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Ова публикација настала је као продукт рада Јединице за управљање 
пројектима, регионалних координатора и пројектно ангажованих профе-
сионалаца у оквиру Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији у циљу 
представљања резултата пројеката којима је подржан рад система соци-
јалне заштите са избеглицама/мигрантима. Посебну захвалност желимо 
да изразимо свим радницима система социјалне заштите који неуморно 
и предано раде на заштити свих појединаца којима је помоћ потребна.
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УВОД 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
(МРЗБСП) актер је у одговору на мигрантску кризу од 2015. године, када 
је формирана Радна група Владе за решавање проблема мешовитих 
миграционих токова, којом је председавао министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања од 2015-2017. године. Поред наведеног, 
МРЗБСП од почетка мигрантске кризе, а нарочито од 2017 – 2020. године 
координирало је свим ЕУ пројектима у области управљања миграци-
јама, којим су се подржавали напори органа Републике Србије у раду са 
мигрантском популацијом. То су пре свега Министартво за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, Министарство унутрашњих послова 
(МУП), Министарство здравља (МЗ), Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја (МПНТР) и Комесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије (КИРС). 

Са пројектом „Јачање капацитета за управљање мигрантском/избе-
гличком кризом у Републици Србији“ (МАДАД 1) који је трајао јануар 2017 
– јануар 2018. године формирана је Јединица за управљање пројектима 
(ЈУП) у оквиру Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције 
и пројекте, која још увек функционише у другачијем саставу и овлашће-
њима, али њен основни циљ је да руководи свим пројектима у области 
управљања мешовитим миграционим токовима у МРЗБСП.

Тим за управљање миграцијама у оквиру Сектора за међународну 
сарадњу, европске интеграције и пројекте, који чине 4 члана ЈУП-а и 5 
регионалних координатора, формиран је са почетком пројекта „Подршка 
Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији - унапре-
ђење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образо-
вању“ (Специјална мера 6) 01.01.2020. године, руководи сада и пројектом 
„Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији - 
унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа обра-
зовању II“. Свим наведеним пројектима координира Међународна орга-
низација за миграције (МОМ), док су МРЗБСП, МПНТР и КИРС партнери на 
пројекту. Тренутно, Тим за миграције директно управља са три пројекта у 
овој области и руководи целокупним сегментом подршке систему соци-
јалне заштите у раду са мигрантском популацијом и координацијом са 
другим државним органима, међународним и домаћим организацијама.

Пројекат „Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Репу-
блици Србији - унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите 
и приступа образовању“ (Специјална мера 6) отпочео је крајем 
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децембра 2019. године и трајао је до краја марта 2022. године. Укупна 
вредност пројекта била је 6.900.000 евра од којих је 1.736.278 евра 
намењено систему социјалне заштите. 

Пројекат „Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Репу-
блици Србији - унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите 
и приступа образовању II“ (Специјална мера 7) отпочео је у октобру 
2021. године и трајао је до краја 2022. године. Укупна вредност пројекта 
била је 2.500.000 евра од којих је 470.024 евра намењено систему соци-
јалне заштите. 

Пројекти у области подршке систему социјалне заштите у раду са 
избеглицама/мигрантима, које је финансирала ЕУ или други донатори, 
значајно су помогли да Република Србија има међународно препознат 
одговор на изазов који су донеле масовне миграције од 2015. године, који 
се као такав препознаје и у Извештајима Европске комисије о напретку 
у готово свим претходним годинама. Значајан допринос дао је, и рад и 
ангажман, људи и установа у систему социјалне заштите који су усмерени 
на помоћ најугроженијим лицима као што су деца без пратње родитеља 
и раздвојена деца, затим жене и девојчице, жртве свих облика насиља са 
посебним акцентом на жртве трговине људима, особе са инвалидитетом 
и другим вишеструко рањивим категоријама у овој популацији. 

Већ постојећи адекватни Национални нормативни и институционални 
оквир, као и претходна искуства у раду са избегличком популацијом, 
знатно су допринели томе да је Србија могла да одговори на изазове 
масовних миграција на почетку кризе, коју су карактерисали масовни 
преласци људи преко наших граница, веома кратко задржавање и помоћ 
у хитним мерама збрињавања и подршци за кратак временски период. 
Међутим, већ од средине 2016. године, са постепеним затварање тзв. 
“Западнобалканске миграционе руте” и продуженим останком значајног 
броја људи, али мањег него у претходном периоду, показало се да је 
потребно одговорити на средњерочне и дугорочне потребе овог станов-
ништва. Избеглице и мигранти су по себи изузетно рањива категорија 
становништва, којима је у Србији била значајнија подршка система соци-
јалне заштите и већи ниво доступности и облика услуга. У том смислу, 
подршка ЕУ је била значајна и омогућила је да систем социјалне заштите 
отпочне процес прилагођавања на рад са избеглицама и мигрантима 
у овом броју и на начин који одговара њиховим потребама, а нашим 
могућностима.  

У последњих 7 година више од милион и по људи је прошло преко наше 
територије и готово свима је била доступна подршка система социјалне 
заштите, док је директних корисника услуга и активности било више 
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десетина хиљада. Само у периоду 2020 - 2022. године систем социјалне 
заштите радио је са преко 5000 директних корисника уз око 85.000 
различитих активности и интервенција. У периоду 2015-2022. у устано-
вама социјалне заштите било је смештено преко 1000 малолетника без 
пратње, док их је укупно кроз Србију прошло више од 10.000. Само у 
последње две године (2020-2022) центри за социјални рад пружили су 
старатељску заштиту за преко 3000 малолетника без пратње.    

