
 

Бр.__________________ 

Београд, _____________ 

 

Комесаријат за избеглице и миграције у складу са чланом 21. Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018), утврђује  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА    

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ 

 

1. Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС" бр. 149/2020,  

40/2021 и 100/2021), у оквиру раздела 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, програм 

1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, функција 070 – 

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, програмска 

активност 0013 – Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања 

миграцијама, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 

опредељено је 12.000.000,00 динара.  

Комесаријат за избеглице и миграције је 16. марта 2021. године објавио Јавни позив за 

финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног друштва од значаја 

за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу 

споразума о реадмисији, усмерених ка очувању идентитета обележавањем датума од значаја 

за корисничку популацију, унапређењу информисаности у областима од значаја за 

корисничку популацију, подизању свести јавности и јачању толеранције кад је реч о 

проблемима и препрекама са којима се корисничка популација суочава, на прикупљање грађе 

и документације која ће сведочити о активностима Комесаријата у протеклом периоду и 

обезбеђивању помоћи пострадалим повратничким заједницама у разорном земљотресу у 

Хрватској. 

По овом Јавном позиву пријаве је послало 36 удружења, а након бодовања и рангирања у 

складу са Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују 

организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, интерно 

расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији и породице 

несталих лица, Одлуком је одобрено делимично финансирање 34 програма и реализована су  

средства у износу од 5.300.000,00 динара: 

 



 

Рб 

 

Назив удружења 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

 

1 

Завичајно удружење 

Банијаца, потомака и 

пријатеља Баније 

Београд Земљотрес није препрека 300.000,00 

2 
Удружење Срба из Хрватске Београд 

Зборник радова бр. 17/2021. 

''Грађански рат у Хрватској'' 
200.000,00 

 

3 
Центар за информативну 

подршку ''Наш Одговор'' 
Београд 

Штампање часописа за 

избјегла, расељена лица и 

мигранте ''Прави одговор'' 

200.000,00 

4 Српско културно друштво 

''Зора Книн" 
Београд 

22(35) Крајишки ликовни 

салон 
300.000,00 

 

5 

 

Удружење резервних војних 

старешина Српске Крајине у 

Србији 

Београд 

Могућности превазилажења 

посљедица грађанског рата у 

Хрватској !991-1995-30 

година од почетка рата 

100.000,00 

6 Академска иницијатива 

''Форум 10'' 

Нови 

Пазар 

Матична земља порекла-

једина домовина'' 
160.000,00 

7 Удружење пензионера из 

Републике Хрватске  
Београд 

Косово и Метохија хроника 

времена прошлог и садашњег 
100.000,00 

8 
КУД ''Петрова Гора-Кордун'' Београд 

9. фестивал ''Завичају у срцу 

те носим''  
120.000,00 

 

9 

Крајишки културно-

информациони центар 

''Крајина'' 

Нови Сад ' 26.година после Олује'' 150.000,00 

 

10 

Удружење избеглих, 

расељених и досељених лица 

''Завичај''  

Београд 
Парастос невино убијеним 

цивилима на Банији 1991 
100.000,00 

 

11 

Удружење Срба из општина 

Босанске Крајине у 

Федерацији БиХ 

Београд 

Обележавање страдања Срба, 

Јевреја и Рома на простору 

Босанске Крајине 

120.000,00 

 

12 

Координација удружења 

избеглих и расељених у 

Републици Србији'' 

Београд 'Страдања'' 100.000,00 

 

13 Завичајно удружење грађана 

''Ћиро Личка Калдрма-Дрвар'' 
Београд 

'Путовање у прошлост народа 

Срба'' поднаслов '' Његујмо 

наше корјене да би нам гране 

боље рађале'' 

100.000,00 

 

 

14 

Удружење бораца, потомака 

и поштовалаца НОР-а 6. 

личке пролетерске дивизије 

"Никола Тесла" и 35. личке 

ударне дивизије 

Београд 
'Београд, град херој-културно 

и историјско наслеђе'' 
150.000,00 

15 Удружење Срба из Хрватске 

"Никола Тесла" 
Крагујевац 

'Од Ђурђевдана до 

Михољдана'' 
100.000,00 



 

16 
Удружење Рома  Беочин Беочин 

Радионице/обуке намењене 

женама интерно расељеним 

лицима и повратницима по 

споразуму о реадмисији  

200.000,00 

 

17 Удружење "Српска Крајина 

1990" 
Београд 

Зборник-Списак погинулих у 

РСК и РХ 1990-1998/ Ратко 

Личина и Др Александар 

Мартиновић 

100.000,00 

 

18 
Удружење за заштиту истине 

о српском народу "21. 

