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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 избеглице и
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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 престанак материјалних услова
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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 евиденције.
Комесаријат обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и
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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
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

5

ОПИС СТАЊА
Крајем 2020. године, у Републици Србији налазило се 25.794 избеглица са потврђеним статусом и 196.995
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 2020. године, 646 избеглица се интегрисало у Републици Србији (регулисали пребивалиште и личну карту
Републике Србије).
Током 2020. године, у Републици Србији није затворен ниједан колективни центар, 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 357 лица и то: 25 избеглица и 332 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 2020. године, пренето је у својину
корисника – избеглица и бивших избеглица, закључивањем купопродајних уговора у суду и код јавног бележника укупно
1.537 непокреност. По наведеном основу остварена су примања у висини од 107.521.380,25 РСД. За преостале непокретности
исто ће бити настављено и у 2021. 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 22, од тога 18 у граду Београду. У наведеним непризнатим
колективним центрима налази се око 670 лица.
Комесаријат за избеглице и миграције је током 2020. 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 25 лица, за које Комесаријат делимично или у потпуности сноси трошкове,
током 2020. године, обухваћено је 2 лица којима је омогућен пуни приступ правима у социјалној заштити и побољшање
квалитета интеграције у локалној средини, што ће бити настављено и током 2021. године, док је смештај реализован за 4
лица. У 2020. години, у установе социјалне заштите и даље је смештен 1 тражилац азила у Републици Србији.
Током 2020. 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 2020.
године, из буџета Комесаријата за избеглице и миграције за подршку локалним акционим плановима кроз финансирање
активности који они предвиђају за укупно 98 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.
Комесаријат за избеглице и миграције је институција корисник Твининг пројекта “Подршка јачању управљања
миграцијама и система азила у Србији” који је финансиран средствима ИПА 2016 у укупном износу од милион евра.
Пројекат је започео са реализацијом 7. октобра 2019. године и траје 12 месеци. Комесаријат за избеглице и миграције
спроводи овај пројекат у партнерству са Шведском миграционом агенцијом као већинским партнером и Службом за
имиграцију и натурализацију Министарства правде и безбедности Краљевине Холандије и Министарством унутрашњих
послова Републике Словеније, као мањинским партнерима. Општи циљ твининг пројекта је да допринесе јачању капацитета
Комесаријата за избеглице и миграције и других релевантних институција (укључујући Министарство унутрашњих послова)
за спровођење политика и процедура у области миграција и азила у складу са правним тековинама Европске уније.
Током 2020. године, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Републике Србије, настављено је са реализацијом
пројеката решавања стамбених потреба избеглица кроз избор корисника у V, VIII и IX 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 2020. године, у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији боравило је 63.408. Наведени број
је знатно већи у односу на 2019. годину, имајући у виду пандемију изазвану вирусом COVID – 19 и чињеницом да је у
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периоду трајања ванредног стања у Републици Србији (15. март 2021. године – 6. мај 2021. године) мигрантима и
тражиоцима азила одлуком Владе било ограничено кретање. У току 2020. године, у центрима за азил, као и прихватним
центрима у Републици Србији у односу на 2015. годину, евидентиран је значајно мањи број миграната и тражилаца азила из
разлога што је у марту месецу 2016. године, Балканска рута затворена, те је самим тим значајно смањен број миграната и
тражилаца азила који пролазе кроз Републику Србију. Половином 2016. године, на територију Мађарске на граничним
прелазима Келебија и Хоргош, на дневном нивоу могло је да уђе укупно до 30 лица, а наведени број је крајем 2016. године,
смањен на укупно 10 лица на оба гранична прелаза. У овом тренутку, као и током 2020. године, на територију Мађарске није
био могућ улазак регуларним путем. 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 прихватним 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.
У току 2020. године, из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције, одабраним к орисницима из V,
VIII и IX Потпројекта - Регионалног стамбеног програма Републике Србије, а који немају финансијских средстава,
опредељена је новчана помоћ у укупном износу од 1.128.300,00 РСД, 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 2020. године, до 31. децембра
2020. године, евидентирано је 644 повратника, од чега 334 чине пунолетна, а 310 малолетна лица.
Полазећи од свог делокруга Комесаријат за избеглице и миграције је у току 2020. 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 2020. године, обављани су редовни послови у вези са информатичком и стати стичком обрадом података, као и
активности на адаптацији и унапређивању електронске базе и евиденције избеглица и интерно расељених лица.
У 2020. године, укупно је заведено: 10.469 предметa, експедовано пошиљки 22.739 и архивирано 16.541 предмета.
Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 – други пропис и
135/20), раздео 48 функција 070 и 110, извор 01, Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода,
Програмска активност 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама и Програмска
активност 0014 Рад комисије за нестала лица, Комесаријату за избеглице и миграције, одобрено je укупно 1.188.264,000
динара. Проценат извршења буџета износи 97,00%.
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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.
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ТАБЕЛА III
АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА

Ред.
Бр.
1.

Назив акта

Правни
основ

Опис

I

II

III

Члан 19c
Закона о
избеглицама
(„Службени
гласник
РС”, број
18/92,
„Службени
лист СРЈ”,
број 42/02 –
СУС и
Службени
гласник
РС”, број
33/10) и
члан 42.
став 1.
Закона о
Влади
(„Службени
гласник

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
(„Службени
гласник РС”, број
18/92, „Службени

Уредба о
утврђивању
Програма
коришћења
средстава за
решавање
стамбених
потреба и
друге
програме
интеграције
избеглица у
2020. години.

Број
„Службеног
гласника РС”,
датум
IV

Референтни
документ/
НПАА

По
Плану
(Да/Не)

Образложење

V

VI

VII

Да

/

11/20 од 6.
Стратегија за
фебруара 2020. управљање
године
миграцијама и
Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглица и
интерно
расељених
лица за период
од 2015. до
2020. године.
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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
2020. годину.

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).
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 –

лист СРЈ”, број
42/02 – СУС и
Службени гласник
РС”, број 33/10).

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.

13/20 од 13.
Стратегија за
фебруара 2020. управљање
године.
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.

4.

УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).
Уредба о
Члан 16.
ближим
став 4.
условима и
Закона о
критеријумима избеглицама
за умањење
(„Службени
или престанак гласник
права на
РС”, број
збрињавање
18/92,
избеглица
„Службени
лист СРЈ”,
број 42/02 –
СУС и
„Службени
гласник РС”
број 30/10)

Уредба о
издавању
доплатне
поштанске
марке „КРОВ
2020”.

Члан 2. став
2. Закона о
издавању
доплатне
поштанске
марке
(„Службени
гласник

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

/

Средствима
14/20 од 20.
обезбеђеним
фебруара 2020.
продајом
године
доплатних
поштанских
маркица, умањених
за потребе штампе
и ПТТ-а у 2020.

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

Не

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

Не

Уредба о ближим
условима и
критеријумима за
умањење или
престанак права на
збрињавање
избеглица која је
била предвиђена
Планом рада Владе
за 2020. 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 2021.
године.
Средствима
обезбеђеним
продајом
доплатних
поштанских
маркица,
умањених за
потребе штампе и
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5.

Стратегија
реинтеграције
повратника по
основу
споразума о
реадмисији за
период од
2020-2024.
године

РС”, број
61/05) и
члан 42.
став 1.
Закона о
Влади
(„Службени
гласник
РС”, бр.
55/05, 71/05
– исправка,
101/07,
65/08, 16/11,
68/12 – УС,
72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и
30/18 – др.
закон).

години, стамбено
је збринуто 9
породица
избеглица.

Члан 10.
став 2. тачка
1) и члан 38.
став 1.
Закона о
планском
систему
Републике
Србије
(„Службени
гласник

Република Србија
у складу са
потписаним
споразумом са
Европском унијом
и на њему
заснованим
имплементационим
протоколима, као и
билатералним
споразумима о

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

Да

ПТТ-а у 2020.
години, стамбено
је збринуто 9
породица
избеглица.
Наведени пројекат
није био наведен у
Програму рада за
2020. годину
Комесаријата за
избеглице и
миграције из
разлога што се
Уредба о издавању
доплатне
поштанске марке
„КРОВ“, доноси се
на предлог
Министарства
финансија.
Стратегија
реинтеграције
повратника по
основу споразума о
реадмисији за
период од 20202024. године која је
била предвиђена
Планом рада Владе
за 2020. годину,
није донета из
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РС”, број
30/18)

6.

