где се поред 
осталог ставио 
акценат и на 
помирење и 
решавање 
одређених питања 
која проистичу из 
сукоба на простору 
бивше Југославије, 
укључујући и 
питање несталих 
лица, што ће 
представљати један 
од приоритета у 
трећем делу самита. 
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Том приликом, 
земље Европске 
уније и учеснице 
Самита Западног 
Балкана, на нивоу 
премијера, 
потписале су 
Заједничку 
декларацију о 
несталим лицима, 
која представља 
кључни документ, 
јер подржава права 
свих породица 
несталих лица на 
истину, правду и 
обештећење. 
Из наведене 
Декларације, 
проистиче Оквирни 
план, који има за 
циљ да се убрза 
процес и да се 
интензивира 
мултилатерална 
сарадња у циљу 
тражења и 
идентификације 
12.000 лица која се 
још увек воде као 
нестала из сукоба 
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на подручју бивше 
Југославије и да се 
уклоне преперке у 
решавању што 
већег броја 
случајева несталих 
лица у наредних 
пет година. 
Оквирни план је 
потписан 6. 
новембра 2018. 
године, у Хагу од 
стране  
представника 
надлежних тела за 
тражење несталих 
лица Републике 
Србије, Републике 
Црне Горе, Босне и 
Херцеговине, тзв. 
Косова и Републике 
Хрватске. 

 15. Закључак–05 
Број: 019-
11965/2018 од 
20. децембра 
2018. године 

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

Прихваћен је 
План реаговања 
на повећан број 
миграната на 
територији 
Републике 
Србије за период 
јануар – 
децембар 2018. 

            / Стратегија за 
управљање 
миграцијама и 
Национална 
стратегија за 
решавање 
питања 
избеглица и 
интерно 

Не Наведени Закључак 
није наведен у 
Програму рада за 
2018. годину из 
разлога што је од 
фебруара месеца 
2018. године, 
Комесаријат за 
избеглице и 
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101/07, 
65/08, 
16/11,68/12, 
72/12, 7/14- 
УС, 44/14 и 
30/18 – др. 
закон) 

године расељених 
лица за период 
од 2015. до 
2020. године. 
 

миграције покренуо 
процедуру усвајања 
наведеног закључка 
од стране Владе 
што је и 
предложено од 
стране Радне групе 
за решавање 
проблема 
мешовитих 
миграционих 
токова, а до тада је 
исто чињено од 
стране 
Министарства за 
рад, запошљавање, 
борачка и 
социјална питања. 

 16. Закључак о 
усвајању 
Акционог 
плана за 
спровођење 
Стратегије за 
управљање 
миграцијама 
за период 
2018-2019. 
годину 

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

Не Закључак о 
усвајању Акционог 
плана за 
спровођење 
Националне 
стратегије за 
решавање питања 
избеглица и 
интерно расељених 
лица за период од 
2015. до 2020. 
године у 2018. 
години није усвојен 
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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.  

 17. Закључак о 
усвајању 
Акционог 
плана за 
спровођење 
Националне 
стратегије за 
решавање 
питања 
избеглица и 
интерно 
расељених 
лица за период 
од 2015. до 

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

Усваја се 
Акциони план за 
спровођење 
Националне 
стратегије за 
решавање 
питања 
избеглица и 
интерно 
расељених лица 
за период од 
2015. до 2020. 
године. 

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

Не Закључак о 
усвајању Акционог 
плана за 
спровођење 
Националне 
стратегије за 
решавање питања 
избеглица и 
интерно расељених 
лица за период од 
2015. до 2020. 
године, није 
усвојен у 2018. 
години, из разлога 
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2020. године. што усвајање истог 
није предвиђено 
Националном 
стратегијом за 
решавање питања 
избеглица и 
интерно расељених 
лица за период од 
2015. до 2020. 
године. Наведено је 
исправљено и није 
наведено у Плану 
рада Владе за 2019. 
годину.  
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ТАБЕЛА V 
 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 
 
 
 

Ред. 
бр. 

 
Назив 

 
Резултат 

Финансирање  
Референтни 
документ/ 
НПАА  

По 
Плану 
(Да/Не) 

Образложење
шифра 
извора 
финанси
рања 

Износ 
остварења/ 
извршења 

I II III IV V VI 
   1. Подршка 

присилним 
мигрантима 
и 
унапређење 
система 
управљања 
миграцијама 
 
 

У оквиру Програма: 
Подршка присилним 
мигрантима и 
унапређење система 
управљања 
миграцијама у 2018. 
години, спроведено је 
девет Пројеката и то: 
Пројекат: Подршка 
цивилном сектору у 
процесу унапређења 
положаја присилних 
миграната у оквиру 
кога је подржано 
укупно 64 удружења. 
Пројекат: „Подршка 
систему управљања 
миграцијама у Србији 

       06 
 

 05 
 

 01 
 

16.905.802,03 РСД 
    
2.605.184.603 РСД 
  
1.261.837.953 РСД  

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

    Да            /
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2016-2019“ који 
финансира Влада 
Швајцарске у оквиру 
кога је ојачан систем 
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 
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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. 
Пројекат: Подршка 
одрживом повратку 
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 
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новчане помоћи у 
оквиру кога је 
помогнуто 368 
избеглица и интерно 
расељених лица 
смештено у 
колективне центре, 
установе социјалне 
заштите и студентског 
стандарда и 
једнократно је  
помогнуто 3.042 
породице крајњих 
корисника. 
Пројекат: 
Обезбеђивање 
стамбених решења и 
Економско 
оснаживање избеглица 
и интерно расељених 
лица у оквиру кога је 
из буџета 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
за 2018. годину 
помогнуто 1.220 
породица, пружена је 
помоћ породицама 
избеглих интерно 
расељених лица и 
повратника по основу 
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споразума о 
реадмисији. 
Пројекат: Пројекат 
намењен градовима у 
Републици Србији за 
затварање 
неформалних 
колективних центара 
стварањем и 
побољшањем услова 
становања интерно 
расељених лица док су 
у расељеништву који 
бораве у неформалим 
колективним 
центрима на њиховој 
територији у оквиру 
кога су средства 
додељена Граду 
Београду. 
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 
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помогнуто шест ЈЛС 
Пројекат: 
Регионални стамбени 
програм Републике 
Србије 
Потпројекти I, II, III, 
IV, V, VII и VIII у 
оквиру кога је у 2018. 
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 обејкат, 
доделу помоћи у виду 
монтажне куће 
избеглицама и 
бившим избеглицама 
које поседују плацеве 
на којима је 
дозвољена 
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индивидуална 
стамбена градња. 