Овом приликом желимо да се захвалимо свим људима који раде са избе-
глицама и мигрантима, а посебно радницима и радницама центара за 
социјални рад и установа социјалне заштите, који воде рачуна о оним 
најрањивијим међу њима. Заједничким радом и залагањем свих актера, 
Република Србија се показала као важан партнер Европској унији која 
је дала велики допринос европском одговору на изазове масовних 
миграција.  



8 Подршка Европске уније систему социјалне заштите у раду са избеглицама/мигрантима у периоду 2020 - 2022. године 

ЈА ЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА 
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА 
П о дршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања састоји се у ангажовању Јединице за управљање пројектима 
(ЈУП) и регионалних координатора. 

Основна задужења Јединице за управљање пројектима (ЈУП) у 
области управљања миграцијама су: да координира свим активно-
стима на пројекту; обезбеђује оперативну, функционалну и финансијску 
контролу и надзор;врши редовно извештавање руководства МРЗБСП и 
донатора; обавља редовну комуникацију и координацију са организа-
ционим јединицама унутар МРЗБСП, установама социјалне заштите које 
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сарађују на пројектима и другим партнерима на пројекту; води админи-
страцију и документацију пројекта и самим тим представљају стратешку 
везу између свих партнера на пројекту. ЈУП има 4 члана и то руково-
диоца, асистента и двоје рачуновођа.

Регионални координатори врше оперативну координацију и комуника-
цију са установама социјалне заштите (20 установа на територији целе 
РС) које сарађују на пројекту, партнерским организацијама и представ-
ницима оперативног нивоа државних органа (преко 10 НВО, 5 Међуна-
родних организација, 7 државних органа и њихових организационих 
јединица на локалу (полицијске станице, установе здравствене заштите, 
прихватни/азилни центри, образовне установе, јединице локалне само-
управе)). Обезбеђују редовну оперативну контролу и надзор над радом 
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свих пројектно ангажованих радника. Обезбеђују дневно, недељно и 
месечно извештавање о свим активностима на пројекту. Поред наве-
деног, прикупљају, обрађују и анализирају податке са терена, али и 
пружају оперативну, стручну и логистичку подршку установама социјалне 
заштите у раду са мигрантима и појединачно су задужени за организацију, 
праћење и спровођење пројектних активности. Представљају опера-
тивну везу између радника, установа и министарства, и других државних 
органа и донатора. Учествују у редовном вредновању радног учинка 
радника, спроводе редовне и ванредне мониторинг и надзорне посете 
установама социјалне заштите, али и прихватним/азилним центрима где 
раде теренски радници, на основу којих израђују мониторинг извештаје 
са предлогом мера ради унапређења рада. Организују обуке, тренинге, 
конференције случаја, помажу установама и радницима у процесу лицен-
цирања и стручног усавршавања, обезбеђују логистичку подршку у раду 
и повезивање институција и организација на локалном, регионалном и 
националном нивоу. Обезбеђују надлежним службама и ОЈ у МРЗБСП 
податке са терена о раду са мигрантима (једини такви подаци у бази) који 
се користе у сврху информисања руководства или извештавања домаћих 
и међународних институција и организација.    

У периоду од 2020 до 2022. године представници Тима за мешовите 
миграције МРЗБСП, који чине чланови ЈУП и регионални координатори, 
имали су преко 100 састанака са партнерима, као и 88 мониторинг посета 
установама социјалне заштите и Прихватних и азилних центара, са посе-
ћених преко 50 установа/институција/органа. Урађено је седам свеобу-
хватних извештаја са анализом, мерама и предлозима за унапређење 
рада, и организовано је око 30 стручних обука које су прошли сви запо-
слени на пројекту. Организовано је и преко 50 онлајн координационих 
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састанка са пројектно ангажованим радницима и установама на пројекту. 
Свака три месеца врши се евалуација радне успешности свих радника 
на пројекту. Регионални координатори и запослени радници учествују на 
тренингу за тренере за комуникације и односе са јавношћу у области 
мешовитих миграционих токова. 

Током навденог периода кроз разне стручне обуке и супервизијку 
подршку,  успостављена је тешња сарадња са Републичким заводом за 
социјалну заштиту и Комором социјалне заштите.

Тим за миграције је учествовао и у изради Заједничког документа о 
процени потреба и планирању у области управљања мешовитим 
миграцијама и азилом у Републици Србији, који ће бити кровни документ 
за програмирање наредног циклуса ЕУ подршке државним органима у 
оквиру ИПА 3 за 2022-2024. годину. Тим за миграције узео је учешће у 
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раду, на подизању свести јавности и комуникације у вези миграција (обуке, 
информације, правилници), у оквиру радне групе за стратешко комуници-
рање о миграцијама под окриљем Делегације ЕУ. Такође, тим за мигра-
ције учествује на месечним састанцима са УНИЦЕФ-ом о заштити деце 
избеглица, као и видео-конференцијама о миграцијама на „Западнобал-
канској рути“.

Чланови Тима за управљање миграцијама у МРЗБСП учествовали су и у 
доношењу Мапа пута сарадње Агенције ЕУ за азил (EUAA) и Републике 
Србије за период 2020-2022, као и Одлуке Владе РС о привременој 
заштити и Плана прихвата избеглица из Украјине у марту 2022. године. 