Национална
стратегија за
решавање
питања
избеглица и
интерно
расељених
лица за период
од 2021. до
2025. године

Члан 12.
Закона о
планском
систему
Републике
Србије
(„Службени
гласник
РС”, број
30/18)

реадмисији
потписаним са
другим државама
има обавезу да
спроводи мере
реинтеграције
повратника по
основу споразума о
реадмисији.
Спровођењем ове
стратегије
Република Србија
ће допринети
успешнијем
регулисању
миграционих
токова и повећању
друштвене
кохезије у земљи.
Република Србија
потписница је свих
основних
међународних
докумената из ове
области између
осталог и
Конвенције о
статусу избеглица
са завршним актом
Конференције
опуномоћеника

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

разлога што је
наведена
Стратегија још
увек у фази
припреме и иста ће
бити припремљена
и послата Влади на
усвајање у првој
половини 2021.
године.

Да

Национална
стратегија за
решавање питања
избеглица и
интерно расељених
лица за период од
2021. до 2025.
године која је била
предвиђена
Планом рада Владе
за 2020. годину,
није донета из
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7.

Закључак 05
Број: 401820/2020 од 6.
фебруара
2020. године

Уједињених нација
о статусу
избеглица и
Протокола о
статусу избеглица
(„Службени лист
СФРЈ –
Међународни
уговори и други
споразуми”, број
15/67) којима се
дефинишу појам
избеглице, правни
положај, приступ
правима и друга
питања од значаја
за положај
избеглица.
Члан 43.
Закључком се
став 3.
прихвата
Закона о
добровољна
Влади
контрибуција
(„Службени Комесаријата за
гласник
избеглице и
РС”, бр.
миграције
55/05, 71/05 Међународној
― исправка, организацији за
101/07,
миграције у
65/08, 16/11, укупном износу до
68/12 ― УС, 8.500.000 динара,
72/12, 7/14
намењених

2020. године.

/

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

разлога што је
наведена
Национална
стратегија још увек
у фази припреме и
иста ће бити
припремљена и
послата Влади на
усвајање у првој
половини 2021.
године.

Да

/

15

8.

Закључак 05
Број: 0214930/2020 од
18. јуна 2020.
године

― УС, 44/14
и 30/18 – др.
закон), а у
вези са
чланом 10.
став 1.
Закона о
управљању
миграцијама
(„Службени
гласник
РС”, број
107/12).
Члан 43.
став 3.
Закона о
Влади
(„Службени
гласник
РС”, бр.
55/05, 71/05
― исправка,
101/07,
65/08, 16/11,
68/12 ― УС,
72/12, 7/14
― УС, 44/14
и 30/18 – др.

реализацији
активности у
Републици Србији,
у циљу јачања
капацитета
Комесаријата за
избеглице и
миграције кроз
заједнички
пројекат.

Прихваћен
је
извештај о раду
Комисије
за
нестала лица у
периоду
од
1.
јануара
до 31.
децембра
2019.
године.

/

/

Да

/
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закон) и
тачке 4.
Одлуке о
образовању
Комисије за
нестала
лица
(„Службени
гласник
РС“, број
49/06).
9.

Закључак 05
Број: 0193224/2020 од
30. априла
2020. 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.

Закључком
је
прихваћен
План
реаговања
на
повећан
број
миграната
на
територији
Републике Србије
за период јануар –
децембар
2020.
године, који је
саставни
део
закључка.
Закључком
су
задужени
Министарство
одбране,
Министарство

/

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

Да

/

17

закон).

унутрашњих
послова,
Министарство
здравља,
Министарство за
рад, запошљавање,
борачка
и
социјална питања,
Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја
и
Комесаријат
за
избеглице
и
миграције, да у
оквиру
својих
надлежности
предузимају
активности
за
спровођење Плана
реаговања
на
повећан
број
миграната
на
територији
Републике Србије.
Закључком
је
задужена
Радна
група за решавање
проблема
мешовитих
миграционих

18

токова
да
извештава Владу о
предузетим
активностима
за
спровођење Плана
реаговања
на
повећан
број
миграната
на
територији
Републике Србије.
10. Закључак 05
Број: 0196007/2020 од
30. јула 2020.
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).

Усвојен
је
Миграциони
профил Републике
Србије за 2019.
годину

/

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

Да

/

19

ТАБЕЛА V
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Финансирање
Ред.
бр.

1.

Назив

I
Подршка
присилним
мигрантима и
унапређење
система
управљања
миграцијама

Резултат

II
У
оквиру
Програма:
Подршка
присилним
мигрантима
и
унапређење
система управљања
миграцијама
у
2020. години, у
оквиру два јавна
позива одобрено је
за
финансирање
седамнаест
Пројеката који су
наведени
у
одлукама
Комесаријата број
553-142/8 од 27.
маја 2020. године и
број 553-425/9-2020

шифра
извора
финанс
ирања

Износ остварења/
извршења
III

15

37.521.278,95 РСД

01

1.105.283.984,36
РСД

06

20.185.713,33 РСД

56

1.201.270.668,01
РСД

Референтни
документ/
НПАА

IV
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.

По
Плану
(Да/Не
)

Образложење

V
Да

VI
/
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од 23. јула 2020.
године.
Пројекат:
„Подршка систему
управљања
миграцијама
у
Србији 2016-2020“
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

21

о реадмисији путем
прихвата
повратника
у
Канцеларији
за
реадмисију
на
аеродрому „Никола
Тесла“ у Београду.
У
току
2020.
године
у
Канцеларији
за
реадмисију
је
прихваћено
644
повратника који су
том
приликом
информисани
од
стране службеника
којим
институцијама
могу да се обрате
како би остварили
своја
права
у
оквиру социјалне
заштите,
запослења,
прибављања
личних докумената
или
школовања
деце у оквиру кога
су повратници по
основу споразума о
реадмисији

22

потпомогнути кроз
обезбеђивање
и
побољшање услова
становања
кроз
доделу
пакета
грађевинског
материјала
за
започет
а
недовршен
обејакат, У оквиру
наведеног пројекта
обезбеђена
је
помоћ
у
виду
грађевинског
материјала за 4
породице.
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:

23

Организован
смештај избеглица
и
интерно
расељених лица и
једнократне
новчане помоћи у
оквиру кога је
помогнуто
454
избеглица
и
интерно расељених
лица смештено у
колективне центре,
установе социјалне
заштите
и
студентског
стандарда
и
једнократно
је
помогнуто
454
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

24

миграције за 2020.
годину помогнуто
644
породица,
пружена је помоћ
породицама
избеглих интерно
расељених лица и
повратника
по
основу реинтеграца
о реадмисији. Број
потпомогнутих
породица
услед
пандемије корона
вируса у односу на
2019.
годину
самњен
је
сразмерно
смањењу
буџета
Комесаријата.
Пројекат: Намењен
градовима
у
Републици Србији
за
затварање
неформалних
колективних
центара стварањем
и
побољшањем
услова становања
интерно расељених
лица док су у
расељеништву који

25

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
помогнуто
осам
ЈЛС
Пројекат:
Регионални
стамбени програм
Републике Србије
Потпројекти
V,
VIII и IX у оквиру
кога је у 2020.

26

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
индивидуална
стамбена градња.
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1.ПА.1

Спровођење
програма
обука лица
која обављају
послове од
значаја за
управљање
миграцијама
у објекту у
Пландишту

Пројекат
финансира Влада
Швајцарске, преко
швајцарског
Државног
секретаријата
за
миграције. У 2020.
години је преостало
финилизирање
уговорених
пројектних
активности
и
набавки материјала
за тренинг центар у
Пландишту
из
2019. године. Те
активности
и
набавке
реализоване су у
2020. години.
На
основу
функционалне
анализе која је
пружила
свеобухватну
процену ситуације
и
анализу
функиционисања
рада,
са
препорукама
за
побољшање

06

2.858.185,61 РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама

Да

/
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администртативних
и
оперативних
капацитета
запослених
одржане су још две
преостале
обуке:
обука
за
службенике за јавне
набавке
(5
запослених)
и
обука о изради и
ажурирању
локалних акционих
планова и писању
пројеката са 16
представника
јединица локалних
самоуправа.
Такође,
захваљујући
пројекту обезбеђен
је и дидактички
материјал
за
тренинг центар у
Пландишту, као и
неопходна опрема
за функционисање
центра.
Поред
наведеног
одржане
су
и
следеће
обуке:

29

Комуникација
са
медијима
–
4
тренинга укупно 35
лица прошло је
обуку,
Уводни
тренинг
за
новозапослене,
модул 2
–
2
тренинга укупно 28
лица прошло је
обуку,
Обука
коришћења
апликација и базе
података
–
специјализована
обука – 2 обуке
укупно 36 лица
прошло
обуку,
Преглед мера за
очување добробити
корисника
са
фокусом
на
спречавање
екполатације
и
злупотребе – један
тренинг 12 лица.

