
Бр.  
Београд,  
 

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 2020. годину („Службени гласник РС”,  
број 13/2020 од 14. фебруара 2020. године), Комесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат), дана 21. октобра 2020. године, 
расписује 

 
 
 

Ј А В Н И   П О З И В 
 
 

 Јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, 
за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка промовисању и јачању 
толеранције према мигрантима, и то за повећање толеранције, отклањање предрасуда и 
развој комуникације и дијалога кроз: 
 

1) доделу средстава јединицама локалне самоуправе за унапређење квалитета живота у 
локалној средини (опремање дечијих и спортских игралишта, прибављање школског 
прибора и опреме, опремање простора и стварање адекватних услова за пружање 
едукативних, спортских и здравствених услуга и др.); 

2) доделу средстава јединицама локалне самоуправе за рад едукативних, спортских, 
културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити 
укључени мигранти. 

 
 Максимални износ средстава намењених пројектима усмереним ка промовисању и 
јачању толеранције према мигрантима, и то за повећање толеранције, отклањање 
предрасуда и развој комуникације и дијалога, а која ће се у складу са овим јавним позивом 
додељивати износе 3.000.000,00 (тримилиона) динара. 
 
 I. Критеријуми за учешће јединица локалне самоуправе 
 
 Јединица локалне самоуправе на чијој територији су смештени мигранти, мора 
испунити следеће критеријуме: 
 

1) да има образован Савет за миграције; 
2) да постоје персонални и технички капацитети за реализацију мере, односно 

активности; 
3) да је правдала средстава која су додељивана кроз раније сличне програме и пројекте, 

закључно са новембром 2018. године; 
4) да је за базу трајних решења Комесаријату за избеглице и миграције доставила 

податке о изабраним корисницима, по уговорима закљученим између Комесаријата 
за избеглице и миграције и односне јединице локалне самоуправе закључно са  
новембром 2018. године; 

 
 



 II. Обавезна документација 
 
 Потпуна конкурсна документација садржи: 
 

1) попуњен образац пријаве (Образац пријаве на овај јавни позив 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) изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у 

циљу спровођења предвиђених активности; 
4) фотокопију потврда Комесаријата за избеглице и миграције о наменском утрошку 

средстава додељених за раније сличне програме и пројекте, закључно са новембром 
2018. године. 

 
III. Критеријуми за расподелу средстава за спровођење активности 
 

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

 
1) неопходност мере, односно активности у јединици локалне самоуправе - 20 бодова; 
2) доступност крајњим корисницима у јединици локалне самоуправе - 20 бодова; 
3) број потенцијалних крајњих корисника у јединици локалне самоуправе - 10 бодова; 
4) одрживост мере, односно активности у јединици локалне самоуправе - 10 бодова; 
5) претходно искуство јединице локалне самоуправе у погледу реализације мера, 

односно активности у области управљања миграцијама - 10 бодова; 
6) 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 за спровођење наведених мера и активности је 60 
бодова. 
 
 Јединице локалне самоуправе подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима 
Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције, у року од 9 (девет) дана од дана 
јавног оглашавања. 
 
 Образац пријаве који се може наћи на интернет страници Комесаријата за избеглице 
и миграције (www.kirs.gov.rs) и конкурсну документацију потребно је доставити у 
писарницу Комесаријата за избеглице и миграције или путем поште на адресу: Комесаријат 
за избеглице и миграције, улица Народних хероја број 4, 11070 Нови Београд, са напоменом 
„ЈАВНИ ПОЗИВ - додела средстава намењених пројектима усмереним ка повећању 
толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога према мигрантима 
у Републици Србији”. 
 Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 30. октобар 2020. године. 

Пристигле пријаве разматра Комисија за избор јединица локалне самоуправе у  
Републици Србији у којима су смештени мигранти за доделу средстава намењених 
пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима, и то за 



повећање толеранције, отклањање предрасуда и развој комуникације и дијалога и у 
складу са наведеним критеријумима, утврђује листу јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији у којима су смештени мигранти за доделу средстава намењених 
пројектима усмереним ка промовисању и јачању толеранције према мигрантима, и то за 
повећање толеранције, отклањање предрасуда и развој комуникације и дијалога (у даљем 
тексту: Листа). 

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, којима се 
додељују средства намењена пројектима усмереним ка промовисању и јачању 
толеранције према мигрантима, и то за повећање толеранције, отклањање предрасуда и 
развој комуникације и дијалога, доноси Комесар, на основу утврђене Листе. 

 