Поред наведеног учествовало се и у реализацији више различитих 
пројеката којима координирају други партнери, КИРС, МУП, УНХЦР, 
УНИЦЕФ, ИОМ, СЗО и сл. Све активности које се односе на рад државне 
управе, посебно на рад на стратешким, нормативним и организационим 
актима, а да су у области мешовитих миграционих токова, борбе против 
трговине људима и борбе против радикализма и тероризма покривали 
су и чланови Тима за миграције, поред других ОЈ у МРЗБСП. Месечно 
извештавање Заштитнику грађана о смештеним ММБП у установама за 
смештај такође достављају чланови Тима за миграције.
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У периоду од 2020. до 2022. године у значајној мери је порастао број 
активности и појединачних случајева у којима су регионални координа-
тори помагали установама социјалне заштите, посебно када је у питању 
била организација транспорта, или координација са другим актерима на 
терену. Повећана је и видљивост Тима за миграције, јер се током наве-
деног периода комуницирало са ЦСР који нису пројектно подржани (ЦСР 
Нови Кнежевац, ЦСР Кањижа, ЦСР Краљево, ЦСР Нови Сад, ЦСР Инђија, 
ЦСР Босилеград, ЦСР Тутин).
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Тим за миграције развио је јединствену базу статистичких података о 
раду система социјалне заштите са мигрантима, и која представља једини 
такав механизам којим се може мерити оптерећеност установа у раду са 
мигрантима. У плану је да се систем прикупљања, анализе и десемина-
ције информација унапреди и усагласи са редовним системом извешта-
вања у систему социјалне заштите.

Током 2021. године,  сарадња регионалних координатора са Факул-
тетом политичких наука Универзитета у Београду била је учесталија 
услед увођења новог предмета Заштита деце у миграцијама, при чијем 
креирању су допринос дали и ангажовани на пројекту. Представљању 
монографије „Заштита деце у миграцијама: приступ заснован на правима” 
и практикума „Заштита деце у миграцијама: пракса центрирана ка детету” 
подршку је дала и министарка Дарија Кисић Тепавчевић. Публикације су 
развијане упоредо са увођењем предмета „Заштита деце у миграцијама“ 
на основне академске студије.

Тим за миграције је учествовао и у организацији и реализацији једне 
студијске посете Италији у циљу размене искуства о управљању системом 
азила. Студијска посета била је организована уз подршку УНХЦР-а у 
Србији и Владе Италије и присуствовали су и представници Министар-
ства унутрашњих послова и КИРС.

Јединица за управљање пројектима у МРЗБСП координира следећим 
пројектима:
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1. Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – Унапређење 
смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образо-
вању  (Специјална мера 6), трајање од децембра 2019. године до 
марта 2022. године, укупна вредност МРЗБСП је 1.736.278 евра. 
Пројекат је завршен 31.03.2022. године.

2. Регионална подршка заштити осетљивих миграција на Западном 
Балкану и Турској“ – Фаза 2, МРЗБСП само учествује у делу актив-
ности, док је координатор Министарство унутрашњих послова.

3. Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – Унапређење 
смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа обра-
зовању II (Специјална мера 7), трајање од новембра 2021. до 
децембра 2022. године, укупна вредност МРЗБСП је 470.024 евра. 

4. Јачање капацитета и партнерства у управљању миграцијама 
у Србији (SEM - Швајцарска), трајање од почетка јула 2021. до 
септембра 2023. године, укупна вредност МРЗБСП је око 400.000 
швајцарских франака.

5. Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – Унапређење 
смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образо-
вању III (ИПА 3), трајање од септембра 2022. до средине 2025. 
године, укупна вредност МРЗБСП је 2.718.850 евра.

Основи циљ ових пројеката је подршка МРЗБСП и установама социјалне 
заштите за рад са мигрантском популацијом, као и укључивање мигра-
ција као фактора у креирању политика у области социјалне заштите. 
Пројекти под р.бр. 1,3,4. и 5. спроводе се преко Међународне организа-
ције за миграције (МОМ), док је координатор пројекта под р.бр. 2. Мини-
старство унутрашњих послова (МУП).
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ЈАЧАЊЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
КАПАЦИТЕТА СИСТЕМА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 
РАД СА ИЗБЕГЛИЦАМА/
МИГРАНТИМА 
Пројектима у области управљања миграцијама Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања помаже центре за соци-
јални рад који су месно надлежни за прихватне/азилне центре, улазно/
излазна гранична подручја и установе за смештај малолетних странаца 
без пратње родитеља/старатеља, и то су:

1. Центар за социјални рад Кикинда
2. Центар за социјални рад Сомбор
3. Центар за социјални рад Шид
4. Центар за социјални рад Суботица
5. Центар за социјални рад Бачка Паланка
6. Градски центар за социјални рад у Београду
7. Центар за социјални рад Љиг, Лајковац, Мионица
8. Центар за социјални рад Лозница
9. Центар за социјални рад Сјеница

10. Центар за социјални рад Прешево
11. Центар за социјални рад  Бујановац
12. Центар за социјални рад Врање
13. Центар за социјални рад Ниш
14. Центар за социјални рад Бела Паланка
15. Центар за социјални рад Пирот (покрива се и ЦСР Босилеград)
16. Центар за социјални рад Димитровград
17. Завод за васпитање деце и омладине Београд
18. Завод за васпитање омладине Ниш
19. Дом „Јован Јовановић - Змај“, Центар за заштиту одојчади, деце и 

омладине Београд – Звечанска, Београд
20. Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд
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Поред наведених Тим за управљање миграцијама МРЗБСП пружао је 
подршку у раду и центрима за социјални рад у Новом Саду, Инђији, Новом 
Кнежевцу, Босилеграду и Тутину.