30

1.ПА.2

1.ПА.3

Обезбеђивањ
е смештаја и
основних
животних
услова
тражиоцима
азила и
мигрантима
који долазе из
земаља у
којима су
њихови
животи
угрожени

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

01

272.666.215,06
РСД

56

709.165.485,64
РСД

Организован
смештај
избеглица и
интерно
расељених
лица и
повратника
по споразуму
од
реадмисији
једнократне
новчане
помоћи

У
току
2020.
године
357
избеглица
и
интерно расељених
лица је боравило у
колективним
центрима,
установама
социјалне заштите
и
студентског
стандарда,
једнократним
новчаним
помоћима
је
помогнуто
454

01

129.080.331,73
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

Износ од
709.165.485,64
РСД,
обезбеђен je у
оквиру
пројекта
МАДАД 2 и
Специјална
мера 6, о чему
је детаљно
описано у
табели V, тачкa
6. овог
извештаја.

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

Да

/
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1.ПА.4

Обезбеђивањ
е стамбених
решења и
економско
оснаживање
избеглица и
интерно
расељених
лица

1.ПА.5

Реинтеграциј
а повратника
по основу
Споразума о
реадмисији

избегличких
породица
и
породица интерно
расељених лица са
АП
Косова
и
Метохије.
Из
буџета
Комесаријата
за
избеглице
и
миграције за 2020.
годину, пружена је
помоћ породицама
избеглих интерно
расељених лица и
повратника
по
основу споразума о
реадмисији и то за
стварање
и
побољшање услова
становања
и
економско
оснаживање
корисника
на
територији 92 ЈЛС.
У оквиру наведеног
пројекта
повратници
по
основу споразума о
реадмисији
потпомогнути
су
кроз доделу пакета

01

390.722.000 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

/

01

2.000.000,00 РСД

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

Да

/
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1.ПА.6

Обезбеђивањ
е финансијске
подршке
плановима
јединица
локалних
самоуправа за
јачање

грађевинског
материјала
за
започет
а
недовршен
обејакат. У току
2020. године, у
оквиру наведеног
програма
потпомогнути
су
повратници
по
основу споразума о
реадмисији
у
следећим
ЈЛС:
Власотинце
и
Беочин. Такође у
Центру
за
интервентни
прихват у Белој
Паланци тренутно
се
налази
15
повратника
по
основу споразума о
реадмисији.
Промовисање
и
јачање толеранције
према мигрантима
у ЈЛС у којима су
исти смештени и то
за
повећање
толеранције,
отклањање

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

01

32.261.380,22 РСД

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

Да

Свим
јединицама
локалне
самоуправе
које су се
јавиле на јавне
позиве
додељена су

33

капацитета,
решавање
проблема
миграната на
њиховој
територији и
јачање
толеранције
према
мигрантима

предрасуда, развој
комуникације
и
дијалога кроз који
је потпомогнуто 4
ЈЛС
(Сомбор,
Кикинда
Бела
Паланка
и
Босилеград).
Сомбор је добио
средства
за
Пројекат извођења
радова на изградњи
и опремању дечјих
игралишта односно
опремање
спортских терена и
других
корисних
садржаја
у
непосредној
близини
прихватног центра
за
мигранте,
Кикинда је добила
средства
за
Пројекат извођења
радова
на
инвестиционом
одржавању
простора
библиотеке
у
оквиру
објекта

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

средства.

34

основне
школе
„Фејеш Клара“, као
и инвестиционом
одржавању кухиње
у
вртићу
„Пчелица“,
Бела
Паланка је добила
средства
за
Пројекат извођења
радова на чишћењу
депонија и уређењу
прилазног пута до
прихватног центра
„Дивљана“,
Босилеград
је
добио средства за
Пројекат извођења
радова на уређењу
простора у близини
прихватног центра
за
мигранте,
постављањем
опреме за дечија
игралишта и клупа.
Обезбеђивање
финансијске
подршке за јачање
капацитета
јединица локалне
самоуправе
за
решавање

35

проблема
миграната који се
налазе на њиховој
територији
у
оквиру
које
је
потпомогнуто
4
ЈЛС
(Бачка
Паланка,
Тутин,
Врњачка Бања и
Земун). Све 4 ЈЛС
су добиле средства
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

36

миграната
о
њиховим правима,
начинима њиховог
остваривања
и
заштите, као и
видовима доступне
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.

37

1.ПА.7

Подршка
цивилном
сектору у
процесу
унапређења
положаја
присилних
миграната

У 2020 години
једним
јавним
позивом
за
финансирање
програма
организација
цивилног друштва
од
значаја
за
популацију
избеглица, интерно
расељених
лица,
тражилаца азила и
повратника
по
основу Споразума о
реадмисији
подржано
је
8
удружења. Укупан
износ обезбеђених
средстава
је
износио
1.000.000,00
динара. Приоритет
за финансирање су
имали
програми
усмерени
ка
очувању
идентитета
обележавањем
датума од значаја за
корисничку
популацију.

01

1.000.000,00 РСД

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

Да

/
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1.ПА.8

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
2020. години, 13
породица које су
добиле помоћ при
повратку у земљу
порекла у виду
превоза ствари и
механизације.
Такође,
је
дистрибуирана
помоћ
повратницима
у
Републику
Хрватску која је
прибављена
по
јавним набавкама
које су спроведене
у 2020. години.
Дистрибуирана је
следећа
помоћ:

01

19.155.380 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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1.ПК.1

Подршка
систему
управљања
миграцијама
у Србији –
Пројекат
СДЦ

сетвени
репроматеријал
(950
сетвених
јединица),
бела
техника (203 веш
машина,
фрижидера
и
шпорета), и мале
пољопривредне
машине
(100
машина).
Пројекат Поршка
управљању
миграцијама
у
Србији је уговорен
1. децембра 2016. а
завршен
је
29.
фебруара
2020.
Пројекат је имао за
циљ јачање система
управљања
миграцијама
у
Републици Србији
у
складу
са
међународним
стандардима
и
тековинама ЕУ, са
посебним фокусом
на механизме и
капацитете сарадње
на локалном новоу

06

2.858.185,61 РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама

Да

Анексом
Уговора бр. 99/1303-56-2018
од 25.
септембра
2019. године,
пројекат је
продужен до
29. фебруара
2020. године.

40

како
би
се
обезбедила заштита
права миграната.
1.ПК.2

Србија:
систем сталне
испоруке
помоћи
мигрантској
популацији у
Србији –
Пројекат са
Банком за
развој Савета
Европе (CEB)

Циљ пројекта је
реконструкција
постојећег објекта у
прихватном центру
у Обреновцу за
намену
обука
миграната
(вокациони
тренинзи,
учење
језика и стицање
других вештина). У
оквиру активности
зграда
је
у
потпуности
реновирана,
набављен
је
намештај
за
пријемну
собу,
дидактични
материјал за обуку
и техничка опрема
неопходна за учење
у
реновираним
просторијама и на
даљину. Такође, у
оквиру
пројекта
урађен је ремонт

15

16.531.484,05 РСД

06

13.761.077,78 РСД

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

Да

/
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постојеће
трафостанице
у
прихватном центру
Обреновац
и
урађено комплетно
спољно осветљење
целог објекта.

2.

