
Бр. 
Београд, 08.11.2019. год. 

  

На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и 
активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2019. годину („Службени  гласник  
РС”,  број 10 /2019 од 15. фебруара 2019. године), Комесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат), дана 08. новембра 2019. године,  
расписује 

 
 

Ј А В Н И   П О З И В   
 
 

Јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање 
капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на 
њиховој територији 
 
Јавни позив је намењен јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије 
за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка јачању капацитета јединица 
локане самоуправе за решавање потреба миграната (избеглица, интерно расељених лица, 
тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији) који се налазе на њиховој 
територији , и то за активности на унапређењу капацитета јединица локалне самоуправе за 
планирање у области управљања миграцијама, кроз следеће активности: 
 

1. Организација и реализација програма (радионица округлих столова и других 
случних скупова) за идентификацију потреба, размену искустава и анализу 
проблема и њихових могућих решења; 

2. Унапређење информисаности пружаоца услуга и јавности о потребама и 
проблемима миграната; 

3. Унапређење информисаности миграната о њиховим правима, начинима њиховог 
остваривања и заштите, као и видовима доступне помоћи; 

4. Оснивање и унапређење рада инфо пунктова и центара за подршку; 
5. Израду и дистрибуирање публикација, као и организовање информативне 

кампање усмерене ка подизању свести о положају, потребама и проблемима 
миграната; 

6.   Истраживања од значаја за утврђивање стања у области права и потреба миграната; 
 
Укупан износ средстава који ће бити додељен јединицама локалне самоуправе износи до 
2.000.000,00 (двамилиона) динара. 

 
Од укупног износа средстава максимални износ за помоћ јединици локалне самоуправе за 
спровођење поменутих активности по јединици локалне самоуправе, износи до 
1.000.000,00 (једанмилион) динара. 

 
I. Критеријуми за учешће јединица локалне самоуправе 

 
Јединица локалне самоуправе учествује у конкретном подстицају, мери, односно 
активности, уколико испуњава следеће критеријуме: 

 



- да је образован Савет за миграције; 
- да постоје персонални и технички капацитети за реализацију мере, односно активности; 
- да су правдана средства која су додељивана кроз раније, сличне, програме и пројекте 
- да је спремна да учествује у износу од најмање 5%, односно најмање 10% од вредности 
подстицаја, мере односно активности за коју се пријављује (недовољно развијене, изразито 
недовољно развијене и јединице локалне самоуправе које се налазе у девастираном 
подручју у износу од најмање 5% од износа средстава који је потребан за реализацију  
активности, остале јединице локалне самоуправе у износу од најмање 10% од износа 
средстава који је потребан за реализацију активности. Развијеност јединица локалне 
самоуправе утврђује се у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник 
РС” бр. 51/09 и 30/10) и Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС” број 104/14). 

 
 
II. Обавезна документација 

 
1. Попуњен образац пријаве (Образац за пријављивање се може преузети у Комесаријату за 
избеглице и миграције и на интернет страници Комесаријата за избеглице и миграције 
(www.kirs.gov.rs ); 
2. фотокопију акта о образовању/формирању Савета за миграције; 
3. локални акциони план у коме је наведена активност из Јавног позива; 
4. изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу  
    реализације активности (изјава мора бити заведена и потписана); 
5. фотокопија потврде Комесаријата о наменском утрошку средстава додељених за раније, 

сличне, програме и пројекте, закључно са средствима реализованим по јавном позиву 
Комесаријата за избеглице и миграције у јуну 2017. године или фотокопију потврда о 
враћеним неутрошеним средствима или фотокопију важећег анекса; 

6. изјаву јединице локалне самопураве да партиципира сопственим средствима у реализацији    
    актвиности (изјава мора бити заведена и потписана). 

 
 
III. Критеријуми за расподелу средстава за спровођење активности 

 
Расподела средстава за спровођење активности у јединици локалне самоуправе врши се на 
основу бодова утврђених у складу са следећим критеријумима: 

 
- неопходност мере, односно активности у јединици локалне самоуправе - 20 бодова; 
- да ли су предвиђене активности јасно формулисане, изводљиве и добро испланиране - 20 бодова; 
- доступност крајњим корисницима у јединици локалне самоуправе - 20 бодова; 

- број потенцијалних крајњих корисника у јединици локалне самоуправе - 10 бодова; 
- одрживост мере, односно активности у јединици локалне самоуправе - 10 бодова; 
- претходно искуство јединице локалне самоуправе у погледу реализације мера, односно 
активности у области управљања миграцијама - 10 бодова; 
- могућност јединице локалне самоуправе у погледу реализације мера, односно активности 
у области управљања миграцијама - 10 бодова 

 
Максималан број бодова који јединица локалне самоуправе може остварити према 
наведеним критеријумима је 100 бодова. 
Минималан број бодова који је неопходан како би се јединица локалне самоуправе 
квалификовала за доделу средстава је 60 бодова. 



 
Јединице локалне самоуправе подносе пријаве на Jавни позив са потребним доказима 
Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције, у року од 8 (осам) дана од 
дана јавног оглашавања. 
Образац пријаве који се може наћи на интернет страници Комесаријата 
(www.kirs.gov.rs ) и конкурсну документацију потребно је доставити писарници 
Комесаријата за избеглице и миграције или путем поште на адресу: Комесаријат за 
избеглице и миграције, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом 
„Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава 
намењених пројектима усмереним ка јачању капацитета јединица локалне 
самоуправе за решавање потреба миграната који се налазе на њиховој територији, 
и то за активности на унапређењу капацитета јединица локалне самоуправе за 
планирање у области управљања миграцијама“ 

 
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 15. новембар 2019. године. 
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