У плану је проширивање подршке и установама за смештај одраслих 
корисника (особе са инвалидитетом и сметњама у развоју).

распоред смештајних капацитета за избеглице/мигранте у Србији

Кључни резултати пројеката које је спроводила Јединица за упра-
вљање пројектима у области управљања миграцијама у Министар-
ству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за период 
2020. - 2022. године су:
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• Подржан рад 20 установа социјалне заштите и МРЗБСП (ЦСР: 
Кикинда, Сомбор, Шид, Бачка Паланка, Суботица, Београд, 
Лозница, Лајковац (Љиг, Мионица), Сјеница, Врање, Прешево, Буја-
новац, Ниш, Пирот, Бела Паланка, Димитровград, Установе: Завод 
за васпитање деце и омладине Београд, Завод за васпитање 
омладине Ниш, Дом „Јован Јовановић - Змај“ - ЦЗОДО и Центар за 
заштиту жртава трговине људима).

• Преко пројекта ангажовано је преко 100 стручних радника/сарад-
ника (водитеља случаја, професионалних старатеља, теренских 
радника, васпитача, стручни радник у ЦзЗЖТЉ), помоћних радника 
(чистачице, сервирке, возачи, обезбеђење, домари) и преводи-
лаца (енглески, арапски, пашту, урду, фарси). Око 10-так радника је 
касније добило запослење у установама социјалане заштите или у 
партнерским организацијама, а 4 радника је стекло лиценце за рад 
у социјалној заштити.

• У установама социјалне заштите за смештај боравило је 217 мало-
летника без пратње са проведених преко 19.200 смештајних 
дана, на шта је из пројеката потрошено око 20.500.000 динара 
(око 175.000 евра).

• На инфраструктурне радове и намештај, у циљу побољшања и 
повећања капацитета установа социјалне заштите за смештај 
ММБП (Завод за васпитање деце и омладине Београд и Завод за 
васпитање омладине Ниш), уложено је из пројеката око 195.000 
евра и додатних око 6.000.000 динара из домаћих извора.   

• Обезбеђена је додатна количина горива за функционисање 17 
установа социјалне заштите у раду са избеглицама/мигрантима у 
износу од 55.000 евра за преко 50 возила.

• Урађена је Анализа и евалуација подршке ЕУ систему социјлане 
заштите у периоду 2016-2021. године и Студије изводљивости 
израде система за прикупљање и размену информација о раду 
са мигрантима у систему социјалне заштите (компатибилног са 
СОЗИС-ом).

• Центри за социјални рад - органи статарељства донели су око 3400 
решења о одређивању привременог старатеља за мигранте, 
превасходно ММБП.

• Радници на пројекту и други запослени у установама социјалне 
заштите имали су око 80.000 активности/интервенција са кори-
сницима из мигрантске популације од чега 55% са ММБП, 42% са 
породицима и 3% са самцима.

• Преко 100 запослених у систему социјалне заштите прошло је 
обуке из релевантних тема за рад са мигрантском популацијом.

• Обезбеђно је радницима и установама које раде са мигрантима, 
кроз партнерство са УНХЦР,  око 6000 маски, 4500 рукавица и 
750 литара средстава за дезинфекцију 
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• Набављена су 2 комби возила за превоз миграната на регио-
налној основи и једно теренско возило за мониторинг посете ЈУП 
и регионалних координатора у МРЗБСП.

• Набављена је ИТ опрема у вредности од 5000 евра.
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ЈАЧАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Кључну подршку систему социјалне заштите пројекти пружају кроз 
јачање људских ресурса омогућавањем ангажовања додатног стручног 
и помоћног особља у установама социјалне заштите. Захваљујући 
додатним радницима услуге социјалне заштите су доступне свим којима 
је потребна на свим критичким тачкама где се налазе мигранти. Поред 
пројектно ангажованих људи, у раду са избеглицама/мигрантима кључан 
је допринос стално запосленог особља, пре свега директора установа, 
руководилаца служби, супервизора, водитеља случајева и осталих 
стручних и помоћних радника.  

Преко пројеката подршке систему социјалне заштите у области упра-
вљања миграцијама у периоду 2020. - 2022. године ангажовано је преко 
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100 стручних радника/сарадника (водитеља случаја, професионалних 
старатеља, теренских радника, васпитача, стручни радник у ЦзЗЖТЉ), 
помоћних радника (чистачице, сервирке, возачи, обезбеђење, домари и 
преводилац). Око 10-так радника је касније добило запослење у устано-
вама социјалане заштите или у партнерским организацијама, а 4 радника 
је стекло лиценце за рад у социјалној заштити. Око половине радника 
већ поседује лиценце за рад. -

Тренутно ангажовано је 66 радника и то: 2 водитеља случаја, 7 професи-
оналних старатеља и 18 теренских стручних радник у 16 центара за соци-
јални рад, затим 18 васпитача у три установе социјалне заштите, 1 радник у 
Центру за заштиту жртава трговине људима, 1 преводилац за пашту, фарси 
и урду језик, као и 11 помоћних радника. Поред тога Јединица за упра-
вљање пројектом која има 4 члана и тим од 5 регионалних координатора.