 1ПА1 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 

      06   
       
      01  
   

 

3.000.000 РСД 
 

   12.000.000 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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толеранције на 
националном и 
локалном нивоу, 
програми усмерени 
подизању свести 
јавности о 
проблемима и 
препрекама са којима 
се мигранти суочавају. 
Развој системских 
модела подршке за 
повратнике по основу 
Споразума о 
реадмисији, програми 
усмерени на очувања 
традиције и 
стваралаштва 
ликовних уметника, 
избеглица из Хрватске 
и Босне и 
Херцеговине.   
Опредељеним 
средствима подржаo je  
64 пројекта удружења 
избеглих и интерно 
расељених лица и 
невладиних 
организација које се 
баве унапређењем 
положаја корисничке 
популације. 
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У том смислу у 2018. 
години укупно је 
опредељено 
12.000.000 динара и 
објављено је 4 Јавнa 
позива: 
1. Jaвни позив зa 
финaнсирaњe 
прoгрaмa организација 
цивилног друштва oд 
Знaчaja зa пoпулaциjу 
избеглица и интерно 
расељених лица 
Опредељена средства: 
3.000.000 динара. 
Подржано 17 
удружења у укупном 
износу од 3.000.000 
динара. 
2. Jaвни позив зa 
финaнсирaњe 
прoгрaмa организација 
цивилног друштва oд 
знaчaja зa пoпулaциjу 
избеглица и интерно 
расељених лица 
Опредељена средства: 
6.000.000 динара. 
Подржано 31 
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удружењe у укупном 
износу од 5.000.000 
динара. 
3. Jaвни позив зa 
финaнсирaњe 
прoгрaмa организација 
цивилног друштва oд 
знaчaja зa пoпулaциjу 
избеглица, интерно 
расељених лица и 
повратника по основу 
Споразума о 
реадмисији. 
Опредељена средства: 
4.000.000 динара. 
Подржано 15 
удружења у укупном 
износу од 3.000.000 
динара. 
4. Jaвни позив зa 
финaнсирaњe 
прoгрaмa организација 
цивилног друштва oд 
знaчaja зa пoпулaциjу 
избеглица 
Опредељена средства 
1.000.000 динара. 
Подржано 1 удружење 
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у укупном износу од 
1.000.000 динара. 
Jaвни позив зa 
финaнсирaњe 
прoгрaмa организација 
цивилног друштва oд 
знaчaja зa пoпулaциjу 
миграната и 
тражилаца азила (мај 
2018). Средства 
обезбеђена у оквиру 
пројекта Подршка 
систему управљања 
миграцијама у Србији 
2016-2019 који 
финансира Влада 
Швајцарске. 
Опредељена средства 
4.000.000,00 РСД. 
Подржано 11 
удружења у укупном 
износу од 3.000.000,00 
РСД.  

 1.ПА2 Пружање 
подршке 
повратници
ма по 

У оквиру наведеног 
пројекта повратници 
по основу споразума о 
реадмисији 

      01 19.937.500 РСД Стратегија за 
управљање 
миграцијама,  
Стратегија за 

    Да            /
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основу 
Споразума о 
реадмисији 
путем 
прихвата 
повратника 

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 
2018. године, у оквиру 
наведеног програма 
потпомогнути су 
повратници по основу 
споразума о 
реадмисији у 
следећим ЈЛС: 
Беочин, Ариље, 
Коцељева, Гњилане, 
Тутин, Сомбор и 
Јагодина. 

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. 

 1.ПА3 Пројекат: 
Обезбеђива
ње смештаја 
и основних 

Обезбеђени смештај и 
основни животни 
услови тражиоцима 
азила и мигрантима 

       05 
 
       01 
        

  8.238.949 РСД 
    
 355.850.474 РСД 
 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама,  
Стратегија за 

    Да Износ од 
160.799.316 
РСД, 
обезбеђен je у 
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животних 
услова 
тражиоцима 
азила и 
мигрантима 
који долазе 
из земаља у 
којима су 
њихови 
животи 
угрожени 

који долазе из земаља 
у којима су њихови 
животи угрожени. 

      56 160.799.316 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. 

оквиру 
пројекта 
МАДАД 2, о 
чему је 
детаљно 
описано у 
табели V, 
тачкa 5. овог 
извештаја. 

 1.ПА4 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 2018. години, 17 
породица које су 
добиле помоћ при 
повратку у земљу 
порекла у виду 
превоза ствари и 
механизације. 

      01 
 
       

  17.979.400 РСД 
 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама,  
Стратегија за 
реинтеграцију 
повратника по 
основу 
споразума о 
реадмицији и 
Национална 
стратегија за 
решавање 
питања 
избеглих и 
интерно 
расељених 

    Да           /
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Организоване су 
посете за повратнике 
који су желели да 
посете своје место у 
земљи порекла како 
би стекли што бољи 
увид у ситуацију на 
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 2018. 
години. 
Дистрибуирана је 
следећа помоћ: 
сетвени 
репроматеријал (900 
сетвених јединица), 
бела техника (98 веш 
машина, фрижидера и 
шпорета), кошнице 
(155 комада) и мале 
пољопривредне 
машине (51 корисник).

лица за период 
од 2015. до 
2020. године. 
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 1.ПА5 Организова
н смештај 
избеглица и 
интерно 
расељених 
лица и 
једнократне 
новчане 
помоћи.  
 

У току 2018. године 
368 избеглица и 
интерно расљених 
лица је боравило у 
колективним 
центрима, установама 
социјалне заштите и 
студентског 
стандарда, 
једнократним 
новчаним помоћима је 
помогнуто 3.042 
избегличких породица 
и породица интерно 
расељених лица са АП 
Косова и Метохије. 

      01  181.072.034 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            /

 1.ПА6 Обезбеђива
ње 
стамбених 
решења и 
економско 
оснаживање 
избеглица и 
интерно 
расељених 
лица 

Из буџета 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
за 2018. годину, 
пружена је помоћ 
породицама избеглих 
интерно расељених 
лица и повратника по 
основу споразума о 
реадмисији и то за 
стварање и 
побољшање услова 

        01  
 

 537.427.624 РСД Стратегија за 
управљање 
миграцијама,  
Стратегија за 
реинтеграцију 
повратника по 
основу 
споразума о 
реадмицији и 
Национална 
стратегија за 
решавање 

   Да            /
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становања и 
економско 
оснаживање 
корисника на 
територији 99 ЈЛС. 

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

 1.ПА7 Обезбеђива
ње 
финансијске 
подршке 
плановима 
ЈЛС за 
јачање 
капацитета, 
решавање 
проблема 
миграната 
на њиховој 
територији 
и јачање 
толеранције 
према 
тражиоцима 
азила. 