Рад комисије
за нестала
лица

Процењује се да је
у
оружаним
сукобима
на
простору
бивше
СФРЈ нестало око
40.000
лица.
Међународном
комитету Црвеног
крста пријављено је
35.007 случајева, а
према
подацима
ове организације из
децембра
2020.
године, у региону
се још увек као
нестало
води
10.006 лица, од
овог броја 1.642 на

15

973.726,86 РСД

01

29.055.466,60 РСД

/

Да

/

42

АП
Косово
и
Метохија, 1.979 у
Републици
Хрватској и 6.385 у
Босни
и
Херцеговини. Број
несталих лица који
се
води
у
службеним
евиденцијама
Комисије,
у
извештајном
периоду, је: 1 664
у
Републици
Хрватској; 219 у
Босни
и
Херцеговини; 570
на АП Косову и
Метохији. У овом
периоду Комисија
је учествовала у
ексхумацијама,
реексхумацијама,
обдукцијама,
идентификацијама,
реасоцијацијама и
примопредајама
посмртних остатака
18 лица: 7 у вези са
оружаним
сукобима
на

43

постору
бивше
СФРЈ (Република
Хрватска и Босне и
Херцеговине)
и
посмртних остатака
11 лица у вези са
конфликтом на АП
Косова и Метохије.
У
извештајном
периоду, одржане
су три седнице
Радне групе за лица
која се воде као
нестала у оквиру
дијалога Београд –
Приштина и три
састанка Тима за
анализу.
Реализоване
заједничке
активности
Београдске
и
Приштинске
делегације, у вези
теренских
истраживања
и
ексхумација
посмртних остатака
лица која се воде
као нестала на АП
Косова и Метохије,

44

на
следећим
локацијама:
муслиманско
гробље у северном
делу
Косовске
Митровице; рудник
Штаваљ, Сјеница;
Кошаре; Козарево,
Нови Пазар.
Дана 23. октобра
2020. године, у
Београду, одржан
је
билатерални
састанак Комисије
и
Повјеренства.
Комисија
у
сарадњи
са
Управом
за
заточене и нестале,
МКНЛ и МКЦК,
али и националним
друштвима
Црвеног
крста,
континуирано ради
на
прикупљању
података
и
утврђивању места
боравка и контакт
података чланова
породица
у
Републици Србији

45

чији су чланови
нестали
у
Републици
Хрватској, а који
нису евидентирани
у
јединственој
листи тзв. Књизи
несталих лица на
простору
Републике
Хрватске, како би
ове
породице
извршиле пријаву
нестанка
свог
члана
у
националним
друштвима
Црвеног
крста,
дале
антемортем
податке и узорак
крви
за
ДНК
анализу. Дана 12.
октобра
2020.
године одржан је
састанак
Експертске групе
за
решавање
случајева несталих
лица на простору
бивше СФРЈ.
На
граничном

46

прелазу
Сремска
Рача, 15. октобра
2020.
године
између надлежних
тела за тражење
несталих
лица
Републике Србије и
Босне
и
Херцеговине,
извршена
је
примопредаја
посмртних остатака
пет лица страдалих
у сукобима на
простору
бивше
СФРЈ у периоду
1991-1995. године.
У
циљу
спровођења
активности
предвиђених
Оквирним планом
за
решавање
питања
несталих
лица из сукоба на
подручју
бивше
Југославије,
одржана су три
састанка Групе за
нестала лица; један
састанак

47

Оперативне групе
за базу података и
један
сасатанак
Оперативне групе
за
решавање
неидентификовани
х случајева.
На
иницијативу
Међународне
комисије за нестала
лица, 15. септембра
2020.године,
на
тему одрживости
тестирања
и
провере
подударности ДНК
у
Републици
Србији који се
врше
у
сврху
идентификације
лица несталих у
сукобима
на
подручју
бивше
СФРЈ, Комисија је
предузела
активности у циљу
именовања домаће
лабораторије
за
тестирање ДНК и
изоловање профила
ДНК
из
ПМ

48

узорака,
укључујући
и
изоловање ДНК из
ПМ
узорака
ексхумираних
посмртних
остатака.
У
циљу
верификације
до
сада
непријављених
случајева несталих
лица на простору
Републике
Хрватске
из
службене
евиденције
Комисије
(оперативна листа)
у
сарадњи
са
МКЦК врши се
провера затворених
случајева
у
евиденцијама
МКЦК.
У
организацији
МКЦК председник
Комисије
је
учествовао дана 10.
децембра
2021.
године у садњи сто

49

стабала у знак
сећања на лица
нестала
током
сукоба у бившој
СФРЈ 90-их година.
У
складу
са
пројектом УНДП,
финансиране
су
активности
на
претрази локације
рудник Кижевак,
општина Рашка, а
такође
и
ексхумација
посмртних остатака
на овој локацији.
Амбасадорка
Велике Британије у
Србији
Шан
Маклеод уручила је
Комисији донацију
Владе Уједињеног
краљевства, у виду
опреме за теренско
истраживање
и
проналажење
посмртних остатака
несталих лица (георадар са дроном).
У
организацији
Амбасаде

50

Краљевине Белгије
у
Београду
и
УНДП, одржан је
састанак дана 27.
октобра
2020.
године у Београду
са представницима
амбасада чије су
државе
имале
представнике
у
саставу КФОР, а
које
су
представљале
међународне
мировне снаге на
АП
Косова
и
Метохије.
Комисија
има
дневне контакте са
породицама
несталих лица ради
информисања
о
актуелном
стању
случајева
и
прикупљања нових
сазнања
и
чињеница које могу
помоћи у решавању
судбине њихових
несталих чланова.
Комисија

51

обавештава
породице
о
чињеницама смрти
њихових чланова,
пружа помоћ у
организацији
преузимања
посмртних
остатака,
обезбеђивању
документације,
сноси
трошкове
превоза
и
обезбеђује
једнократну
новчану помоћ за
трошкове сахране.
Такође, Комисија
сарађује
и
са
удружењима
породица несталих
лица, са којима
реализује
део
својих активности и
пружа
им
материјалну помоћ
и друге видове
подршке.
Председник
и
представници
Комисије учествују

52

на конференцијама
за
штампу,
округлим
столовима и другим
тематским
скуповима
које
одржавају
удружења породица
несталих лица.
Иницијативу
о
доношењу Закона о
несталим
лицима
покренула
је
Координација
српских удружења
породица несталих,
убијених
и
погинулих лица са
простора
бивше
Југославије, и исту
је
подржао
председник
Републике,
Александар Вучић,
на
састанку
одржаном
2.
септембра
2019.
године
са
представницима
Координације
и
председником

53

Комисије
за
нестала
лица.
председник
Комисије је обавио
више разговора на
тему
уласка
у
процедуру израде
Закона, што би
подразумевало да
Министарство рада
буде
носилац
активности
и
предлагач Закона.
Договорено је да се
почетком
2021.године
формира
Радна
група за израду
модела закона, која
ће се састојати од
представника
ресорних
министарстава
и
посебних
организација.
Детаљније
информације
о
наведеним
активностима
налазе
се
у
Извештају о раду

54

2.ПК.1

Реализација
пројеката
помоћи
удружењима
породица
несталих
лица

Комисије
за
нестала лица за
2020. годину, као и
План рада за 2021.
годину,
који
Комисија доставља
Влади на усвајање.
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.
Спроведен је један
Јавни позив (дана
18.фебруара 2020.
године), на основу
којих је подржано

01

6.080.000 РСД

/

Да

/
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9 пројеката.
3.

Сектор
унутрaшњих
послова –
ИПА 2014
Унапређени
постојећи
капацитети за
смештај
азиланата

Поред наведеног у
извештају о раду
Комесаријата
за
2019. годину у
оквиру
пројекта
„Проширење
постојећих
капацитета
за
смештај тражилаца
азила“
у
2020.
години настављена
је реконструкција
прихватног центра
у
Обреновцу.
Радови су извођени
уз
стручну
контролу надзорног
органа, а завршени
су у децембру 2020.
године.
Такође, у оквиру
уговора о набаци
опреме, у јулу 2020.
године, испоручена
је кухињска опрема
у оквиру ЛОТ-а 2.

56

160.345.229,79
РСД

01

13.803.227,86 РСД

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

Да

Закључком
Владе
Републике
Србије, од 19.
априла 2018.
године, за
реализацију
пројекта ИПА
2014 Проширење
постојећих
капацитета за
смештај
тражилаца
азила, одређен
је објекат
„Бора
Марковић“ у
градској
општини
Обреновац.
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4.