Сва лицу су ангажована преко јавног конкурса који расписује и орга-
низује координатор пројекта Међународна организација за миграције 
(МОМ), на основу УН правила и на основу јасно утврђених критеријума, 
описа посла и потребних квалификација за свако радно местом, а у 
складу са Законом о социјаној заштити и Правилником о организацији, 
нормативима и стандардима рада центра за социјални рад. Већина људи 
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је раније радила на пројектима које су подржавале ЕУ и МОМ. Једино 
водитељи случаја, који због вршења законских надлежности (поверени 
послови) морају имати уговоре о раду са ЦСР. За све запослене на 
пројекту свака три месеца спроводи се вредновање радне успешности 
од стране руководиоца установе у којој су ангажовани и који се доста-
вљају МОМ-у. МОМ поред тога има своје регионалне координаторе који 
на терену врше провере и извештавају донатора о раду људи.  

Током 2021 и 2022. године, у сарадњи са Републичким заводом за соци-
јалну заштиту и Комором социјалне заштите организовано је неколико 
циклуса стручних обука за раднике који раде са мигрантским корисни-
цима. Такође, обуке су организоване и у сарадњи са УН агенцијама (ИОМ, 
Унхцр,Уницеф), као и НВО партнерима (ИДЕАС, ЦРПЦ, ПИН, ДРЦ, Атина, 
Save the children, Група484). Обуке је прошло око 100 радника из система 
социјалне заштите, а спроведене су у следећим областима: 

• Пружање психосоцијалне подршке мигрантима у рањивом 
положају у Србији

• Организација и јачање система социјалне заштите деце и надле-
жности актера у контексту заштите деце избеглица и миграната

• Обезбеђивање најбољег интереса деце без пратње током иденти-
фикације, регистрације и краткотрајног смештаја

• Приступ правима и услугама за избеглице, мигранте и тражиоце 
азила у заштити од родно заснованог насиља са посебним освртом 
на жене и децу

• Заштита менталног здравља помагача током пандемије, управљање 
стресом, превенција сагоревања и секундарне трауматизације

• Стандарди у заштити деце избеглица и миграната
• Процена рањивости деце без пратње
• Процена односа са одраслом особом и ризик од насиља у породици
• Проактивни приступ у идентификацији корисника и рад са кори-

сницима, комуникација
• Рад са децом која су искусила трауму
• Механизми ране идентификације тешкоћа у домену менталног 

здравља и упућивање
• Рад са посебно осетљивим групама деце са акцентом на жртве 

родно заснованог насиља
• Препознавање и превенција синдрома сагоревања
• Основни принципи међународне заштите са процедуром азила
• Координација актера у интегрисаном систему заштите малолетних 

миграната без пратње
• Културне норме, вредности и праксе у земљама порекла
• Вођење случаја у Центру за социјални рад
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Стручни радници и стручни сарадници
У складу са стандарднима и нормативима рада у систему социјалне 
заштите раде људи на различитим позицијама са различитим улогама и 
функцијама, али све у циљу испуњавања законом дефинисаних надле-
жности у најбољем интересу корисника. Већина одлука и активности 
које се спроводе су тимске и представљају продукт професионалног 
рада стручњака из различитих области, најчешће социјалног рада, психо-
логије, дефектологије, педагогије, и сл. Начин рада и функционисања 
радника у сиситему социјалне заштите регулисан је Законом о социјалној 
заштити, Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада 
центра за социјални рад, Правилником о стручним пословима у социјалној 
заштити, Правилником о ближим условима и стандардима за пружање 
услуга социјалне заштите, као и Правилником о лиценцирању стручних 
радника у социјалној заштити. Поред наведеног, неке специфичне проце-
дуре и активности дефинишу и: Инструкција o поступању центра за соци-
јални рад и установа социјалне заштите за смештај корисника у обезбе-
ђивању заштите и смештаја малолетних миграната без пратње, Инструк-
ција о начину поступања центра за социјални рад - органа старатељства 
у реализацији смештаја малолетних миграната/избеглица без пратње, 
Стандардне оперативне процедуре за заштиту деце избеглица/мигра-
ната, Специјалне оперативне процедуре за превенцију и заштиту лица из 
мешовитих миграција од родно заснованог насиља и др.
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Опис послова стручних  
радника/сарадника    
Теренски стручни радник - је стручњак који има високу стручну спрему 
и који обавља послове и радне задатке у оквиру формалних прихватних 
центара за мигранте-избеглице и неформалних места окупљања ових 
лица са циљем идентификације малолетника без пратње и прелими-
нарног утврђивања ризика по њихову безбедност, здравље и егзистен-
цију и обезбеђивање неодложних интервенција у циљу заштите њихових 
права. Координира подршком корисника до доласка стручног радника 
ЦСР. Обезбеђује стално присуство ЦСР и представља непосредну везу 
између корисника, установе која пружа смештај и органа старатељства (у 
складу са EUAA стандардном  за смештај ММБП бр. 43 и стандардом бр.1  
стандарда за смештај у прихватним центрима) –такође врши редовно 
извештавање органа старатељства. (Инструкција o поступању центра 
за социјални рад и установа социјалне заштите за смештај корисника у 
обезбеђивању заштите и смештаја малолетних миграната без пратње)
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Водитељ случаја - стручњак задужен за конкретан случај који проце-
њује и координира поступком процене потреба конкретног корисника, 
предузима мере и координира предузимање мера у заштити и подршци 
кориснику у његовом најбољем интересу (Правилник  о организацији, 
нормативима и стандардима рада ЦСР).