новембар" 

Београд 

Документација о ратним 

страдањима српског 

становништва у БиХ 1992-

1995 

150.000,00 

 

19 
Удружење грађана "Калина" Београд 

Сексуално насиље над 

припадницама српске 

националности на подручју 

РХ у конфликту деведесетих 

150.000,00 

 

20 

Документарно 

информациони центар 

"ВЕРИТАС КНИН" 

Београд Сећања и помени 150.000,00 

21 Завичајно удружење 

"Стрмичка парохија" 
Београд 

Сабор народног стваралаштва 

''Сијело Тромеђе'' 
250.000,00 

 

22 ХО ''Српски ратник''  Инђија 

Тематски бр гласила Српски 

ратник-''26 година од 

злочиначке акције ''Олуја'' 

100.000,00 

23 
Удружење грађана "Обровац" Београд 

Обиљежавање дана Владане 

Деснице 
100.000,00 

 

24 "Хаусинг Центар" Београд 

Анализа искустава програма 

самоградње ( тип Ф, кућа која 

расте) 20 година после  

200.000,00 

 

25 
Коалиција удружења 

избеглице  у Републици 

Србији 

Београд 

Информативна помоћ лицима 

која живе у избегличким 

насељима у Републици 

Србији  

200.000,00 

 

26 
Завичајно удружење 

Крајишника ''Никола Тесла'' 
Пландиште 

Нематеријално културно 

наслеђе као кључ очувања 

идентитета Срба крајишника 

150.000,00 

 

27 
Удружење Свети Спас Београд 

Просветно-културни живот 

праволсавних Срба у 

Призрену и његовој околини 

у 19 и почетком 20 века 

200.000,00 

 

28 

Друштво за подизање 

меморијалног центра 

"Српски меморијал" 

Београд 

Масовни злочини на верске 

српске празнике 1992-1995 у 

БиХ 

100.000,00 

 

29 

Удружење за очување 

традиције "Чувари Христовог 

гроба" 

Београд 
Чување традиције врличко-

книнског подручја 
150.000,00 



 

30 Крајишки културни центар Београд 

Кордун-споменичка баштина 

Срба у ријечи, бројкама и 

слици 

200.000,00 

31 Завичајно удружење 

"Мањача" 
Нови Сад 'Завичајни збор-Косидба'' 150.000,00 

 

32 

Удружење избеглих, 

расељених и досељених 

Срба, општине Бачка 

Паланка 

Бачка 

Паланка 

Анализа ефеката Националне 

стратегије за решавање 

питања избеглица и ИРЛ за 

период 2015-2020 

200.000,00 

 

33 Савез Крајишких удружења Нови Сад 

Дан сећања на страдање Срба 

у 13. западнокрајишких 

општина 

100.000,00 

34 Удружење избеглица из Р 

Хрватске 
Београд 

'Избеглице и књижевно 

стваралаштво'' 
150.000,00 

 

Завичајно удружење „Стрмичка парохија“ је 4. августа 2021. године Комесаријату упутило 

Допис да нису у могућности да реализују Програм за који су им одобрена и уплаћена средства 

од стране Комесаријата, јер традиционални сабор народног стваралаштва „Сијело тромеђе“ 

неће бити одржан због епидемиолошких мера које су надлежне службе Републике Хрватске 

донеле за организовање културних догађаја на територији Хрватске. По упућеној 

инструкцији, Удружење је уплаћена средства у износу од 250.000,00 динара уредно вратило 

на економску класификацију 481, те су могла да се користе за финансирање неког другог 

програма. 