Пројекат:
Регионални
стамбени
програм
Републике
Србије –
девет
потпројеката

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. Изграђене
су 64 монтажне
куће на територији
градских општина
града Београда и

05

Укупно:
2.069.759.688,76
РСД

15

385.125.506,13
РСД

01

772.563,24 РСД
од тога
Потпројекат IX
323.248.125,67
РСД
Потпројекат II
83.547.008,77
РСД
Потпројекат III
30.184.708.04
РСД
Потпројекат IV
212.319.231,23
РСД
Потпројекат V
529.536.846,35
РСД
Потпројекат VII
103.178.958,43
РСД
Потпројекат VIII
702.464.957,36
РСД - оперативни
грант (ЈУП)

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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то:
Сурчин
и
Обреновац, градова
Новог
Сада,
Крагујевца
и
Сомбора, као и
општина
Стара
Пазова,
Рума,
Пећинци
и
Темерин.
Потпројекат
је
успешно званично
завршен
и
финансијски
затворен
30.
септембра
2019.
године. У мају
2020.
године
преостала средства
након
затварања
потпројекта,
у
складу
са
утврђеном
процедуром
пребачена су у
заједнички
РСП
фонд
а
затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9. Укупно је
пребачено 272.527
ЕУР.

85.277.852,91
РСД
Курсне разлике
764,212,04
РСД
Пренето из
претходне године,
а утрошено у
2020.
385.125.506,13
РСД
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Потпројекат II:
У
складу
са
процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
износ потпројекта
износи 12.870.583
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена
у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма.
Окончани
су
поступци
и
завршен је одабир
корисника
за
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укупно
200
стамбених
јединица у девет
ЈЛС. У протеклом
периоду у оквиру
ове
компоненте
завршена
је
изградња
и
усељено је 125
корисника
у
Бајиној
Башти,
Вршцу, Кикинди,
Параћину
и
Сремској
Митровици.
Преостало је још
75
изабраних
корисника који ће
бити усељени на
четири локације у
Прокупљу,
Крушевцу, Шиду и
Шапцу
након
завршетка
изградње, имајући
у
виду
раскид
уговора
са
извођачем радова
на две локације у
Шиду и Шапцу као
и завршном фазом
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радова
у
Прокупљу
и
Крушевцу.
Усељење
ових
корисника очекује
се у току 2021.
године.
Окончан је избор
корисника
за
доделу
120
монтажних кућа и
уговори
са
корисницима
потписани су у јулу
2016.
године.
Извођач радова је
изабран.
Изграђено је и
предато
119
монтажних
кућа,
док ће се изградња
преостале куће за
корисника из Бачке
Паланке
реализовати
у
оквиру
СРБ9
имајући у виду да
је уговор са овим
извођачем завршен.
Изабрани
су
корисници
за
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доделу 334 пакета
грађевинског
материјала
и
доделу
финансијске
помоћи
за
куповину
250
сеоских
домаћинстава.
Испорука
грађевинског
материјала
завршена је за све
кориснике.
Уграђено је 287
пакета
грађевинског
материјала, у току
је
уградња
грађевинског
материјала
код
преосталих
корисника. Сеоска
домаћинства
су
купљена
свим
изабраним
корисницима
односно за 245
корисника.
Потпројекат III:
У
складу
са
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процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
износ потпројекта
износи 14.630.692
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена
у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма.
Изградња
235
стамбених
јединица у Овчи
ГО
Палилула
успешно
је
започела
29.
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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
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
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на
коме
је
дозвољена
индивидуална
стамбена
градња
18.
јула
2016.
године, док су
преостала средства
преусмерена
на
доделу
финансијске
помоћи
за
куповину сеоских
домаћинстава.
Изградња
45
монтажних кућа је
завршена а четири
уговора
су
раскинута.
Избор корисника
завршен
је
за
доделу 302 пакета
грађевинског
материјала
у
Београду.
Након
поновљеног
поступка за избор
добављача,
испорука
грађевинског
материјала
договорена је у
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једној
фази
у
складу
са
одобрењем Банке
за развој Савета
Европе, како се
планирани рок за
спровођење
ове
компоненте не би
угрожавао.
Испоручен
је
грађевински
материјал за 299
корисничких
породица док је
уградњу завршило
213 корисничких
породица. Уградња
преосталог
броја
пакета
грађевинског
материјала је у
току.
Избор корисника
завршен
је
за
доделу
финансијске
помоћи
за
куповину
69
сеоских
домаћинстава.
Сеоска
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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 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
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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
завршена
је
процедура избора
корисника
у
августу
2019.
године. Куће су
купљене за
97
корисничких
породица.
У
оквиру
децентрализоване
процедуре за 45
сеоских
кућа,
корисници
су
верификовани и све
куће су купљене.
Потпројекат IV:
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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. Након овог
анекса а све у
складу
са
процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
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износ потпројекта
износи 17.731.635
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена
у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма.
У
оквиру
компоненте
изградња станова
окончани
су
поступци
и
завршен је одабир
корисника
за
укупно
261
стамбену јединицу
у тринаест 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
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2018. године у
Ариљу, у току
2019. године у
девет
ЈЛС:
Врњачка
Бања,
Лозница,
Брус,
Кладово, Неготин,
Сомбор,
Стара
Пазова, Темерин и
Зрењанин усељена
је 191 корисничка
породица. Док је по
20
породица
усељено у Оџацима
9.
марта
2020.
године и Ужицу
30.
маја
2020.
године. Усељење
преосталих
петнаест корисника
у Бору очекује се у
2021. години.
Уговор
за
пројектовање
и
изградњу
30
монтажних
кућа
ступио је на снагу у
мају 2016. године и
у току је изградња
монтажних
кућа.
Због
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непредвиђених
односно додатних
радова
на
појединим
локацијама, уговор
са
извођачем
радова је продужен
16. новембра 2017.
године.
У
међувремену
дошло
је
до
раскида
три
уговора и коначан
број корисника у
оквиру
ове
компоненте
смањен је на 27.
Изграђено је и
примопредато 27
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
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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
и
примопредате
корисницима.
Изабрани
су
корисници
за
доделу 200 пакета
грађевинског
материјала
и
испорука
материјала
отпочела је
у
априлу
2017.
године. У складу са
техничким
спецификацијама
грађевинског
материјала коначан
број
пакета
за
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испоруку је 194.
Сав
грађевински
материјал
је
испоручен.
Из
додатних средстава
обезбеђена
је
додела још 202
пакета
грађевинског
материјала
у
тринаест
ЈЛС.
Јавни
позиви
објављени су током
новембра
и
децембра
2016.
године чиме је
отпочела
децентрализована
процедура избора
корисника за ове
ЈЛС. У складу са
техничким
спецификацијама
грађевинског
материјала коначан
број
пакета
за
испоруку је 177.
Испоручено је 176
пакета
грађевинског
материјала.
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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
свим
изабраним
корисницима.
Поред ових пакета
обезбеђено је још
додатних 60 пакета
грађевинског
материјала за већ
изабране
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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
је
испоручен
свим
корисницима.
Комесаријат
за
избеглице
и
миграције,
као
водећа институција
програма је након
остварених уштеда
у оквиру трећег и
четвртог
потпројекта 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 115
пакета
грађевинског
материјала
у
четврти
потпројекат.
Ова
стамбена решења
биће реализована
кроз
доделу
директног гранта у
једанаест ЈЛС: ГО
Земун,
ГО
Обреновац, Врбас,
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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 једанаест ЈЛС
за 112 корисника.
Испоручен
је
материјал
свим
корисницима
у
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оквиру једне фазе
испоруке.
Поред
грађевинског
материјала
овим
захтевом из осмог
потпројекта
пребачено је и 76
сеоских кућа у
четврти
потпројекат.
Ова
стамбена решења
биће спроведена у
оквиру
децентрализоване
процедуре
у
дванаест ЈЛС са
којима су средства
већ уговорена и
уговори потписани
у децембру 2018.
године.
Процедура избора
корисника
завршена је у јуну
2019. године и
коначан
број
изабраних
корисника је 67 док
су куће
за 66
корисника купљене
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а
куповина
преостале куће у
Новој
Црњи
очекује се у току
2021. године.
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 за
58 корисника јер је
на листи корисника
у
Жабарима
израбран
један
корисник мање од
планираног.
Из
додатних средстава
обезбеђена
је
куповина додатних
200 сеоских кућа.
Потписани
су
Уговори са 19 ЈЛС,
док је једна ЈЛС
одустала због чега
је коначан број
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планираних
решења
181.
Процедура избора
корисника
завршена је у свим
ЈЛС.
Завршена
је
куповина
181
сеоске
куће.
Потпројекат V:
У
складу
са
процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
износ потпројекта
износи 51.415.697
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена

