НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА
Члан 2.
У Закону о управљању миграцијама („Службени гласник РС”, 107/12) у члану 2. став
1. додаје се тачка 7) која гласи: „Популациона политика представља скуп мера и активности
које држава спроводи у сфери недовољног рађања, смањења смртности и управљања
миграцијама. Мере и активности популационе политике су узајамно повезане са
економским, социјалним, здравственим и другим политикама државе.”
Члан 5.
У члану 5. после запете, иза речи „дијаспором” брише се слово и, а речи „право на
уточиште” замењује се речју „азил”.
Члан 6.
У члану 6. после речи „миграцијама” додају се речи „и друге области популационе
политике”.
Члан 8.
У члану 8. после речи „миграцијама” додају се речи „и друге области популационе
политике”, а после речи „међународног права” ставља се тачка и бришу речи „у области
миграција”.
Члан 10.
У члану 10. став 1. после речи „стратешких докумената из области” додаје се реч
„управљања” а уместо речи „миграција” додају се речи „миграцијама и из других области
популационе политике”.
Члан 10. став 2. мења се и гласи:
„Комесаријат обавља послове који се односе на утврђивање, предлагање и
предузимање мера за: интеграцију лица којима је одлуком надлежног органа одобрен азил
у Републици Србији, реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији,
побољшање услова живота интерно расељених лица, збрињавање странаца који илегално
бораве на територији Републике Србије, подршку добровољног повратка странаца који
илегално бораве на територији Републике Србије у земљу њиховог порекла”.
У члану 10. став 3., после речи „од значаја за управљање миграцијама” брише се
запета и додају се речи „и послове у другим областима популационе политике”, а после
речи „миграциона питања” додају се речи „и питања из других области популационе
политике”.
У члану 10. став 4. мења се и гласи: „Комесаријат обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе Комисије за нестала лица коју образује

1)

2)

3)

4)

Влада и води јединствене евиденције o: несталим лицима о којима породица нема никаквих
вести и/или су пријављенa на основу поузданих информација као несталa лица услед
оружаних сукоба или у вези са оружаним сукобима који су се десили на простору бивше
СФРЈ у периоду од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија у
периоду од 1998. до 2000. године; смртно страдалим лицимa о коjимa постоје поуздани
подаци о смртном страдању услед оружаних сукоба или у вези са оружаним сукобима који
су се десили на подручју бивше СФРЈ у периоду од 1991. до 1995. године и Аутономне
покрајине Косово и Метохија у периоду од 1998. до 2000. године; ексхумираним посмртним
остацима из појединачних и масовних гробница; идентификованим посмртним остацима из
појединачних и масовних гробница и неидентификованим посмртним остацима.”
У члану 10. додаје се став 5. који гласи: „Комесаријат за избеглице и миграције, у
сврху обављања послова утврђених овим законом, а у складу са законом који уређује
заштиту података о личности, може да прикупља и обрађује податке о несталим и смртно
страдалим лицима и о томе води евиденције чији се подаци трајно чувају и које садрже
следеће податке:
Јединствена евиденција о несталим лицима (редни број, презиме, име оца, име мајке, име,
јмбг, пол, брачни статус, датум рођења, место рођења, општина рођења, држава рођења,
адреса пребивалишта, држава пребивалишта, датум нестанка, место нестанка, регион
нестанка, нестао са, околности нестанка, да ли је лице боравило у затвору, назив затвора,
период боравка у затвору, место укопа, број на надгробном обележју, статус несталог лица,
статус случаја, извор информација, случај пријављен црвеном крсту, референтни узорак за
методу днк анализе, презиме и име тражиоца, сродство са несталим лицем, адреса
боравишта/пребивалишта, контакт телефон, остали сродници, напомена, прилог);
Јединствена евиденција о ексхумираним посмртним остацима из појединачних и масовних
гробница (редни број, надлежни орган, број наредбе за ескхумацију, датум ексхумације,
место ексхумације, ознака случаја, опис посмртних остатака, стање зубала, посебне
карактеристике, одећа, обућа, предмети, обдукција, начин сахрањивања, напомена, прилог);
Јединствена евиденција о идентификованим посмртним остацима из појединачних и
масовних гробница (редни број, надлежна институција, број записника о идентификацији,
датум идентификације, место идентификације, ознака случаја, презиме, име оца, име мајке,
име, јмбг, датум рођења, место рођења, време смрти, место смрти, датум проналаска
посмртних остатака, место проналаска посмртних остатака, датум пријема посмртних
остатака у надлежну институцију, начин идентификације, датум извештаја анализе днк,
датум коначне идентификације, место коначне идентификације, датум предаје посмртних
остатака, место предаје посмртних остатака, датум преузимања посмртних остатака, место
преузимања посмртних остатака, надлежно тело које је предало посмртне остатке ради
коначне идентификације, надлежно тело или лице које је преузело посмртне остатке након
коначне идентификације, датум сахране, место сахране, држава, напомена, прилог);
Јединствена евиденција о неидентификованим посмртним остацима (редни број, датум
ексхумације, место ексхумације, број обдукције, ознака случаја, опис посмртних остатака,
стање зубала, посебне карактеристике, одећа, обућа, предмети, начин похрањивања
посмртних остатака, датум похрањивања посмртних остатака, место похрањивања
посмртних остатака, напомена, прилог);