Промовисање и јачање 
толеранције према 
мигрантима у ЈЛС у 
којима су исти 
смештени и то за 
повећање толеранције, 
отклањање 
предрасуда, развој 
комуникације и 
дијалога кроз који је 
потпомогнуто 2 ЈЛС 
(Зрењанин и Тутин). 
Зрењанин је добио 
средства за уређење 
дворишта са мини 
амфитеатром, основне 
школе „Др. Бошко 
Вребалов“ у месту 
„Меленци“, чиме се 
унапређују и 
побољшавају услови 
боравка деце 
предшколског и 
школског узраста, за 

       01 
     
 

6.000.000  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 Свим 
јединицама 
локалне 
самоуправе 
које су се 
јавиле на 
јавне позиве 
додељена су 
средства. 
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време школских и 
ваншколских 
активности, као и 
активности која 
повећавају 
толеранцију и 
међусобно упознавање 
различитих култура. 
Тутин је добио 
средства за набавку и 
уградњу опреме за 
нисконапонску мрежу 
и јавну расвету у 
новоизграђеним 
приградским 
насељима и већим 
месним центрима на 
територији Општине, 
како би се створили 
основни услови за 
живот у новонасталим 
насељима где је, 
између осталог 
изграђено 6 
монтажних кућа за 
потребе миграната. 
Обезбеђивање 
финансијске подршке 
за јачање капацитета 
јединица локалне 
самоуправе за 
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решавање проблема 
миграната који се 
налазе на њиховој 
територији у оквиру 
које је потпомогнуто 4 
ЈЛС (Врњачка Бања, 
Шид, Тутин и Бачка 
Паланка). Све 4 ЈЛС 
су добиле по 250.000 
РСД за организовање 
радионица округлих 
столова и других 
сличних скупова за 
идентификацију 
потреба, размену 
искустава и анализу 
проблема и њихових 
могућих решења, 
унапређење 
информисаности 
пружаоца услуга и 
јавности о потребама 
и проблемима 
миграната, 
унапређење 
информисаности 
миграната о њиховим 
правима, начинима 
њиховог остваривања 
и заштите, као и 
видовима доступне 
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помоћи, оснивање и 
унапређење рада инфо 
пунктова и центара за 
подршку, израду и 
дистрибуирање 
публикација, као и 
организовање 
информативне 
кампање усмерене ка 
подизању свести о 
положају, потребама и 
проблемима 
миграната, 
истраживања од 
значаја за утврђивање 
стања у области права 
и потреба миграната.  

 1.ПК1 Јачање 
система 
управљања 
миграцијама 
и система 
азила у 
Републици 
Србији, као 
директна 
помоћ 
мигрантима 
и 
тражиоцима 
азила од 

Урађена је недостајућа 
пројектно техничка 
документација за 22 
постојећа војна 
објекта у бившем 
војном комплексу 
,,Бора Марковић'' у 
Обреновцу, којом је 
омогућен трансфер 
тих објеката из војног 
у цивилни катастар.  
Урбанистички завод 
града Београда 
израдио је 

      05 41.373.343,57 РСД Стратегија за 
управљање 
миграцијама,  
Стратегија за 
реинтеграцију 
повратника по 
основу 
споразума о 
реадмицији и 
Национална 
стратегија за 
решавање 
питања 
избеглих и 

     Да Трошење 
средстава 
донираних по 
Меморандуму 
о разумевању 
број: 9-9/1463-
11 од 21. 
новембра 
2017. године, 
продужено је 
на додатних 
годину дана, 
до 31. 
децембра 
2019. године.   
За израду и 
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стране 
Министарст
ва 
унутрашњи
х послова 
Чешке 
Републике  

урбанистички пројекат 
којим је направљена 
планска основа  и 
омогућена 
имплементација ИПА 
предприступних 
средстава којим ће се 
бивши војни комплекс 
у Обреновцу 
пренаменити у Центар 
за тражиоце азила. 
Урбанистички 
пројекат за део бившег 
војног комплекса 
,,Бора Марковић'' у 
Обреновцу  је усвојен 
од стране 
Секретаријата за 
урбанизам и 
грађевинске послове 
Града Београда у 
јануару 2019. године, 
када је и извршено 
плаћање. Спроведена 
је јавна набавка за 
адаптацију дела 
будућег Тренинг 
центра у Пландишту. 
Такође, спроведена је 
јавна набавка и 
закључен је уговор за 

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

усвајање 
урбанистичко
г пројекта 
утрошено је 
3.811.775 
РСД, док је за  
израду 
неопходне 
пратеће 
документације 
утрошено 
706.169,72 
РСД. 
По уговору за 
израду 
пројекта 
заштите од 
пожара три 
објекта који се 
користе за 
смештај 
тражилаца 
азила и 
утрошено је 
укупно 
4.858.944,85 
РСД. По 
јавној набавци 
за адаптацију 
дела Тренинг 
центра у 
Пландишту и 
закључен је 
уговор о 
извођењу 
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израду пројекта 
заштите од пожара три 
објекта који се 
користе за смештај 
тражилаца азила и 
утрошено је укупно 
4,858,944.85 РСД 
(односно 41.191,46 
ЕУР).  

радова на 
овом објекту у 
вредности 
31.996.454 
РСД. Укупан 
износ који је 
уговорен 
износи 
41.373.343,57 
РСД.  

 1.ПК2 Пројекат: 
Регионални 
стамбени 
програм 
Републике 
Србије – 
осам 
потпројекат
а 

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 
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. 

      05 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
       
        
   
 

Укупно: 
2.596.945.654 

 РСД 
од тога 

Потпројекат I 
485.803,09 

РСД 
Потпројекат II 
259.396.155,43 

РСД 
Потпројекат III 
49.867.700,13 

РСД 
Потпројекат IV 
552.724.876,70 

РСД 
Потпројекат V 

1.464.530.170,95 
РСД 

Потпројекат VII 
195.692.743,78 

РСД 

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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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 
градовима/општинама: 
Крушевац, Прокупље, 
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 

       
 
 
        
 
      01 

и 
74.248.203,89 

РСД - оперативни 
грант (ЈУП) 

 
17.577.567,4 

РСД 
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марту 2017. године. 
Јавна набавка за 
локацију у Шиду је 
поновљена 18. априла 
2018. године, уговор је 
потписан 30. маја 
2018. године.  
Изградња је у току и 
завршетак радова се 
очекује у току 2019. 
године. Четрдесет 
корисника је усељено 
20. јула 2018. године 
на локацији у 
Сремској Митровици. 
Изградња објекта у 
Вршцу је завршена, 
осим процедуре 
техничког пријема 
која је у току. 
Изградња објекта у 
Параћину је завршена 
и очекује се само 
прикључење на 
инфраструктуру од 
стране ове ЈЛС. 
Изградња на осталим 
локацијама  је у току и 
усељење корисника 
очекује се у току 2019. 
године. 
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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 
118 монтажних кућа, 
док је изградња 
преостале 2 планирана 
у првом кварталу 
2019. Изабрани су 
корисници за доделу 
313 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 
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пројектних 
активности. Друга 
фаза испоручена је за 
197 корисника док ће 
испорука преосталим 
корисницима бити 
испоручена у току 
2019. године.  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 
2017. године.  
Употребна дозвола 
издата је 28. фебруара  
2018. године, а 
свечана церемонија 
доделе кључева 
изабраним 
корисницима, уз 
присуство државних 
званичника, донатора, 
представника 