81

у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма.
Избор корисника за
доделу
1.267
стамбених
јединица
је
завршен, од чега је
изградња
828
стамбених
јединица
планирана
у
двадесетпет 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 Стару
Пазову и Београд је
завршено.
Изградња
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стамбених
јединица
у
Београду почела је
19. октобра 2017.
године, употребна
дозвола
добијена је 14. јуна
2019. године а
церемонија
свечаног усељења
корисника
одржана је 20. јуна
2019. године, чиме
је и обележен Дан
избеглица.
Изградња у Старој
Пазови почела 27.
августа
2018.
године.
Радови
су
завршени
у
новембру
2019.
године а корисници
су
усељени
5.
августа
2020.
године. За осталих
828
стамбених
јединица
у
двадесетпет
ЈЛС
завршени
су
пројекти
и
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склопљени
су
уговори за радове
са
извођачима
током 2018. године
док су радови на
једној локацији у
Лучанима
уговорени 7. јуна
2019. године.
Радови су почели
на
свим
уговореним
локацијама.
Церемонија
усељења двадесет
корисничких
породица у Убу
одржана је 6. јула
2019. године.
Упркос КОВИД-19
пандемији у оквиру
овог
потпројекта
усељени
су
корисници у још 17
ЈЛС
и
то:
у
Мионици 3. јануара
Новом Саду 5. јуна
када је и обележен
Дан
избеглица;
Новом Пазару 8.
јуна; Крупњу 17.
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марта; Жабарима
30.
марта;
Крушевцу
6.
септембра, Ваљеву
24. маја; Ужицу 30.
маја; Свилајнцу 15.
јуна;
Малом
Црнићу
21.
фебруара;
Пожаревцу 6. јуна;
Темерину
27.
августа;
Бачком
Петровцу и Бачкој
Паланци 29. маја;
Сремској
Митровици 8. јула;
Иригу 16. јуна и
Сремским
Карловцима
16.
децембра
2020.
године. Усељење
преосталих
корисника у 7 ЈЛС:
Ниш,
Лозница,
Лучани, Чајетина,
Панчево, Кикинда
и Зрењанин очекује
се током 2021.
године.
Објављени су јавни
позиви за доделу
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200
пакета
грађевинског
материјала
и
куповину
241
сеоске куће док је
Република Србија
из
контрибуције
издвојила средства
за куповину 139
сеоских кућа у
дванаест
ЈЛС.
Избор корисника за
доделу
грађевинског
материјала
је
завршен и након
припреме
техничких
спецификације
коначан
број
корисника којима
ће бити додељен
материјал је 242.
Грађевински
материјал
испоручен је свим
кориснцима
у
једанаест
ЈЛС:
Владимирци,
Алибунар, Бајина
Башта, Суботица,
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Мали
Иђош,
Врање,
Топола,
Бечеј,
Инђија,
Стара Пазова и
Сомбор. У току је
уградња материјала
корисницима
којима
је
испоручен
грађевински
материјал.
Корисници
за
доделу 241 сеоских
кућа у 16 ЈЛС:
Врњачка Бања, 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
2019.
године
купљено је 213
кућа у овим ЈЛС.
Из
контрибуције
Републике Србије
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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 свим
ЈЛС. Купљено је
140 кућа односно
једна кућа више за
корисника
из
Лајковца.
Потпројекат VII:
У
складу
са
процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
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потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
износ потпројекта
износи
8.359.521
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена
у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма.
У овом потпројекту
планирана је нова
компонента која се
односи
на
куповину
130
стамбених
јединица. Процес
верификаије
корисника завршен
је у 7 ЈЛС. Израђен
је приручник за
куповину станова
који је одобрен од
стране Банке за
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развој
Савета
Европе. Два јавна
позива за продавце
завршена су у 2018.
години. Три нова
јавна позива за
продавце
покренута су у
2019. години од
чега је један на
територији Новог
Сада која су током
2020. године остала
отворена
за
заинтересоване
продавце. У овом
извештајном
периоду купљено је
додатних
20
стамбених
јединица што чини
укупно 23 усељене
корисничке
породице.
Куповина
171
сеоске
куће
планирана је за
изабране
кориснике у оквиру
другог и четвртог
потпројекта
у
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оквиру
децентрализованог
спровођења.
Уговори са 22 ЈЛС
потписани су 21.
марта и 3. априла
2018.
године.
Завршена
је
куповина 161 куће
у 22 ЈЛС. Додела
221
пакета
грађевинског
материјала
планирана је за
изабране
кориснике у оквиру
другог и четврог
потпројекта.
Спецификације
грађевинског
материјала урађене
су
за
све
кориснике.
Испорука
материјала
завршена је у свих
седамнаест
ЈЛС:
Бачка
Паланка,
Србобран,
Темерин,
Ковин,
Панчево,
Нови
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Београд,
Велика
Плана,
Вршац,
Кула,
Бачка
Топола,
Апатин,
Кикинда,
Зрењанин, Сремска
Митровица, Рума,
Ириг и Шабац
2. децембра 2019.
године.
Уградња
материјала је у
току. Пројектовање
358
стамбених
јединица у девет
ЈЛС:
Нови Сад,
Суботица, Вршац,
Врњачка
Бања,
Панчево,
Аранђеловац,
Лозница,
Бачки
Петровац и Ариље,
за изградњу 358
стамбених
јединица
језавршено.
Анексом
Споразума
потписаном
2.
октобра
2018.
године, омогућено
је и пројектовање
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за
још
350
стамбених
јединица у 10 ЈЛС:
Београд,
Кучево,
Панчево, Нови Сад,
Врбас, Смедерево,
Смедеревска
Паланка, Варварин
и Пећинци које је
такође завршено.
Комисија за избор
корисника
града
Београда дана 16.
јула 2019. године,
објавила је Јавни
позив за давање у
закуп
са
могућношћу
куповине
250
стамбених
јединице у насељу
Овча
1.
Због
великог
броја
пријава
као
и
актуелне ситуације
у вези КОВИД-19
поступак
избора
корисника је још
увек у току.
Потпројекат VIII:
У
складу
са
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процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
износ потпројекта
износи 30.291.316
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена
у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма.
Предвиђена
изградња
358
стамбених
јединица у девет
ЈЛС за које је
пројектовање
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завршено,
планирана је у току
2020-2021 године.
Избор корисника
завршен је у седам
ЈЛС док је у току у
преостале две ЈЛС.
Анексом
Споразума који је
потписан 7. марта
2019.
године
предвиђена је и
изградња додатних
250
стамбених
јединица
у
Београду у оквиру
комплекса у Овчи
1. Јавни потив за
кориснике
објављен је 16. јула
2019. године. У
току
је
избор
корисника.
Изграња
ових
стамбених
јединица
поред
донаторских
средстава
биће
финансирана
из
средстава
града
Београда
као
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додатна
контрибуција
у
оквиру
Регионалног
програма
стамбеног
збрињавања.
Јавни позив за
доделу
30
монтажних кућа је
објављен
25.
априла
2018.
године.
Избор
корисника завршен
је 23. децембра
2019.
године.
Извођач
за
пројектовање
и
изградњу ових кућа
изабран је у јуну
2020. године чиме
је
отпочело
пројектовање
у
оквиру
ове
компоненте за све
кориснике.
Завршетак
изградње очекује се
у 2021. години.
Додела 136 пакета
грађевинског
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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.
Децентрализован
избор корисника за
36
корисника
завршен
је
у
јануару
2020.
године,
док
је
централизован
избор
корисника
завршен за 105
корисника
у
априлу
2020.
године. Испорука
грађевинског
материјала
је
отпочела
у
децембру
2020.
године за изабране
кориснике.
Избор корисника за
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куповину
79
сеоских кућа биће
спроведен на два
начина
односно
избор корисника за
22
куће
биће
централизован док
ће за 56 кућа бити
расписана додела
директног гранта.
Овај
начин
спорвођења
одобрен
је
од
стране Банке за
развој
Савета
Европе
22.
новембра
2019.
године.
Избор
корисника за 22
куће завршен је у
децембру
2019.
године, док је у
оквиру
децентрализован
поступка провера
корисника у земљи
порекла у току и
очекује
се
завршетак
процедуре у првом
кварталу
2021.
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године. Куповина
кућа и завршетак
свих
активности
очекује се током
2021. године.
Потпројекат IX:
Споразум
о
донацији за девети
потпројекат
у
оквиру
Регионалног
програма
стамбеног
збрињавања
потписан
је
7.
марта 2019. године.
Овим потпројектом
предвиђена
је
додела
900
стамбених решења.
У
складу
са
процедуром о току
новца
остварене
уштеде
током
спровођења
пројекта пребачене
су у заједнички
РСП фонд а затим
преусмерена
на
потпројекте СРБ8 и
СРБ9.
Анекс
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Споразума
о
донацији потписан
је 7. октобра 2020.
године. У складу са
наведеним укупан
износ потпројекта
износи 28.037.375
ЕУР. Истовремено
овим анексом је
обухваћена измена
у броју стамбених
решења која ће
бити
додељена
корисницима
Програма. Коначни
број
стамбених
решења је 1080 и
то у оквиру пет
компоненти. Прва
компонента односи
се на изградњу 350
стамбених
јединица у 10 ЈЛС:
Пећинци,
Смедерево,
Смедеревска
Паланка, Кучево,
Варварин, Панчево,
Краљево,
Врбас,
Нови
Сад
и
Београд.
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Пројектовање
за
девет
локација
завршено је у јуну
2019. године док је
за
последњу
локацију у Новом
Саду завршено 18.
децембра
2019.
године. Анексом је
одобрена изградња
додатне
62
стамбене јединице
у 3 ЈЛС: Чачак,
Пећинци
и
Зрењанин
што
чини укупно 13
ЈЛС за изградњу
станова.
Избор корисника
завршен је у 9 ЈЛС
док је у 2 ЈЛСБеограду и Новом
Саду услед великог
броја пријава и
ситуације у вези
КОВИД 19 још у
току а за две нове
ЈЛС:
Чачак
и
Зрењанин
биће
расписани
јавни
позиви у 2021.
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години. Уговорена
је изградња
за
седам ЈЛС док је за
три ЈЛС: Нови Сад,
Врбас и Панчево
поново
покренут
тендер
а за
додатне три ЈЛС:
Чачак, Зрењанин и
Пећинци расписан
тендер. Завршени
су радови у две
ЈЛС: Кучево и
Варварин.
Куповина
100
стамбених
јединица очекује се
у
Београду
и
Панчеву.
Први
јавни позив за
куповину
50
стамбених
јединица
у
Београду објављен
је 26. августа 2019.
године. Анимација
тржишта
спроведена
је
током новембра и
децембра
2019.
године у Сурчину,
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Обреновцу,
Сопоту,
Младеновцу
и
Гроцкој од стране
представника
Комесаријата
и
ЈУП-а. Укупно је
по оваом јавном
позиву пристигло
53 пријаве од којих
је
повучено
и
неприхватљиво 26
пријава.
Други
јавни
позив
покренут
је
5.
октобра
2020.
године у оквиру
кога је пристигло
60 пријава које су у
процесу
евалуације. Јавни
позив за куповину
36
стамбених
јединица у Панчеву
покренут је 27.
фебруара
2020.
године и отворен је
до 27. фебруара
2021. године. У
извештајном
периоду пристигло
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је 12 пријава од
којих је повучено и
неприхватљиво 10
док су две у
процесу
евалуације.
У
оквиру
компоненте
изградња
50
монтажних кућа за
кориснике
рангиране
испод
црте
у
осмом
потпројекту, избор
корисника завршен
је 14. јула 2020.
године и коначан
број
изабраних
корисника је 55.
Извођач
радова
избран
је
у
септембру
2020.
године. У току је
пројектовање.
Додела 200 пакета
грађевинског
материјала за све
преостале изабране
кориснике из СРБ8,
5 и 4 рангиране
испод црте у осмом
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потпројекту
започета
је
припремом
техничких
спецификација
грађевинског
материјала.
Куповина
200
сеоских кућа за
кориснике
рангиране
испод
црте
у
осмом
потпројекту биће
иницирана након
завршетка избора
корисника у оквиру
СРБ8
као
и
директног гранта у
оквиру СРБ9 ове
компоненте.
Имајући у виду да
су
Републици
Србији
одобрена
додатна донаторска
средства
за
куповину додатних
180 сеоских кућа,
Анекс Споразума о
донацији потписан
је 31. јула 2019.
године. Куповина
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5.

