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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 9 - 2/2006. 
30. маја 2006. године 

НОВИ САД 

ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 24. 

маја 2006. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА, које Вам на основу члана 

135. и 145. Пословника Народне скупштине Републике Србије достављамо на 

даљи поступак. 

Поводом амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине 

одредила је за представника Бојана Костреша, председника Скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: Амандмани 
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На основу чланова 135. и 145. Пословника Народне Скупштине 

Републике Србије («Службени  Гласник Републике Србије» број 56/05-
пречишћен текст), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине подноси   

 
 

АМАНДМАНE  
НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ИЗБЕГЛИЦАМА 

 
 

АМАНДМАН   I 
 

У члану 2. Предлога Закона о изменама и допунама Закона о 

избеглицама став 2. мења се и гласи: 
  

''Непосредну помоћ избеглицама могу пружати организација Црвеног 
крста, удружења избеглица, друге хуманитарне, верске и друге организације 
и грађани. '' 

 
 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 
''Аутономна покрајина, општина и град уважавајући структуру и број 

избеглица на својој територији, преко надлежних органа ближе уређује 

начин обављања ових послова''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама није 

решено питање активног учествовања представника избеглица и њихових 
удружења у доношењу одлука које су за њих важне. Аутономној покрајини 

Војводини овим Предлогом закона не дају се готово никаква овлашћења, 
иако на њеној територији борави процентуално највећи број избеглица. 
Средства од отплате кредита за станове враћају се искључиво у буџет 

Републике Србије а локална заједница кроз инфраструктуру и друга улагања 
даје део вредности, који се овим Предлогом слива у републички буџет.  

 
 

АМАНДМАН   II 
 

У члану 3.  у ставу 4. речи: ''уз прибављено мишљење Комесаријата'' 

бришу се. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У Предлогу Закона о изменама и допунама закона о избеглицама 

прибављено мишљење комесаријата је непотребно јер се и само именовање 
повереника централизује. Надлежност повереника је и онако мала и 

ограничена сагласношћу комесаријата.    
 
 

 
АМАНДМАН   III 

 
У члану 4. у ставу 1. иза речи: ''предузимање мера'' додају се речи: ''и 

обезбеђење средстава'', после речи: ''у процесу интеграције'' додају се речи: 



''обезбеђивање услова и средстава за подстицање запошљавања и 

обезбеђивање пружања правне помоћи избеглицама, као и информисање о 
битним питањима за избеглице''. 

 
После става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

 
''Комесаријат ради омогућавања положаја избеглица у складу са 

Конвенцијом о статусу избеглица из 1951. године, Протоколом о статусу 

избеглица из 1967. године и другим међудржавним и међународним 
споразумима из области заштите избеглица остварује сарадњу са 

регистрованим удружењима избеглица. У том циљу Комесаријат прописује 
услове и начин финансирања удружења избеглица која су регистрована на 
територији Републике Србије.''  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама није 
регулисано право на запошљавање у местима избеглиштва, пројекти за 

запошљавање, питање информисања избеглица и пружање правне помоћи. 
Потребно уважавање одредби о избеглицама према Конвенцији и Протоколу. 

Питање повратка избеглица остало је и даље нерегулисано у овом Предлогу, 
право на повратак није једнако третирано као и локална интеграција, када је 
у питању динамика и када су у питању средства потребна за те намене. 

Повратак се само споредно помиње без норми које би поспешиле његову 
реализацију.    

 
АМАНДМАН   IV 

 

У члану 5. став 2., 5. и  8. реч ''пет'' замењује се речју ''четири''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама 

продужен је мандат комесару, заменику комесара и помоћнику комесара са 
четири на пет година што је непотребно. 

 
АМАНДМАН   V 

 
 У  члану 16. у новом члану 19а. став 1. иза речи: ''Републике Србије''  
бришу се речи: ''домаћих или иностраних донација''. 

 
 У члану 19а. став 3. брише се. 

 
          Члан 19в. брише се. 

 

          У члану 19д  ставу 1., речи: ''коришћењу, односно''  и став 1. тачке 1. 
и 2. речи: ''корисника односно'' бришу се;   

             став 2. речи: ''корисника односно'' и речи: ''коришћењу, односно''  
бришу се; 
             став 3. речи: ''коришћењу, односно''  бришу се . 

 
          У члану 19ђ став 1. речи: ''давалац односно'', ''коришћењу, односно'',  

''корисника односно'' бришу се;   
             став 3. речи: ''давалац односно'', ''коришћењу, односно'', бришу се. 
             став 4. речи: ''корисник односно'', ''коришћењу, односно'', бришу се. 



 

 У новом члану 19ј. став 3. после речи: ''самоградње'' додају се речи: 
''после доношења овог Закона''. 

У новом члану 19о. иза речи: ''Комесаријата'' додаје се зарез и речи: 
''имајући у виду структуру и изворе финансирања стамбених објеката и број 

избеглица на појединим подручјима Републике Србије-аутономне покрајине, 
града и општине''. 

 

          Досадашњи чланови  19г до 19о постају чланови 19в до 19њ. 
     

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама је 

Комесаријату дато на газдовање становима који су саграђени страним 
донацијама. То питање је уређено донаторским уговорима и реч је о 

задирању у стечена права које је незаконито.  
 
   

АМАНДМАН   VI 
 

  
У члану 17. речи: '' домаћих или иностраних донација'' бришу се. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама је 
Комесаријату дато на газдовање становима који су саграђени страним 
донацијама. То питање је уређено донаторским уговорима и реч је о 

задирању у стечена права које је незаконито.  
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