Други Јавни позив за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног 

друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и 

повратника по основу споразума о реадмисији објављен је 13. августа 2021. године. По овом 

Јавном позиву, за финансирање/делимично финансирање програма организација цивилног 

друштва усмерених ка прикупљању  грађe за документациони центар  Комесаријата за 

избеглице и миграције  која  сведочи о страдањима Срба на простору бивше СФРЈ и 

неалбанског становништва на Косову и Метохији,  активностима Комесаријата на прихвату и 

збрињавању избеглица са простора бивше СФРЈ и интерно расељених лица са Косова и 

Метохије,  прикупљању грађе и документације о повратницима по споразумима о реадмисији, 

као и програма усмерених ка прикупљању документационе грађе о миграторним кретањима 

од 2015. године и повећаном приливу миграната у Републику Србију, пријаве је послало 18 

удружења, а након бодовања и рангирања у складу са Правилником о поступку доделе и 

контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма која реализују организације цивилног друштва и удружења, од значаја 

за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу 

споразума о реадмисији и породице несталих лица, Одлуком је одобрено делимично 

финансирање 14 програма и реализована су средства у износу од 3.289.970,00 динара: 

 



 

Рб 

 

Назив удружења 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

1 Српско културно друштво 

"Зора-Книн" 
Београд 

Историјат збирке ликовне 

колоније манастира Крка" 
240.000,00 

2 Кућа ромске културе Београд Да се не заборави 2 250.000,00 

 

3 
Удружење Срба из Хрватске  Београд 

ИНФОРМАТОР Асоцијације 

избјегличких и других 

удружења, бр.4.  Срба из 

Хрватске 

200.000,00 

 

4 Центар за инфрмативну 

подршку "НАШ ОДГОВОР" 
Београд 

Штампање часпописа за 

избјегла, расељена лица и 

азиланте "Прави одговор" 

бр.172 

220.000,00 

 

5 

 

Србска читаоница Др Јован 

Рашковић  
Београд 

Монографија: Избјеглиштво за 

вријеме постојања Републике 

Српске Крајине  (1991 - 1995) 

200.000,00 

 

6 
Удружење грађана "Српски 

крајеви" 
Нови Сад 

Анализа уписа имовине и 

заштита имовинских права 

Срба у федерацији БиХ 

250.000,00 

 

7 

Удружење за заштиту истине 

о Српском народу, 21. 

новембар 

Београд 

Документација о страдањима 

српског становништва БиХ 

1992-1995 

250.000,00 

 

8 

Друштво за подизање 

меморијалног центра српским 

жртвама геноцида у 20 веку '' 

Српски меморијал'' 

Београд 

Српски добровољци и 

припадници ЈНА погинули у 

БиХ током рата 1992-1995 

250.000,00 

9 
Удружење грађана "НАНАС" Београд 

Документарни филм о 

манастиру Докмир 
360.000,00 

10 Удружење пензионера из 

Хрватске 
Београд 

Злочини и етничко чишћење 

Срба у Госпићу и околини 
200.000,00 

11 Удружење породица несталих 

и погинулих лица "Суза" 
Београд 

Бележење страдања 

деведесетих 
129.970,00 

 

12 

Удружење отетих, убијених и 

прогнаних са Косова и 

Метохије "Паштрик" 

Београд Остајемо овде упрокос свему 240.000,00 

 

13 

Удружење избеглих, 

расељених и досељених Срба 

Општине Бачка Паланка 

Бачка 

Паланка 

Пописи становништва као 

документација о нестајању 

Срба у Хрватској 

250.000,00 

 

14 Удружење грађана Калина  Београд 

Спомен књига женама 

страдалиму рату деведесетих у 

бившој РСК 

250.000,00 

 

Дана 11.10.2021. године објављен је трећи Јавни позив за финансирање/делимично 

финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, 

интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, 



усмерених ка очувању традиције и културног идентитета обележавањем датума од значаја за 

корисничку популацију, унапређењу информисаности у областима од значаја за корисничку 

популацију, подизању свести јавности и јачању толеранције на централном и локалном нивоу 

кад је реч о проблемима и препрекама са којима се корисничка популација суочава, на 

прикупљање грађе и документације која ће сведочити о активностима Комесаријата у 

протеклом периоду, побољшању услова живота корисничке популације, на развој системских 

модела подршке  за децу и ученике миграната/повратника кроз програме учења српског језика 

као нематерњег и подршка учењу, као и програма усмерених ка подршци и помагању 

школској деци у усавршавању школског програма и градива и унапређењу положаја жена из 

корисничке популације. По овом Јавном позиву пријаве је послало 18 удружења, а након 

бодовања и рангирања у складу са Правилником о поступку доделе и контроле коришћења 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

која реализују организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију 

избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о 

реадмисији и породице несталих лица, Одлуком је одобрено делимично финансирање 13 