Подршка у
форми
твининг
пројекта –
ИПА 2016

ових
кућа
планирана је у 12
ЈЛС: Рума, Кула,
Ириг,
Сомбор,
Стара
Пазова,
Инђија,
Бачка
Паланка, Кикинда,
Панчево, Београд,
Сремска
Митровица
и
Србобран
кроз
доделу директног
гранта општинама.
Уговори са 11 ЈЛС
потписани су у
децембру
2019.
године.
Јавни
позиви покренути
су у свим ЈЛС и
звог ситуације са
КОВИД-19
продужени до краја
маја 2020. године.
Избор корисника је
у току.
Општи
циљ
пројекта
је
да
допринесе јачању
капацитета
Комесаријата
за
избеглице
и

56

91.826.642,95 РСД Стратегија за
управљање
миграцијама.
Национална
стратегија за
решавање питања

Не

Наведени
програм није
био наведен у
ГОП-у за 2020.
годину из
разлога што је
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миграције и других
релевантних
институција
за
спровођење
политика
и
поступака
у
области миграција
и азила у складу са
правним
тековинама
Европске
уније.
Пројекат
финансира
Европска унија у
оквиру ИПА 2016
програма
у
вредности
од
1.000.000
евра.
Пројекат је започео
са спровођењем 7.
октобра
2019.
године.
Време
реализације
пројекта је било 12
месеци, Пројекат је
у
међувремену
продужен на још 12
месеци и исти траје
до 6. октобра 2021.
године.

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

планирано да
исти траје до 6.
октобра 2020.
године, што је
у међувремену
продужено за
још годину
дана, тако да
исти траје до 6.
октобра 2021.
гоине.
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6.

Наставак
подршке за
повећање и
унапређење
капацитета за
управљање
мигрантском
кризом у РС –
МАДАД 2”. Уговор о
бесповратној
помоћи - TFMADAD/2017
/T04.86
и
Јачање
капацитета за
одговор
државних
органа
Републике
Србије како
би што
ефикасније
управљали
мешовитим
миграционим
токовима Уговор о
бесповратној
помоћи

Министарствo за
рад, запошљавање,
борачка
и
социјална питања,
Комесаријат
за
избеглице
и
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
TFMADAD/2017/T04.
86
у
циљу
спровођења
пројекта „Наставак
подршке
за
повећање
и
унапређење

56

1.202.162.010,18
РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама

Не

Пројекат:
„Наставак
подршке за
повећање и
унапређење
капацитета за
управљање
мигрантском
кризом у РС –
МАДАД 2”,
није био
предвиђен
Програмом
рада за 2020.
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
превазилажењу
избегличке
мигрантске
кризе.
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ИПА/2019/41
1-187

капацитета
за
управљање
мигрантском
кризом у РС –
МАДАД
2”.
Активности
су
фокусиране
ка
обезбеђивању
додатних
теренских радника
за
рад
са
мигрантима,
за
потребе
Комесаријата
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

Координатор
пројекта
„Мадад 2“
Министарствo
за рад,
запошљавање,
борачка и
социјална
питања је у
току 2019.
године
Комесаријату
за избеглице и
миграције
пренео укупно
255.833.515,89
РСД.
Оперативних
средстава из
2019. године у
2020. годину,
пренето је
19,308,225.10
РСД. Од
укупно
опредељених
средстава на
име овог
пројекта, за
услуге
смештаја и
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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
миграната
у
институције
образовања.
Укупна вредност
пројекта 16.000.000
ЕУР, од тога буџет
Комесаријата
за
избеглице
и
миграције износи