 57

међународне 
заједнице и 
партнерских земаља 
програма завршена је 
5. марта 2018. године. 
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 39 
монтажних кућа је у 
току док се завршетак 
изградње преосталих 
монтажних кућа 
очекује почетком 
2019. године. Избор 
корисника завршен је 
за доделу 302 пакета 
грађевинског 
материјала у Београду. 
Након поновљеног 
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поступка за избор 
добављача, испорука 
грађевинског 
материјала договорена 
је у једној фази у 
складу са одобрењем 
Банке за развој Савета 
Европе, како се 
планирани рок за 
спровођење ове 
компоненте не би 
угрожавао. Испорука 
првим корисницима 
почела је у децембру 
2018. године. Избор 
корисника завршен је 
за доделу финансијске 
помоћи за куповину 
69 сеоских 
домаћинстава. Сеоска 
домаћинства су 
додељена свим 
корисницима. 
Комесаријат за 
избеглице и 
миграције, као водећа 
институција програма 
је након остварених 
уштеда у оквиру 
трећег и четвртог 
потпоројекта упутио  
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19. октобра 2018. 
године, Банци за 
развој Савета Европе.  
захтев за коришћење 
ових уштеда у оквиру 
осмог потпројекта 
како би се омогућила 
изградња додатних 
250 стамбених 
јединица у Београду. 
Захтев је одобрен 2. 
новембра 2018. 
године. Овим 
захтевом из осмог 
потпројекта пребачено 
је 145 сеоских кућа у 
трећи потпројекат. 
Спровођење овог дела 
ове компоненте 
планирано је за 100 
кућа на централизован 
начин док ће 
преосталих 45 кућа 
бити спроведено на 
децентрализован 
начин. 
За 100 сеоских кућа у 
току је процедура 
избора корисника док 
су за 45 кућа, 
корисници изабрани и 
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у току је верификација 
ових корисника. 
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 
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.  Петнаест 
корисника је усељено 
14. августа 2018. 
године, завршена је 
изградња објекта са 11 
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стамбених јединица у 
Зрењанину,  у току је 
процедура техничког 
пријема. Усељење 
корисничких пордица 
у Зрењанину 
планирано је за јануар 
2019. године. 
Изградња на осталим 
локацијама је у току и 
у складу са динамиком 
радова планирани 
завршетак је у току 
2019. 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. У 
међувремену дошло је 
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до раскида два 
уговора и коначан 
број корисника у 
оквиру ове 
компоненте смањен је 
на 28. Изграђено је 26 
монтажних кућа.   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. Све монтажне 
куће су изграђене у 
складу са планираном 
динамиком. Изабрани 
су корисници за 
доделу 200 пакета 
грађевинског 
материјала и испорука 
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материјала отпочела је  
у априлу 2017. године. 
Из додатних средстава 
обезбеђена је додела 
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 9 ЈЛС док 
је процедура 
верификације 
корсисника у 
преосталих 4 ЈЛС у 
току. Имајући у виду 
да је 6 ЈЛС потписало 
уговоре крајем 
децембра 2017. године 
и једна ЈЛС у априлу 
2018. године,  
очекивани завршетак 
избора корисника је у 
првој половини 2019. 
године. Израда 
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спецификација 
грађевинског 
материјала завршена 
је за изабране 
кориснике и уградња 
грађевинског 
материјала је у току. 
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 
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процедури уградње и 
њихов завршетак се 
очекује током 2019. 
године.Поред ових 
пакета обезбеђено је 
још додатних 60 
пакета грађевинског 
материјала за већ 
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. 
Испорука друге фазе 
завршена је у јуну 
2018. године. 
Грађевински 
материјал у 
потпуности уградило 
је 40 корисника док су 
остали у процедури 
уградње.  
Комесаријат за 
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избеглице и 
миграције, као водећа 
институција програма 
је након остварених 
уштеда у оквиру 
трећег и четвртог 
потпројекта упутио 
19. октобра 2018. 
године, Банци за 
развој Савета Европе 
захтев за коришћење 
ових уштеда у оквиру 
осмог потпројекта 
како би се омогућила 
изградња додатних 
250 стамбених 
јединица у Београду. 
Захтев је одобрен 2. 
новембра 2018. 
године. Овим 
захтевом из осмог 
потпројекта пребачено 
је 115 пакета 
грађевинског 
материјала у четврти 
потпројекат. Ова 
стамбена решења биће 
реализована кроз 
доделу директног 
гранта у 11 ЈЛС: ГО 
Земун, ГО Обреновац, 
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Врбас, Бела Црква, 
Житиште, Шид, 
Одџаци, ГО Барајево, 
ГО Сурчин, Беочин и 
Нови Сад,  у оквиру 
децентрализоване 
процедуре 
спровођења. 
Корисници ових 
стамбених решења су 
изабрани корисници у 
оквиру другог и 
четвртог  потпројекта 
који су услед 
недовољно средстава 
остали испод црте. 
Техничке 
спецификације 
гађевинског 
материјала за ове 
кориснике 
припремљене су у 
свих 11 ЈЛС. Испорука 
материјала биће 
вршена у једној фази и 
планирана је у току 
2019. године. 
Поред грађевинског 
материјала овим 
захтевом из осмог 
потпројекта пребачено 
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је и 76 сеоских кућа у 
четврти потпројекат. 
Ова стамбена решења 
биће спроведена у 
оквиру 
децентрализоване 
процедуре у 12 ЈЛС са 
којима су средства већ 
уговорена и уговори 
потписани у децембру 
2018. године. 
Спровођење ове 
компоненте планирано 
је у току 2019. године. 
Изабрани су и 
корисници за 
куповину 70 сеоских 
кућа. Република 
Србија је поред ових 
стамбених решења  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 
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куповина додатних 
200 сеоских кућа. 
Потписани су Уговори 
са 19 ЈЛС, док је једна 
ЈЛС одустала због 
чега је коначан број 
планираних решења 
194. Процедура избора 
корисника завршена је 
у свим ЈЛС.  
Поновљен је јавни 
позив у 7 ЈЛС. 
Завршена је куповина 
138 сеоских кућа.  
Потпројекат V: 
Избор корисника за 
доделу 1.267 
стамбених јединица је 
у току, од чега је 
изградња 828 
стамбених јединица 
планирана у 25 ЈЛС, 
169 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 