програма и реализована су средства у износу од 2.010.000,00 динара: 

 

 

Рб 

 

Назив удружења 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

1 Удружење Срба из Хрватске 

''Никола Тесла''  
Крагујевац Колијевка сјећања 150.000,00 

2 Србска читаоница ''Др Јован 

Рашковић''  
Београд 

Монографија ''Зрмањски крај 

у прошлости и садашњости'' 
100.000,00 

 

 

 

3 
КУД ''Петрова Гора-Кордун'' Београд 

Пјесме, игре и обичаји из 

Горње Крајине Манојла 

Бубала-Кордунаша, 

сакупљача народних предања 

српског народа у Горњој 

Крајини, која се чува у 

рукопису у етнографској 

збирци архива САНУ 

180.000,00 

 

4 

Завичајно удружење 

Банијаца, потомака и 

пријатеља Баније 

Београд 
Сведочења о усташким 

зверствима 1991-1995 
180.000,00 

 

5 

 

Удружење избеглица из 

Хрватске 
Београд 

10.12. Међународни дан 

људских права'' 
100.000,00 

6 Удружење Свети Спас Београд ИН -форматор 180.000,00 

7 Центар за историју, 

демократију и помирење   
Нови Сад 

Срби у Хрватској-пут ка 

очувању идентитета 
180.000,00 

 

8 
Коалиција удружења 

избеглица у Србији 
Београд 

Информтивна и саветодавна 

помоћ прогнаним лицима која 

живе у Републици Србији 

180.000,00 

9 
Крајишки културни центар  Београд 

Сава Мркаљ дани културе 

Срба Крајишника 
270.000,00 



10 Савез Срба из региона Београд Српско коло бр. 70-71 180.000,00 

 

11 

Координација удружења 

избеглих и расељних у 

Републици Србији 

Београд 
Не заборавите страдање 

45.791 Србина у Добоју 
65.000,00 

12 Удружење бораца Крајине у 

Србији 
Београд 

Сјећање кроз књиге и 

путовања 
65.000,00 

13 
КУД Ћирило и Методије Београд 

Годишњи концерт ''Да се не 

заборави'' 
180.000,00 

 

Дана 10.11.2021. године објављен је четврти Јавни позив за финансирање/делимично 

финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, 

интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, 

усмерених на прикупљање и систематизовање грађе везане за рад институција, организација 

и појединаца на организованом збрињавању и прихвату избеглица у периоду 1991-1999, 

организовање курсева ликовног изражавања за мигранте смештене у прихватним центрима и 

центрима за азил, као и за одржавање новогодишње представе за децу у прихватним центрима 

и центрима за азил.  По овом Јавном позиву пријаве је послало 13 удружења, а након бодовања 

и рангирања у складу са Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која 

реализују организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, 

интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији и 

породице несталих лица, Одлуком је одобрено делимично финансирање 10 програма и 

реализована су преостала средства у износу од 1.650.000,00 динара: 

 

 

Рб 

 

Назив удружења 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

 

 

 

 

 

1 Хуманитарни центар за 

интеграцију и толеранцију  
Нови Сад 

Приручник за прикупљање и 

систематизовање података за 

надлежне институције у 

Републици Србији и 

Републици Српској о 

непокретностима избеглица у 

поступку усклађивања 

катастра и земљишних књига 

у Федерацији БиХ у сврху 

отклањања ризика по права 

власника за време и након 

ратних сукоба у БиХ 

330.000,00 

 

2 

Српско културно друштво  

''Зора Книн'' 

 

Београд 

Организација ликовних 

радионица у мигрантским 

центрима 

330.000,00 

3 Центар за информативну 

подршку ''Наш одговор''  
Београд 

Монографија ''Избеглиштво 

кроз писане медије'' 
150.000,00 



 

4 

Документационо 

информативни центар 

''Веритас Книн'' 

Београд 

Прихватање и збрињавање 

избјеглица у августу 1995 у 

кампу  у Книну  

200.000,00 

 

5 

 

Центар за превенцију, 

едукацију и безбедност 
Сомбор 

Радионице цртања - Пут ка 

слободи'' 
80.000,00 

 

6 
Удружење Срба из Хрватске Београд 

Монографија '' Удружење 

Срба из Хрватске -три 

деценије од оснивања (1990-

2020) 