основне
животне
услове
тражиоцима
азила и
мигрантима
утрошено је у
2020. години
11,137,923.04
РСД, као што
је и наведено у
табели V тачка
1.ПА.2 овог
извештаја. Од
остатка
средстава
укупно
657,255.66 РСД
утрошено је за
одржавања
аутомобила.
Остатак
средстава у
висини од РСД
7,607,853.18 су
неутрошена
средства
Пројекта, а
укључујући и
повраћај
средстава у
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10.921.843 ЕУР. У
2019.
години
Министарство за
рад, запошљавање,
борачка
и
социјална питања
је кроз локалну
корекцију прихода
пренело
Комесаријату
за
избеглице
и
миграције износ од
255.833.515,89
РСД.
Подршка органима
државне
управе
Републике Србије у
пружању
услуга
мигрантској
популацији током
2020 године била је
пружена
кроз
Пројекат „Јачање
капацитета
за
одговор државних
органа Републике
Србије како би што
ефикасније
управљали
мешовитим
миграционим

износу од РСД
94,788.78.
Донатор
Делегација
Европске уније
је на основу
грант уговора
Специјална
мера 6
Комесаријату
дана
10.12.2019.
године,
пребацио прву
траншу
средстава у
износу од
1,399,562,637.6
5 РСД. Укупно
у 2020. години
са предметног
пројекта
потрошено је
1,197,241,049.2
5 РСД. Од
укупно
опредељених
средстава на
име овог
пројекта, за
услуге
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токовима
I“,
финансиран
из
предприступних
средстава, а који се
заснива
на
искуствима
из
неколико
претходних
пројеката. Пројекат
је
усмерен
ка
одржању
и
повећању
капацитета органа
државне
управе
Републике Србије
за
управљање
миграцијама,
исхране корисника,
као и побољшању
смештајних
капацитета
и
пружених
услуга
како
би
се
осигурала заштита
права мигрантске
популације
и
угрожених
група
миграната,
избеглица
и
тражиоца азила у
прихватним
и

смештаја,
исхране и
основне
животне
услове
тражиоцима
азила и
мигрантима
утрошено је у
2020. години
709.130.919,84
РСД, као што
је и наведено у
табели V тачка
1.ПА.2 овог
извештаја.
Остатак
средстава
утрошен је за
исплату зарада
лицима
ангажованим
за рад у
центрима за
азил и
транзитноприхватним
центрима и то
436,293,153.31
РСД,
имплементаци
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центрима за азил.
Средства
су
намењена
за
ангажовање
додатног особља у
прихватним
и
азилним центрима,
а
у
сврху
адекватнијег
и
ефикаснијег
пријема
и
збрињавања
корисника као и
унапређењу услуга
у центрима. Такође,
пројекти
ће
финансирати
текуће трошкове за
сталне и азилне
центре, а у циљу
достизања
међународних
стандарада када су
смештајни
капацитети
у
питању. У сврху
спровођења азилног
поступка, један део
средства усмерен је
ка преводиоцима за
поступајуће

оној јединици
пројекта
9,967,341.94
РСД, трошак
горива
21.531.972,00
РСД, трошак
одржавања
аутомобила
6,495,853.40
РСД, смештај и
исхрана
запослених у
сталним и
прихватним
центрима
15,742,740.25
РСД, превоз
ученика
856.454,55
РСД, услуга
финансијске
верификације
1,052,232.71
РСД и трошак
канцеларијског
материјала
200,000.00
РСД.
Делегација
Европске
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7.

Подршка
образовању
деце
избеглица и
миграната у
Србији путем
дигиталне

службенике
Канцеларије
за
азил.
Како
би
осигурали
несегрегирано
образовање,
и
омугућили да деца
корисници
прате
наставу у оквиру
школа
у
примајућим
заједницама,
пројекат ће бити
усмерен
и
на
подршку локалним
самоуправама
у
обезбеђивању
превоза за школску
децу.
Период
трајања
имплементације
пројекта
је
18
месеци почев од
13.12.2019. године.
Дана 11. септембра
2020.
године
Комесаријат
за
избеглице
и
миграције упутио
је писмо подршке
УНИЦЕФ
у

Уније је на дан
27.11.2020.
године на
рачун
Комесаријата
пребацила и
другу траншу
средстава у
укупном
износу од РСД
489,111,858.99.
Остатак
средстава у
износу од
687,403,828.63
РСД
представљају
неутрошена
средства
Пројекта на
дан 01.01.2021.
године.
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705.087,54 РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама

Не

Наведени
пројекат није
био наведен у
ГОП-у за 2020.
годину
из
разлога што је
исти одобрен и
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платформе за
учење језика
„Акелиус“ –
е-учење као
одговор на
кризу
изазвану
инфекцијом
COVID-19

Србија
који
је
покренуо
партнерство
са
Акелиус
фондацијом у циљу
пружања
онлајн
подршке
у
образовању деце из
популације
миграната
укључене
у
редован
систем
образовања
и
васпитања
Републике Србије.
Пројекат реализује
УНИЦЕФ Србија
са две националне
институције
Комесаријатом за
избеглице
и
миграције (КИРС)
и Министарством
просвете, науке и
технолошког
развоја (МПНТР).
Пројекат има за
циљ да подржи
укључивање деце и
омладине
из
избегличке
и

започео
са
реализацијом
септембра
месеца 2020.
године.
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мигрантске
популације
у
формални
образовни систем
Републике Србије и
да обезбеди помоћ
у
учењу.
Специфични
циљеви:
Специфични циљ
1.
Три
изабрана
центра и то: центар
за азил Крњача и
прихватни центри
Шид
и
Врање
технички
су
опремљена
да
подрже
рад
Библиотеке
дигиталних
технологија (ИКТ
библиотеке), које
омогућавају
доступност
и
коришћење
Акелиус
платформе
за
учење
страних
језика;
Специфични циљ
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2.
Ојачане
компетенције до 30
наставника
и
ментора за вођење
комбиноване
наставе и учења у
дигиталном
окружењу,
укључујући
компетенције
за
индивидуализовану
наставу и праћење
напретка ученика и
Специфични циљ
3.
Обезбеђена
доступност
програмима
за
дигитално учење и
подршку у учењу
за до 300 ученика,
старости
6-18
година, који су
подржани у учењу
енглеског језика и
јачању дигиталних
компетенција,
уз
коришћење
Акелиус
платформе
за
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стране језике
Координација
на
националном нивоу
остварује се на два
начина:
национални
пројектни савет у
чијем
раду
учествују контакт
особе
из
три
институције
које
спроводе пројекат
(УНИЦЕФ, КИРС,
МПНТР) и преко
националних
координатора
опредељених
од
УНИЦЕФ-а
и
МПНТР.
Координација
на
локалном нивоу се
остварује преко три
локална
координатора које
ангажује
Комесаријат.
Три
одабрана
центра опремљена
су
техничком
опремом
(таблет
уређаји
укупно
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8.

112), набављеним
од
стране
УНИЦЕФ-а, а који
ће
се
након
реализације
пројекта (31. мај
2021.
године)
донирати КИРС-у,
по
редовној
процедури
УНИЦЕФ-а.
Подршка
Подршка
заглављеним
заглављеним
мигрантима у мигрантима
у
Србији
Србији
у 2020. години
финансиран
од
стране Швајцарске
владе са циљем да
побољшаа техничке
и
материјалне
услове
у
рабхоловима
за
квалитетније
услове смештаја и
живота миграната
заглављених
у
Србији.
Пројектне
активности: замена
подова
у
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2.725.362,40 РСД

Стратегија за
управљање
миграцијама

Не

Наведени
пројекат није
био наведен у
ГОП-у за 2020.
годину
из
разлога што је
исти одобрен
јуна
месеца
2020. године, а
окончан
децембра
месеца 2020.
године.
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рабхоловима
за
смештај миграната
у
прихватном
центру Адашевци,
поправка
и
реконструкција
хитера за грејање
свих рабхолова у
прихватним
центрима
и
реконструкција
ходника, предулаза
у
рабхолове
у
прихватном центру
Адашевци.
Побољшање
квалитета
ургентних
смештајних
капацитета који се
нису реновирали од
почетка избегличке
кризе 2015. а током
ванредног стања у
2020.
години
изазваним КОВИД19 пандемијом, због
великог притиска
на смештај дошло
је
до
великог
оштећења
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смештајног
капацитета
ургентни
смештаја
миграната.

за
вид

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 – други
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), а преко Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

121