 70

Стару Пазову и 
Београд је завршено. 
Изградња стамбених 
јединица у Београду 
почела је 19. октобра 
2017. године, а 
завршетак изградње, 
употребна дозвола и 
свечано усељење 
корисника очекује се у 
другој половини јуна 
месеца 2019. године, 
док је изградња у 
Старој Пазови почела 
27. августа 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 828 
стамбених јединица у 
25 ЈЛС завршени су 
пројекти и склопљени  
су уговори за радове 
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са извођачима и то за 
16 ЈЛС у периоду мај-
јул 2018. године, за 8 
ЈЛС у периоду 
октобар – новембар 
2018. године док је за 
1 ЈЛС у току 
процедура јавне 
набавке. Радови су  
почели на свим 
уговореним 
локацијама. 
Објављени су јавни 
позиви за доделу 200 
пакета грађевинског 
материјала и куповину 
241 сеоске куће док је 
Република Србија из 
контрибуције 
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 у 16 
ЈЛС: Врњачка Бања, 
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ГО Нови Београд, 
Бачки Петровац, Ниш, 
Нови Сад, 
Владимирци, 
Бољевац, Бач, 
Алибунар, Лајковац, 
Бачка Топола, Врање, 
Ада, Инђија, Мали 
Иђош и Бечеј су 
изабрани. До краја 
2018. године купљено 
је 194 кућа у овим 
ЈЛС. Из контрибуције 
Републике Србије 
планирана је куповина 
139 сеоских кућа у 12 
ЈЛС: Чока, Ивањица, 
Књажевац, Краљево, 
ГО Лазаревац, ГО 
Младеновац, Нови 
Бечеј, Пожега, ГО 
Обреновац, Сомбор, 
Суботица и Топола. 
Процедура избора 
корисника завршена је 
у 11 ЈЛС. Купљено је 
103 куће. Јавни позив 
је поновљен у 5 ЈЛС и 
завршетак процедуре 
избора корисника 
очекује се у првој 
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половини 2019. 
године.  
Потпројекат VII: 
У овом потпројекту 
планирана је нова 
компонента која се 
односи на куповину 
130 стамбених 
јединица. Процес 
верификаије 
корисника завршен је 
у 6 ЈЛС и у току је још 
у 1 ЈЛС. Израђен је 
приручник за 
куповину станова који 
је одобрен од стране 
Банке за развој Савета 
Европе. Два јавна 
позива за продавце 
завршена су у 2018. 
години.  
Куповина 171 сеоске 
куће планирана је за 
изабране кориснике у 
оквиру другог и 
четвртог потпројекта у 
оквиру 
децентрализованог 
спровођења. Уговори 
са 22 ЈЛС потписани 
су 21. марта и 3. 
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априла 2018. године. 
Завршена је куповина 
113 кућа у 18 ЈЛС. 
Преостале куће биће 
купљене у 2019. 
години.  
Додела 221 пакета 
грађевинског 
материјала планирана 
је за изабране 
кориснике у оквиру 
другог и четврог 
потпројекта. 
Спецификације 
грађевинског 
материјала урађене су 
за све кориснике. 
Тендер за набавку 
добављача објављен је 
26. октобра 2018. 
године. У току је 
завршетак процедуре 
јавне набавке. 
Планирано 
потписивање уговора 
је у марту 2019. 
године. 
Пројектовање 358 
стамбених јединица у 
9ЈЛС:  Нови Сад, 
Суботица, Вршац, 
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Врњачка Бања, 
Панчево, 
Аранђеловац, 
Лозница, Бачки 
Петровац и Ариље,  
за изградњу 358 
стамбених јединица је 
у току. Анексом 
Споразума 
потписаном 2. октобра 
2018. године, 
омогућено је и 
пројектовање за још 
350 стамбених 
јединица у 10 ЈЛС: 
Београд, Кучево, 
Панчево, Нови Сад, 
Врбас, Смедерево, 
Смедеревска Паланка, 
Варварин и Пећинци 
је у току. Комисија за 
избор корисника града 
Београда дана 28. јуна 
2019. године, објавила 
је Јавни позив за 
давање у закуп са 
могућношћу куповине 
133 стамбене јединице 
у насељу Др. Ивана 
Рибара, на који је 
пристигло 1.325 
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пријава. Поступак 
избора корисника у 
току. 
Потпројекат VIII: 
Предвиђена изградња 
358 стамбених 
јединица у 9 ЈЛС за 
које је пројектовање у 
току,  планирана је у 
току 2019-2020 
године. Избор 
корисника је у току.  
Анексом Споразума 
чије се потписивање 
очекује предвиђена је 
и изградња додатних 
250 стамбених 
јединица у Београду у 
оквиру комплекса у 
Овчи 1. Јавни потив за 
кориснике биће 
објављен након 
потписивања Анекса 
Споразума. Изграња 
ових стамбених 
јединица поред 
донаторских средстава 
биће финансирана  из 
средстава града 
Београда као додатна 
контрибуција у оквиру 
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Регионалног програма 
стамбеног 
збрињавања.  
Јавни позив за доделу 
30 монтажних кућа је 
завршен и у току је 
централизована 
процедура избора 
корисника. 
Након остварених 
уштеда којима је 
омогућена изградња 
додатних 250 
стамбених јединица 
додела 135 пакета 
грађевинског 
материјала биће 
спроведена на два 
начина, односно за 
100 пакета у току је 
централизован избор 
корисника док је за 35 
пакета планирана 
директна додела 
гранта у оквиру 
децентрализоване 
процедуре. Завршетак 
избора корисника у 
оквиру ове 
компоненте планиран 
је у 2019. години, 
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након чега ће 
уследити и испорука 
грађевинског 
материјала.  
Избор корисника за 
куповину 76 сеоских 
кућа је у току. 
Завршетак свих 
активности очекује се 
у 2019. години. 

 1ПК.3 Пројекат: 
Подршка 
систему 
управљања 
миграцијама 
у Републици 
Србији 
2016-2019. 

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 
заштита права 
миграната. 
У току 2018. године, у 
оквиру пројекта, 
између осталог,  
спроведене су две 

      06 16.905.802,03 РСД 
    

 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама 

     Да             /
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евалуације (на 
националном и 
локалном нивоу) 
политика у области 
миграција са 
препорукама за 
њихово унапређење, 
израђени су стандарди 
за услуге које се 
пружају у центрима за 
азил и прихватним 
центрима, израђен је 
Програм упознавања 
са српском културом, 
историјом и уставним 
уређењем за лица 
којима је одобрен азил 
у Републици Србији, 
организовани су 
часови српског језика 
за лица којима је  
одобрен азил у 
Републици Србији, 
организован је превоз 
деце миграната из 
центра за азил у 
Крњачи у школе,  
спроведен је Јавни 
позив зa финaнсирaњe 
прoгрaмa организација 
цивилног друштва oд 
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знaчaja зa пoпулaциjу 
миграната и 
тражилаца азила (мај 
2018.) и подржано је 
11 удружења у 
укупном износу од 
3.000.000 РСД,  
Пројекат финансира 
Влада Швајцарске, 
преко швајцарског 
Државног 
секретаријата за 
миграције.  

  2. Програм: 
Јачање 
капацитета 
тела 
надлежних 
за примену 
закона у 
борби 
против 
организован
ог 
криминала и 
азила – 
ИПА 2013. 

Спровођење Твининг 
пројекта је отпочело 3. 
септембра 2015. 
године. Пројекат је 
завршен 31. јануара 
2018. године. Дана 18.  
јануара 2018. године 
одржана је Завршна 
конференција на коме 
су приказани 
резултати Твининг 
пројекта.  
Пројекат су 
спроводили  твининг 
партнери Шведска 
агенција за миграције, 
Министарство 
безбедности и правде -

      01 
 

 

 732.000 РСД Стратегија за 
управљање 
миграцијама. 