Привремени старатељ – поставља се страном држављанину који се 
налази на територији РС по службеној дужности. Има лична својства и 
способности потребне за обављање дужности старатеља (ЦСР). Старање 
о штићенику обухвата:  старање о личности, заступање, прибавља 
средства за издржавање штићеника, управља имовином штићеника, 
извештава орган старатељства. (чл. 135-142 Породични закон)  - редовно 
извештава орган старатељства.

Васпитач - Послови васпитача у социјалној заштити обухватају бригу о 
физичком, психичком, социјално-емоционалном и когнитивном развоју, 
као и развоју комуникације и стваралаштва код деце која користе услугу 
домског смештаја, како би развила своје потенцијале и успоставила што 
већи ниво самосталног функционисања.

Радник на основним стручним пословима у Центру за заштиту жртава 
трговине људима – организује, пружа услуге подршке жртвама трговине 
људима и прати њихову реализацију. Поред тога, ради на идентификацији 
потенцијалних жртава и пружа основне информације и координише рад 
са другим надлежним службама и организацијама. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ СМЕШТАЈНИХ 
КАПАЦИТЕТА У УСТАНОВАМА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 
СМЕШТАЈ МАЛОЛЕТНИКА 
БЕЗ ПРАТЊЕ И КВАЛИТЕТА 
СТРУЧНОГ РАДА
Најрањивији малолетници који су по процени центра за социјални рад 
у веома вулнерабилном положају смештају су у установе социјалне 
заштите за смештај малолетних странаца без пратње родитеља/стара-
теља. На територији Републике Србије постоје три такве установе и то су:

1. Завод за васпитање деце и омладине Београд - РЈ за смештај мало-
летних странаца без пратње родитеља/старатеља - капацитет 15 
места (10 дечака и 5 девојчица)

2. Завод за васпитање омладине Ниш - РЈ за смештај малолетних 
странаца без пратње родитеља/старатеља - капацитет 15 места (10 
дечака и 5 девојчица)

3. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд (Звечанска) 
- Дом “Јован Јовановић - Змај” - капацитет 10 места   

У периоду 2020 - 2022. године на инфраструктурне радове и намештај у 
циљу побољшања и повећања капацитета установа социјане заштите за 
смештај ММБП (Завод Београд и Завод Ниш) уложено је из пројеката око 
195.000 евра и додатних око 6.000.000 динара из домаћих извора.  
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У сврхе адаптације простора Завода за васпитање омладине Ниш, са 
циљем повећања смештајних капацитета и побољшања услова смештаја, 
преко пројекта Специјална мера 6 у сарадњи са НВО „Дански савет за 
избеглице“ уложено је преко 80.000 евра. У ове сврхе из Буџета Репу-
блике Србије издвојено је додатних 2.900.000 динара. 
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Извршени су инфраструктурни радови на сређивању Завода за васпи-
тање деце и омладине Београд за шта је издвојено око 90.000 евра са 
пројекта и око 4.000.000 динара из буџета РС. 

Извршена је и набавка намештаја за ове две установе у укупној вред-
ности 15.000 евра. Роба је испоручена у оба Завода, док је у Дом „Ј.Ј.
-Змај“ достављен намештај компаније ИКЕА преко пројекта подршке 
избегличкој/мигрантској популацији. 
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Набављена су два комби возила којима би се регионално покривале 
потребе установа социјалне заштите за превозом малолетника без 
пратње, као и теренско возило за потребе Тима за управљање миграци-
јама МРЗБСП ради вршења редовне контроле и мониторинга активности 
на терену. 

Ковид-19  
Посебан изазов и у овом периоду представљају заштитне мере против 
ширења вируса КОВИД-19.  Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања у свему прати препоруке Кризног штаба Владе РС 
и прилагођава правила у складу са актуелном епидемиолошком ситуа-
цијом. Како корисници система социјалне заштите представљају најра-
њивије категорије становништва, посебно се води рачуна да се кори-
сници и особље посебно заштите и последње инструкције и препоруке у 
том смислу су донете крајем априла 2021. године. У односу према кори-
сницима у било ком смислу, праву или пруженим услугама нема никакве 
разлике између домицилног становништва и мигрантске популације. Сва 
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пажња и брига у складу са свим мерама, и међународном и националном 
регулативом, се пружа свим корисницима под истим условима.    

Тим за управљање миграцијама МРЗБСП, уз сарадњу УНХЦР, обезбедио 
је око 6000 маски, 4500 рукавица и 750 литара средстава за дезин-
фекцију радницима и установама које раде са мигрантима.

Током ванредног стања 2020. године радници сиситема социјалне 
заштите пружали су заштиту свим рањивим категоријама у складу са 
својим законским овлашћењима у изузетно изазовним условима. Управо 
у периоду април-мај 2020. године забележен је највећи број малолет-
ника без пратње у једном тренутку - готово 700. 

