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Комесаријат за избеглице, као посебна организација у систему државне управе основан је Законом 

о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и 

„Службени гласник РС”, број 30/10) за обављање стручних и других послова који се односе на 

збрињавање, повратак и интеграцију избеглица утврђене овим законом и с њима повезане управне 

послове. 

Уредбом о збрињавању избеглица („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 

34/95 и 36/04) као и Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица („Службени гласник РС“ број 

47/95), уређени су начин и обим пружања помоћи у збрињавању избеглица као и поступак 

утврђивања њиховог статуса. 

Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица, коју је 

усвојила Влада 2011. године, дефинисани су основни циљеви и правци деловања Комесаријата 

ради трајног решавања избегличких проблема у Републици Србији. Рад на побољшању услова за 

повратак избеглица у земљу порекла и обезбеђивање услова за локалну интеграцију избеглица 

који су поднели захтев за пријем или су већ стекла држављанство Републике Србије, два су 

основна, равноправно третирана правца за трајно решавање избегличког питања у Републици 

Србији. 

Комесаријат за избеглице и миграције, из буџета Републике Србије и у сарадњи са међународним 

агенцијама и организацијама, владама појединих земаља и локалним самоуправама, реализује 

програме трајних решења за избеглице, а од 2002. године у складу са „Националном стратегијом 

за решавање питања избеглих и интерно расељених лица“ и за интерно расељена лица, кроз 

следеће пројекте: 

 комплетна изградња стамбених јединица, делимична изградња и самоградња; 

 куповина сеоских кућа са окућницом; 

 додела монтажних кућа; 

 помоћ у виду пакета грађевинског материјала за завршетак започетог стамбеног објекта; 

 изградња објеката за социјално становање у заштићеним условима; 

 адаптација и пренамена објеката колективних центара у установе за смештај старих лица; 

 адаптација и проширење капацитета установа социјалне заштите. 
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