     Да Пројекат је 
реализован и 
сачињен је 
финални 
ревизорски  
извештај, 
преостало је 
да се изврши 
финална 
уплата 
(национална 
контрибуција) 
у висини од 
5.000 евра у 
динарској 
противвредно
сти, што ће се 
и учинити у 
2019. години 
одмах по 
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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 је имао 5 
компонети: 
унапређење 
капацитета надлежних 
служби у области 
напредних техника 
интервјуа и напредних 
метода прикупљања 
података о земљама 
порекла; унапређење 
капацитета надлежних 
служби за пружање 
услуга малолетним 
тражиоцима азила без 
пратње; развијање 
програма за 
интеграцију лица 
којима је одобрен 
неки од видова 

добијању 
инструкције. 
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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. 

  3. Програм: 
Подршка 
сектору 
унутрашњи
х послова – 
ИПА 2014. 
 
ПОНАВЉА 
СЕ ово исто 
имате  3ПК2 

        56  
 

       01 
 

5.641.499 РСД 
 
 

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

     Да Првобитно 
предвиђени 
објекат за 
реализацију 
овог програма 
"Мала 
Врбица" у 
градској 
општини 
Младеновац, 
није било 
могуће 
користити 
због отпора 
локалне 
заједнице. 
Министарство 
унутрашњих 
послова и 
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Министарство 
за европске 
интеграције 
предложили 
су нови 
објекат "Бора 
Марковић" у 
градској 
општини 
Обреновац за 
реализацију 
овог 
програма, који 
је Закључком 
Владе РС од 
19. априла 
2018. године и 
званично 
опредељен за 
ову намену.  
У току 2018. 
године, у 
оквиру овог 
програма 
реализован је 
уговор у 
услугама 
пројектовања, 
који је за циљ 
имао израду 
тендерске 
документације 
за избор 
извођача 
радова и 
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надзора. По 
спроведеним 
тендерима 
закључени су 
Уговор о 
радовима -23. 
децембра 
2018. године и 
Уговор о 
услугама 
надзора -22. 
децембра 
2018. године. 
Такође, у 
оквиру овог 
програма у 
току 2018. 
године 
Комесаријат је 
радио на 
припреми 
дела 
тендерске 
документације 
за набавку 
опреме и 
намештаја, а 
Уговори са 
изабраним 
добављачима 
потписани су 
21. и 23. 
децембра 218. 
године. 
Имлементациј
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а наведених 
уговора 
планирана је 
за 2019. 
годину.

 3ПК1 Подршка 
сектору 
унутрашњи
х послова – 
ИПА 2014.  
 

Побољшање услова 
живота ИРЛ и 
повратника по 
споразуму о 
реадмисији. Изабрано 
је 8 НВО које у 
сарадњи са општинама 
које су коапликанти 
спроводе Пројекат на 
територији 21 ЈЛС.  
До краја 2018. године 
11 ЈЛС је расписало 
Јавне позиве за доделу 
следећих компоненти 
(грађевински 
материјал, сеоска 
домаћинства са 
окућницом и 
монтажне куће) и то:  
Крушевац, 
Аранђеловац, Уб, 
Крагујевац, Горњи 
Милановац, Чачак, 
Врњачка Бања, Врање, 
Владичин Хан, 
Бујановац и 

      01
 

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

     Да Први 
заједнички 
састанак ЕУД, 
КИРС и 
представника 
грантиста и 
коапликаната 
је одржан 5. 
септембра 
2018. године, 
где је 
договорен 
начин рада и 
извештавања. 
Грантисти су 
упознати  
са начином 
одабира 
корисника и 
Правилницим
а на 
радионици 
одржаној 15. 
октобра 2018. 
године. Затим 
је уследило 
формирање 
Комисија за 
избор 
корисника и 
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Пријепоље, 9 ЈЛС није 
започело процедуру за 
избор корисника и то: 
Нишка Бања, 
Куршумлија, Тутин, 
Смедерево, 
Смедеревска Паланка, 
Велика Плана, Ковин, 
Нови Пазар и ГО 
Звездара), а у Ћићевцу 
ће се радити само 
нови ЛАП уз помоћ 
донатора. За 
доходовну 
компоненту Јавне 
позиве су расписале 
следеће ЈЛС: 
Крушевац, 
Аранђеловац, Уб, 
Крагујевац и Чачак.  

објављивање 
Јавних 
позива али је 
динамика за 
сваког 
грантисту 
различита у 
смислу да су 
неки 
грантисти у 
току 2018. 
почели са 
избором  
корисника али 
због сложене 
процедуре тај 
процес  
није могао да 
се заврши у 
текућој 
години, а неки 
из 
објективних 
разлога нису 
стигли да 
отпочну 
процес у 2018. 
години.        

 3ПК2 Подршка 
сектору 
унутрашњи
х послова – 
ИПА 2014 
ПОНАВЉА 

Унапређени су 
постојећи капацитети 
за смештај азиланата. 
У оквиру пројекта 
„Проширење 
постојећих капацитета 

     56
 
      01  

5.641.499 РСД 
 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама. 
Национална 
стратегија за 
решавање 

    Да Првобитно 
предвиђени 
објекат за 
реализацију 
овог програма 
"Мала 
Врбица" у 
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СЕ 
 

за смештај тражилаца 
азила“ у 2018. години 
реализован је уговор у 
услугама 
пројектовања, који је 
за циљ имао израду 
тендерске 
документације за 
избор извођача радова 
и надзора. По 
спроведеним 
тендерима закључени 
су Уговор о радовима 
-23. децембра 2018. 
године и Уговор о 
услугама надзора -22. 
децембра 2018. 
године. Такође, у 
оквиру овог програма 
у току 2018. године 
Комесаријат је радио 
на припреми дела 
тендерске 
документације за 
набавку опреме и 
намештаја, а Уговори 
са изабраним 
добављачима 
потписани су 21. и 23. 
децембра 218. године. 
Имлементација 

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

градској 
општини 
Младеновац, 
није било 
могуће 
користити 
због отпора 
локалне 
заједнице. 
Министарство 
унутрашњих 
послова и 
Министарство 
за европске 
интеграције 
предложили 
су нови 
објекат "Бора 
Марковић" у 
градској 
општини 
Обреновац за 
реализацију 
овог 
програма, који 
је Закључком 
Владе од 19. 
априла 2018. 
године и 
званично 
опредељен за 
ову намену.  
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наведених уговора 
планирана је за 2019. 
годину. 

   4. Спровођење 
активности 
Комисије за 
нестала 
лица. 