Све мере заштите и спречавања ширења вируса КОВИД-19 које се приме-
њују у установама социјалне заштите у Србији, важе и за избегличку/
мигрантску популацију. Република Србија једна је од првих држава на 
свету која је укључила ову популацију у свој редовни план имунизације/
вакцинације. 
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Јачање квалитета и  
стандарда стручног рада
У периоду август - децембар 2021. године урађена је екстерна евалуа-
ција пројеката и активности у области социјалне заштите које је финан-
сирала ЕУ у периоду 2016-2021. завршен је извештај о евалуацији који 
ће послужити у планирању пројекта који ће се финансирати из ИПА 3 
средстава. Eвалуација је урађена за пројекте које финансира ЕУ, а које 
спроводи систем социјалне заштите у Републици Србији у периоду 2016-
2021. године. Сврха ове спољне евалуације била је да се процени учинак 
пројектних интервенција које финансира ЕУ у области социјалне заштите 
за мигранте и избеглице у осетљивој ситуацији, као и да обухвати достиг-
нућа, као и изазове, примере добре праксе и научене лекције, укључу-
јући препоруке за побољшања одговора система социјалне заштите на 
ситуацију миграната и избеглица. Примарни фокус евалуације је на дело-
творности, утицају, одрживости и родним и људским правима, посебно 
краткорочним, средњорочним и дугорочним утицајима помоћи у соци-
јалној заштити у оквиру пројеката које финансира ЕУ.
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Мигранти, посебно они који су у повећаној социјалној потреби који 
су циљна група система социјалне заштите, као што су малолетници 
без пратње, жртве било ког облика насиља или особе са одређеним 
степеном рањивости, крећу се широм територије Србије и често пролазе 
кроз систем социјалне заштите на више локација (или кроз различите 
установе), чинећи огромно административно оптерећење за територи-
јално надлежне установе социјалне заштите кроз поновно отварање 
случајева или истоветни рад, што негативно утиче на квалитет пружених 
услуга и ефикасност службе. Поред наведеног, како је велики број актив-
ности у раду са мигрантима ван центра за социјални рад и обављају га 
теренски радници или водитељи случаја пре него се отвори случај, те 
активности остају недокументоване или се не појављују у званичној 
статистици рада установа. Тиме се ствара погрешна слика о оптерећ-
ности рада центара за социјални рад који имају колективне центре на 
територији за коју су месно н адлежни. То све има негативан ефекат и на 
процес планирања и праћења рада центара, те систему фале информа-
ције које су му потребне да би адекватно планирао људске и финансијске 
ресурсе установа, али и информације које су потребне ради редовног и 
ванредног извештавања по основу Закона о управљању миграцијама, 
односно основу међународних конвенција и других обавеза. 

Како би се надоместио такав недостатак урађена је студија изводљи-
вости којом је спроведена анализа постојећег стања у сиситему прику-
пљања и обраде података о раду са избеглицама/мигрантима, укључу-
јући и систем вођења случаја и којом су дате смернице за унапређење 
постојећег система. На овај начин би се дугорочно надоместили утврђени 
недостаци и вишеструко повећао ефикасност система и његових процеса 
рада и планирања. Посебан захтев ће бити компатибилност са посто-
јећим системом рада и вођења случаја у социјалној заштити. 
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КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА 
СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И 
ДРУГИМ АКТЕРИМА 
Тим за миграције, при Министартсву за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, тесно сарађује са осталим државним органима, пре 
свега са Комесартијатом за избеглице и миграције, Министарством за 
бригу о породици и демографију, Министарством здравља, Министар-
ством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством унутра-
шњих послова, али и јединицама локалних самоуправа, како би Репу-
блика Србија наставила са координисаним одговором на питање мешо-
витих миграционих токова. 

Свакодневна комуникација, као и редовни и ванредни састанци са горе-
поменутим државним органима, посебно у кризним ситуацијама за чије 
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превазилажење је неопходан заједнички одговор, од кључног су значаја 
за благовремено и адекватно реаговање.

Представници Тима за управљање миграцијама МРЗБСП одржавају 
редовну комуникацију и сарадњу са представницима међународних 
организација, па то и Високог комесаријата УН за избеглице - УНХЦР, 
Дечијег фонда УН - УНИЦЕФ, Међународне организације за миграције - 
МОМ, Популационог фонда УН - УНФПА, Програма УН за развој - УНДП 
и другима.  

У организацији УНХЦР-а одржана је „Интерсекторска радионица – 
рањиве групе у поступку азила“, на којој су поред представника МИНРЗС 
учествовали и Министарства унутрашњих послова и Комесаријата 
за избеглице и миграције. Подржана је сарадња и студијска размена 
између државних органа Републике Србије укључених у питање мигра-
ција и органа у Италији који се баве пружањем међународне заштите.  
Као резултат ове сарадње,  2021. године одржана је једна студијска 
посета Италији на којој је учествовао регионални координатор Тима 
за миграције и састанак са делегацијом Италије која је у октобру 2022. 
године посетила Србију. У октобру 2022. године одржан је састанак са 
представницима УНХЦР-ове Регионалне канцеларије за Европу у вези 
финансијских аспеката интеграције избеглица у Србији.  У сарадњи са 
Тимом за миграције, УНХЦР пружа подршку малолетним страним лицима 
укљученим у образовни процес обезбеђивањем школског материјала, 
малолетним страним лицима смештеним у установе социјалне заштите 
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додељивањем кеш картица, организује излете и друге рекреативне 
активности. 

Дечији фонд УН - УНИЦЕФ пружа техничку подршку у организовању 
редовних Радних подгрупа за дечију заштиту, чији су координатори 
представници Тима за миграције. У сарадњи са УНИЦЕФ, реализују се 
донације за децу избеглице и малолетне мигранте без пратње смештене 
у установе социјалне заштите. Поред тога, заједнички са Републичким 
заводом за социјалну заштиту организоване су едукације за регионалне 
координаторе под називом „Управљање у социјалној заштити- рад са 
децом мигрантима- избеглицама“ и за пројектно ангажоване васпитаче, 
теренске раднике и старатеље „Резилијентности деце миграната/ избе-
глица без пратње“.