150.000,00 

7 Центар друштвених 

активности ''РОД'' 
Кикинда 

Радионице цртања и сликања -

''Небо је граница'' 
80.000,00 

 

8 

Удружење верника и 

поштоваоца блажепочившег 

Патријарха Павла ''Будимо 

људи''  

Београд 
Улога Цркве у збрињавању 

избеглица  1991-1999 
60.000,00 

 

9 

Крајишки културно 

информативни центар 

Крајина 

Нови Сад 

Грачац у Лици - избеглички 

талас запљуснуо градић под 

Велебитом 

150.000,00 

10 Удружење грађана ''Велики 

мали принц'' 
Београд 

Извођење новогодишње 

представе за децу 
120.000,00 

 

По четири објављена јавна позива, за финансирање или делимично финансирање програма 

организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, 

тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, одобрено је 71 различитих 

програма, закључени уговори и реализовано укупно 11.999.970,00 динара. 

 

2. Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр. 149/2020, 

40/2021 и 100/2021), у оквиру раздела 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, програм 

1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, функција 110 – Извршни 

и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, програмска 

активност 0014 – Рад Комисије за нестала лица, економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама, опредељено је 5.750.000,00 динара. 

Комисија за нестала лица је 30. марта 2021. године објавила Јавни позив за 

финансирање/делимично финансирање пројеката удружења који су од значаја за унапређење 

процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору 

бивше СФРЈ и АП КиМ. 

По овом Јавном позиву пријаве је послало 11 удружења, а након бодовања и рангирања у 

складу са Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују 

организације цивилног друштва и удружења, од значаја за популацију избеглица, интерно 

расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији и породице 



несталих лица, Одлуком је одобрено финансирање 7 програма у износу од 5.700.000,00 

динара: 

 

Рб 

 

Назив удружења 

 

Место 

 

Назив програма 

Одобрен 

износ/РСД 

 

1 

 

Документационо 

информативни центар 

„Веритас“ 

Београд „Потрага за несталим“ 800.000,00 

 

 

 

2 

Координација српских 

удружења породица 

несталих, убијених и 

погинулих лица са простора 

бивше Југославије  

Београд 

„Учешће у изради Закона о  

несталим лицима – јавно 

представљање Нацрта Закона 

о  несталим лицима, 

промоција законског уређења  

питања везаних за нестала 

лица у ратовима на простору 

бивше Југославије“ 

325.000,00 

3 Удружење породица несталих 

и погинулих лица „Суза“ 
Београд 

„ Да жртве живе у сјећању 

друштва“ 
950.000,00 

 

4 Удружење породица 

киднапованих и несталих 

лица на Косову и Метохији 

Београд 

„Настављамо заједно 

остваривање права на истину, 

правду, репарацију и 

меморијализацију“ 

1.650.000,00 

 

5 

 

Документационо -

информативни центар 

„Косметске жртве“ 

Београд 
„Попис жртава УЧК-а и 

НАТО агресора“ 
750.000,00 

 

6 

Удружење породица 

косметских страдалника 
Београд 

„Будимо хумани пронађимо 

нестала лица“ 
700.000,00 

7 Удружење родитеља и 

породица ухапшених, 

заробљених и несталих лица 

СРЈ 

Нови Сад 

„30 година борбе за истину и 

правду за убијене цивиле и 

војнике ЈНА из 1991-92 

годинe“ 

525.000,00 

 
 

Од средстава која су одобрена за финансирање програма, реализована су средства у износу од 

5.550.000,00 динара из разлога што Координација српских удружења породица несталих, 

убијених и погинулих лица са простора бивше Југославије, није била у могућности да 

реализује Програм под називом „ Учешће у изради Закона о несталим лицима – јавно 

представљање Нацрта закона о несталим лицима, промоција законског уређења питања 

везаних за нестала лица у ратовима на простору бивше Југославије“. Координацији су 

одобрена средства у износу од 325.000,00 динара и у складу са Уговором извршена је уплата 

првог дела у износу од 175.000,00 динара, док други део у износу од 150.000,00 динара није 

ни уплаћен пошто није била завршена израда текста Нацрта закона о несталим лицима и није 

било могуће спровести јавно престављање и промоцију. Имајући у виду  наведено, 

Координација ће извршити повраћај уплаћених средства у износу од 175.000 динара, у складу 

са инструкцијама Комесаријата. 
 