Према подацима 
МКЦК из децембра 
2018. године, у 
региону се још увек 
као нестало води 
10.247 лица, од овог 
броја 1.653 на АП 
Косово и Метохија, 
2.016 у Републици 
Хрватској и 6.578 у 
Босни и Херцеговини. 
Број несталих лица 
који се води у 
службеним 
евиденцијама 
Комисије, у 
извештајном периоду, 
је: 
- 1.715  у Републици 
Хрватској; 
- 97 у Босни и 
Херцеговини; 
- око 570 на АП 
Косову и Метохији. 
Дана 10. јула 2018. 
године у Лондону, 
земље Европске уније 
и учеснице Самита 

      15
    
    
       01 

162.000  
РСД 

 
       31.255.326  
            РСД 

             /      Да             / 
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Западног Балкана 
потписале су 
Заједничку 
декларацију о 
несталим лицима, која 
представља кључни 
документ, јер 
подржава права свих 
породица несталих 
лица на истину, 
правду и обештећење. 
Сарадња надлежних 
тела и међународна 
подршка овом процесу 
је добила и 
мултилатералну 
димензију кроз 
Оквирни план за 
решавање питања 
несталих лица из 
сукоба на подручју 
бивше Југославије, 
који је 6. новембра 
2018. године потписан 
у Хагу, под 
покровитељством 
Међународне 
комисије за нестала 
лица. 
Ради спровођења 
Оквирног плана 
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образована је Група за 
нестала лица (ГНЛ), 
коју чине домаће 
институције које су 
одговорне за тражење 
и идентификацију 
несталих лица. 
Како би се ефикасније 
и благовремено 
спроводио Оквирни 
план, Група за нестала 
лица је основала две 
Оперативне групе: за 
базу података 
активних случајева 
несталих лица на 
простору бивше 
Југославије и 
решавање 
неидентификованих 
посмртних остатака 
који се налазе у 
мртвачницама у 
региону. Одржане су 
три седнице Радне 
групе за лица која се 
воде као нестала у 
оквиру дијалога 
Београд – Приштина 
(27. фебруара 2018. 
године у Београду, 20. 
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јуна 2018. године у 
Приштини и 26. 
октобра 2018. године у 
Београду). Одржане су 
три седнице Радне 
подгрупе за 
форензичка питања 
(23. фебруара 2018. 
године у Приштини, 
19. јуна 2018. године у 
Приштини и 23. 
новембра 2018. године 
у Приштини). 
Одржане су три 
седнице Радне групе 
за прикупљање 
чињеница и доказа у 
расветљавању злочина 
над припадницима 
српског народа и 
осталих националних 
заједница на АП КиМ: 
(13. марта 2018. 
године, 12. јуна 2018. 
године и 20. јула 2018. 
године). У периоду од 
16. априла до 16. маја 
2018. године, на 
локацији у Ђаковици, 
извршена је 
ексхумација 
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посмртних остатака, 
где постоји основана 
сумња да се ради о 
лицима српске и 
неалбанске 
националности. 
Наведеним 
активностима у 
својству посматрача 
присуствовали су 
предствници Комисије 
за нестала лица и 
форензички експерт. 
Са ексхумираних 
посмртних остатака 
узети су коштани 
узорци, како би се 
урадила ДНК анализа 
и на основу ње 
коначна 
идентификација. По 
наредби Тужилаштва 
за ратне злочине, GPR 
истраживање 
обављено је у периоду 
од 6. до 10. августа 
2018. године и са 
истим је руковало 
стручно лице УН 
глобалног сервис 
центра, које ће у 
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наредном периоду 
доставити извештај о 
резултатима претраге. 
Том приликом 
претражене су две 
локације које је 
номиновала 
Београдска делегација 
(Кижевак и 
Јаловиште).  Такође, у 
периоду од 13. – 17. 
августа 2018. године 
са GPR – радаром 
претражене су две 
локације на простору 
АП КиМ, које је 
номиновала 
Приштинска 
делегација (Качаник и 
Угљаре). Након 
достављених 
извештаја од стране 
стручног лица УН 
гобалног сервис 
центра, прецизираће 
се следеће активности. 
По наредби 
Тужилаштва за ратне 
злочине, у периоду од 
15. до 17. октобра 
2018. године на 
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територији општине 
Медвеђа, у близини 
села Медевце, 
извршена је провера 
терена ради 
утврђивања тачности 
информације о 
могућности постојања 
масовне гробнице. 
Наведене активности 
нису резултирале 
проналаском 
посмртних остатака. 
По наредби 
Тужилаштва за ратне 
злочине, дана 18. 
октобра 2018. године 
на локалитету 
Карадак, код Руднице, 
извршена је провера 
терена. Ни ове 
провере нису 
резултирале 
проналаском 
посмртних остака. 
Хрватска страна је 
организовала 
билатерални састанак 
надлежних владиних 
тела за тражење 
несталих лица у 
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Загребу, што је 
њихова обавеза према 
међудржавном 
Споразуму и 
Протоколу о сарадњи 
у тражењу несталих 
лица. Такође одржани 
су и радни састанци 
надлежних тела за 
тражење несталих 
лица две земље, 23. 
фебруара 2018. године 
у Загребу и 2. јула 
2018. године, у 
Београду. Међутим и 
даље постоје отворена 
питања у овој области: 
није завршен процес 
ексхумација 
посмртних остатака 
жртава из акција 
хрватске војске и 
полиције „Бљесак“ и 
„Олуја“, припадника 
бивше ЈНА и других 
лица са листе тражења 
Републике Србије, као 
и процес 
идентификације већ 
ексхумираних 
посмртних остатака 