5) јединствена евиденција о смртно страдалим лицима (редни број, презиме, име оца, име
мајке, име, јмбг, пол, брачни статус, датум рођења, место рођења, општина рођења, држава
рођења, адреса пребивалишта, држава пребивалишта, датум нестанка/страдања, место
нестанка/страдања,
регион
нестанка/страдања,
нестао/страдао
са,
околности
нестанка/страдања, да ли је лице боравило у затвору, назив затвора, период боравка у
затвору, место укопа, број на надгробном обележју, статус несталог лица/страдалог лица,
статус случаја, извор информација, случај пријављен црвеном крсту, узорак за анализу днк
методе, презиме и име тражиоца/члана породице страдалог лица, сродство са
несталим/страдалим лицем, адреса боравишта/пребивалишта, контакт телефон, остали
сродници, напомена, прилог).
У члану 10. додаје се став 6. који гласи: „Комесаријат издаје потврде о чињеницама
о којима води службене евиденције; врши исплату трошкова ексхумације, идентификације,
погребне опреме и превоза посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у
Републици Србији, односно до границе - уколико се ради о прекограничном преносу
посмртних остатака, трошкова услуга експерата судске медицине или тимова експерата
одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада комисије за
нестала лица; врши исплату једнократне новчане помоћи за трошкове сахране
идентификованих посмртних остатака у висини накнаде погребних трошкова утврђене
законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; врши исплату накнада за рад
председника, чланова и лица стално ангажованих у раду комисије за нестала лица, чија се
висина утврђује посебним актом владе; додељује средства за финансирање програма
удружења породица несталих лица у складу с прописима којима се уређује финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења.”
Став 5. овог члана постаје став 7. мења се и гласи: „Начин вођења евиденција из
става 5. овог члана прописује Комесаријат.”
Члан 11.
У члану 11. став 2. после речи „миграција” додају се речи „и популационе политике“.
наслов пре члана 12. „Савет за миграције” мења се и гласи:
„Савет за миграције и популациону политику”
Члан 12.
У члану 12. став 1. после речи „миграцијама” додају се речи „и популационом
политиком”, а после речи „миграције” додају се речи „и популациону политику” и у загради
после речи „Савет” бришу се речи „за миграције”.
У члану 12. став 2. после речи „Савет” бришу се речи „за миграције”, после речи
„миграцијама” додају се речи „и другим областима популационе политике”, после речи
„ефикасног управљања миграцијама на њиховим територијама;” додају се речи „израду
годишњег извештаја о демографској слици на територији јединице локалне самоуправе;
предлагање програма, мера и годишњег плана активности у вези са популационом
политиком, са потребним средствима за његово спровођење, а који надлежни орган на

територији јединице локалне самоуправе усваја истовремено са увајањем одлуке о буџету
јединице локалне самоуправе којом се обезбеђују средства за његову реализацију;”.
Члан 12. став 3. мења се и гласи:
„Савет, чији се састав уређује актом о његовом образовању, по правилу чине
представници извршног органа јединице локалне самоуправе (председник
општине/градоначелник или члан општинског/градског већа) , центра за социјални рад,
полицијске управе, службе за запошљавање, повереник и службеник општинске, односно
градске управе у чијем делокругу послова су послови из области демографије.
Административне, стручне и друге послове за Савет у јединицама локалне самоуправе
обавља повереник.”
У члану 12. став 5. после речи „Савет” бришу се речи „за миграције”, брише се запета
и речи „на захтев Комесаријата”, а додају речи „најмање једанпут годишње, а на захтев
Комесаријата и чешће” и после речи „управљања миграцијама” додају се речи „и другим
областима популационе политике”.
Члан 13.
У члану 13. став 1. после речи „миграцијама” додају се речи „и другим областима
популационе политике”.
У члану 13. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Обука и оспособљавање лица из става 1. овог члана обавља се у центру за обуку
који је у саставу Комесаријата. Руководилац Комесаријата руководи центром за обуку и
својим актом уређује унутрашњу организацију и систематизацију радних места у центру
за обуку”.
Ставови 2. и 3. овог члана постају ставови 3. и 4. овог члана.
наслов пре члана 16. „Интеграција лица којима је признато право на
утошиште” мења се и гласи: „Интеграција лица којима је признато право на азил”
Члан 16.
У члану 16. став 1. реч „уточиште” замењује се са речју „азил”.
Члан 19.
У члану 19. став 1. реч „нумеричких” замењује се са речју „псеудонимизираних”.