Међународна организација за миграције је координатор већине акту-
елних пројеката у оквиру пројеката Подршка ЕУ у управљању миграци-
јама у Србији и представља важног партнера у области изградње инсти-
туционалних капацитета за управљање миграцијама и укључивања 
миграција у политику социјалне заштите.  
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Представници Тима за миграције редовно одржавају контакте и реализују 
разноврсне активности са НВО партнерима. Различити НВО партнери 
пружају помоћ и подршку систему социјалне заштите у циљу што бољег 
одговора на специфичне потребе миграната и избеглица, најзначајнији 
међу њима су:  

• Центар за истраживање и развој друштва - IDEAS
• Мрежа психосоцијалних иновација - PIN
• Центар за кризну политику и реаговање - CRPC
• Дански савет за избеглице - DRC
• Швајцарска агенција за развој и сарадњу - SDC
• “Save the children”
• JRS  - “Jesuit refugee service”
• Атина
• Индиго
• Београдски центар за људска права
• Група484
• Инфо парк
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• Центар за интеграцију младих - ЦИМ
• Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију - ХЦИТ
• Међународна мрежа помоћи - IAN.

У периоду  од октобра 2021. године реализовано је више активности које 
су у складу са закљученим Меморандумом о сарадњи са НВО ИДЕАС 
у циљу унапређења сарадње, заједничког планирања и реализације 
активности у области унапређења заштите деце избеглица и миграната 
без пратње. У складу са тим, у протеклом периоду активности су биле 
усмерене на израду Приручника за теренске раднике са циљем ускла-
ђивања рада и обједињавања праксе cвих тернских радника на терито-
рији РС.  У сарадњи са НВО ИДЕАС ради се истраживање на тему посту-
пања система социјалне заштите на нивоу центара за социјални рад и 
установа за смештај у вези са обезбеђивањем смештаја деци избегли-
цама и мигрантима без пратње. НВО ИДЕАС и представници Тима за 
миграције учествоваће заједно у изради веб сајта са основним информа-
цијама о установама за смештај малолетних миграната без пратње.
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ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ 
(2023 - 2025)
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања од 
01.09.2022. године спроводи пројекат „Подршка Европске уније у 
управљању миграцијама у Србији - Унапређење смештајних капа-
цитета, социјалне заштите и приступа образовању III“ (ИПА 3) зајед-
нички у сарадњи са Међународном организацијом за миграције, и 
наставак је претходних пројеката из програма Подршка Европске уније 
у управљању миграцијама у Србији. Предвиђено трајање пројекта је 
36 месеци, а пројекат ће се спроводити у периоду 2022-2025. године. 
Укупна вредност пројекта је 10.000.000 евра, од чега је за систем соци-
јалне заштите издвојено 2.718.850 евра. Као резултат наведеног пројекта 
биће обезбеђена средства за:

• пружање помоћи систему социјалне заштите и организацијама 
цивилног друштва у раду са мигрантском популацијом, са посебним 
акцентом на рањиве категорије попут малолетних миграната без 
пратње,

• пружање помоћи установама социјалне заштите у ангажо-
вању додатног стручног и помоћног особља на терену за рад са 
мигрантима,

• -ангажовање јединице за управљање пројектом и регионалних 
координатора у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, за послове управљања пројектом, координа-
ције и надзора над спровођењем активности,

• унапређење стандардизованог пружања услуга и смештајних 
услова у складу са институционалним надлежностима, специ-
фичним карактеристикама различитих прихватних објеката и 
потребама миграната и тражиоца азила,

• унапређење сарадње са јединицама локалне самоуправе у плани-
рању и пружању услуга социјалне заштите избеглицама/мигратима

• израда мапе пута за прилагођавање система социјалне заштите за 
рад са избеглицама/мигрантима

• јачање логистичке и информационе базе установа социјалне 
заштите које раде са мигрантима.

• обезбеђивање горива и одржавања возила за установе социјалне 
заштите,

• покривање текућих трошкова установа социјалне заштите које 
раде са мигрантском популацијом



41Подршкa ЕУ управљању миграцијама у Србији

• финансирање реализације обука и тренинга са циљем јачања 
професионалних капацитета радника ангажованих на пројекту као 
и других радника који раде са мигрантском популацијом,

Министартво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заједно 
са националним и међународним партнерима, наставиће да подиже 
квалитет и стандард рада и организације система социјалне заштите у 
пружању заштите најрањивијим категоријама избегличке/мигрантске 
популације и у наредном периоду. Циљ нам је да активно доприносимо 
побољшању услова и начина рада, јачамо квалитет и квантитет пружених 
услуга у складу са потребама свих лица у социјалној потреби и допри-
носимо заједничком европском одговору на изазове масовних мигра-
ција. Тиме ћемо још једном доказати да је Република Србија одговоран 
партнер Европској унији и у области управљања миграцијама. Хуманост 
и одговорност према свима којима је потребна помоћ и заштита, као и 
према свим грађанима Републике Србије остаје наш приоритет у области 
управљања миграцијама.
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Ова публикација настала је у оквиру Подршке ЕУ управљању 
миграцијама у Србији. Текст и слике у њој не одражавају нужно и 

ставове Европске уније и Међународне организације за миграције.
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