 96

(око 930 
ексхумираних 
посмртних остатака се 
налази у 
мртвачницама у 
Републици Хрватској, 
Загребу, Осијеку и 
Ријеци). Дана 4. јуна 
2018. године, у Заводу 
за судску медицину и 
криминалистику 
Медицинског 
факултета, у Загребу, 
Република Хрватска, 
уз присуство чланова 
породица, обављена је 
идентификација 
посмртних остатака 
двадесет жртaвa 
српске националности, 
страдалих током 
оружаних сукоба на 
простору бивше 
Југославије, у току 
1995. године, на 
територији Републике 
Хрватске. Дана 18. 
децембра 2018. 
године, у Заводу за 
судску медицину и 
криминалистику 
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Медицинског 
факултета, у Загребу, 
Република Хрватска, 
уз присуство чланова 
породица, обављена је 
идентификација 
посмртних остатака 
девет жртaвa српске 
националности, 
страдалих током 
оружаних сукоба на 
простору бивше 
Југославије, у току 
1995. године, на 
територији Републике 
Хрватске. У приоду од 
9. до 10. октобра 2018. 
године, на подручју 
Личко - сењске 
жупаније, надлежни 
органи Републике 
Хрватске, извршили 
су процес 
ексхумација, са 
преосталих 
регистрованих 
гробних места, на 
којима су покопани 
посмртни остаци 
жртава српске 
националности које су 
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страдале у акцији 
хрватске војске и 
полиције „Олуја”. 
Ексхумирани су 
посмртни остаци 9 
лица. У периоду од 16. 
до 23. октобра 2018. 
године, на подручју 
Карловачке жупаније, 
надлежни органи 
Републике Хрватске, 
извршили су процес 
ексхумација, са 
регистрованих 
гробних места, на 
којима су покопани 
посмртни остаци 
жртава српске 
националности које су 
страдале у акцији 
хрватске војске и 
полиције „Олуја”.  
Ексхумирани су 
посмртни остаци 15 
лица. Дана 22. јуна 
2018. године, 
извршено је теренско 
извиђање ради 
провере навода у 
захтеву достављеног 
од стране 
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Повјеренства Владе 
Републике Хрватске за 
заточене и нестале, о 
лицима страдалим 
током оружаних 
сукоба, чији би се 
посмртни остаци 
могли налазити на 
простору некадашње 
кудељаре у Богојеву 
као и на локалном 
гробљу у Богојеву. У 
периоду од 18. до 20. 
септембра 2018. 
године, представници 
Комисије за нестала 
лица извршили су 
извиђање терена у 
местима уз ток реке 
Дунав, низводно од 
Смедерева до 
хидроелектране 
Ђердап 1. Дана 29. 
јуна 2018. године, на 
Институту за 
патологију и судску 
медицину ВМА у 
Београду, 
идентификовани су 
посмртни остаци 
једног лица, 
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припадника резервног 
састава бивше ЈНА, 
држављанина 
Републике Србије, 
страдалог у оружаним 
сукобима на простору 
бивше СФРЈ. 
Комисија је у 
извештајном периоду 
организовала унос у 
Републику Србију 
ради сахране, у складу 
са исказаним жељама 
породица 15 
посмртних остатака 
идентификованих 
лица на Институту за 
судску медицину и 
криминалистику у 
Загребу. Одржана су 
три састанка 
Експертске групе за 
решавање случајева 
несталих лица на 
простору бивше СФРЈ. 
Комисија је извршила 
ексхумацију једног 
лица на градском 
гробљу у Ковину и 
коначна 
идентификација је 
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обављена на ВМА у 
Београду. Такође, дана 
20. новембра 2018. 
године, извршена 
ексхумација 
посмртних остатака 2 
лица, са листе 
тражења БиХ, и 
предати су Институту 
за нестале особе БиХ, 
22. новембра 2018. 
године на граничном 
прелазу Сремска Рача 
у циљу коначне 
идентификације и 
предаје породици ради 
сахране. Дана 29. јуна 
2018. године, у 
Београду, одржан је 
билатерални састанак 
Комисије за нестала 
лица Владе Републике 
Србије и Института за 
нестале особе Босне и 
Херцеговине. Дана 15. 
новембра 2018. 
године, у Београду, 
одржан је пети 
састанак Одбора за 
стабилизацију и 
придруживање, на ком 
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су представници 
Републике Србије и 
Европске комисије 
разматрали 
спровођење 
критеријума из 
Копенхагена за 
придруживање ЕУ и 
спровођење ССП. 

 4ПК1 Пројекат: 
Реализација 
пројеката 
помоћи 
удружењим
а породица 
несталих 
лица 

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 
несталих лица, у вези 
са оружаним сукобима 
на простору бивше 
СФРЈ и АП Косову и 
Метохији. Спроведена 
су два Јавна позива, на 
основу којих је 
подржано  9 пројеката.

      01
    
 

7.000.000  
РСД 

             /      Да            /

   5. Наставак 
подршке за 
повећање и 
унапређење 
капацитета 

Министарствo за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања, 
Комесаријат за 
избеглице и 

56 515.800.416  
РСД 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама  

     Не Пројекат: 
„Наставак 
подршке за 
повећање и 
унапређење 
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за 
управљање 
мигрантско
м кризом у 
РС – 
МАДАД 2”. 
-Уговор о 
бесповратно
ј помоћи - 
TF-
MADAD/20
17/T04.86 

миграције, 
Министарствo 
унутрашњих послова, 
Министарствo 
здравља, 
Министарствo 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
закључили су 10. 
јануара 2018. године, 
са Европском унијом 
коју заступа Европска 
комисија Уговор о 
бесповратној помоћи - 
TF-
MADAD/2017/T04.86 
у циљу спровођења 
пројекта „Наставак 
подршке за повећање 
и унапређење 
капацитета за 
управљање 
мигрантском кризом у 
РС – МАДАД 2”. 
Активности су 
фокусиране ка 
обезбеђивању 
додатних теренских 
радника за рад са 
мигрантима, за 
потребе Комесаријата 

капацитета за 
управљање 
мигрантском 
кризом у РС – 
МАДАД 2”, 
није био 
предвиђен 
Програмом 
рада за 2018. 
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 
превазилажењ
у избегличке 
мигрантске 
кризе. 
Координатор 
пројекта 
Министарствo 
за рад, 
запошљавање, 
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за избеглице и 
миграције и 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања, 
као и обезбеђивању 
средстава за 
покривање трошкова 
смештаја миграната и 
текућих трошкова 
функционисања 
центара за азил, 
прихватно – 
транзитних центара и 
центара за прихват 
малолетних миграната 
без пратње. Кроз 
наведени пројекат 
обезбеђена је подршка 
здравственом систему 
Републике Србије за 
рефундацију трошкова 
здравствених услуга 
пруженим 
мигрантима, као и 
подршка 
Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
за јачање капацитета 
за укључивање 

борачка и 
социјална 
питања је у 
току 2018. 
године 
Комесаријату 
за избеглице и 
миграције 
пренео укупно 
900.169.007 
РСД. Од 
укупно 
опредељених 
средстава на 
име овог 
пројекта, за  
услуге 
смештаја и 
основне 
животне 
услове 
тражиоцима 
азила и 
мигрантима 
утрошено је у 
2018. години 
160.799.316 
РСД, као што 
је и наведено 
у табели V 
тачка 1.3. овог 
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миграната у 
институције 
образовања.  
Укупна вредност 
пројекта 16.000.000 
ЕУР, од тога буџет 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
износи 11.029.844 
ЕУР. У 2018. години 
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална питања је 
кроз локалну 
корекцију прихода 
пренело Комесаријату 
за избеглице и 
миграције износ од 
900.169.007 РСД. 

извештаја. 
Остатак 
средстава 
утрошен је за 
исплату 
зарада лицима 
ангажованим 
за рад у 
центрима за  
азил и 
транзитно-
прихватним 
центрима и то 
321.558.108 
РСД, 
имплементаци
оној јединици 
пројекта 
6.813.635 
РСД, трошак 
горива 
9.437.521 
РСД, трошак 
одржавања 
аутомобила 
2.470.779,69 
РСД, смештај 
и исхрана 
запослених у 
сталним и 
прихватним 
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центрима 
8.853.420,39 
РСД и 
транспорт 
деце 
миграната/изб
еглица до 
школа 
5.867.636,80 
РСД. Укупно 
у 2018. години 
потрошено је 
515.800.416 
РСД. Остатак 
до износа од 
900.169.007 
РСД у висини 
од 384.368.591 
РСД на дан 
31.12.2018. 
године, је с 
обзиром да 
пројекат још 
увек траје, 
пренет као 
неутрошен у 
2019. годину и 
троши се у 
складу са 
одредбама 
пројекта. 
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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, 105/14, 104/16 – др. 
Закон, 108/16 и 113/17), а преко Републичке дирекције за имовину Републике Србије.  


