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На основу чл. 23. и 48. Закона о државној управи («Службени гласник РС», 

бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010), министар за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања доноси 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 

О ПОСТУПАЊУ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСТАНОВА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА У 

ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЗАШТИТЕ И СМЕШТАЈА МАЛОЛЕТНИХ 

МИГРАНАТА БЕЗ ПРАТЊЕ  

 

 

УВОД 

  

           У условима значајног повећања имиграције у Републику Србију, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је оценило да је 

неопходно, у циљу обезбеђивања благовременог, целовитог, једнаког и законитог 

поступања центара за социјални рад, установа за смештај корисника које у својој 

организационој структури имају посебне организационе јединице за привремени 

смештај и збрињавање малолетних имиграната без пратње и других установа 



социјалне заштите за смештај у које се могу збрињавати малолетни имигранти и 

имигранти који се у складу са Законом о управљању миграцијама («Службени 

гласник РС», бр. 107/2012) могу сместити у установама социјалне заштите, издати 

посебну инструкцију којом се уређује организација рада и обавезе наведених 

установа.   

           Центри за социјални рад, установе за смештај корисника које у својој 

организационој структури имају посебне организационе јединице за привремен 

смештај и збрињавање малолетних имиграната без пратње и установе за смештај 

корисника - одојчади, деце, младих, одраслих, старих и особа са сметњама у 

физичком и менталном развоју, као и одраслих душевно оболелих лица, су дужне 

да у складу са начелом заштите права имиграната, уз уважавање у највећој могућој 

мери специфичности њихових потреба и интереса, у складу са могућностима 

Републике Србије, а уз поштовање потврђених међународних уговора и опште 

прихваћених правила међународног права, обезбеде мере породичноправне 

заштите - старатељства и услуге смештаја. 

 

  I I 

 

 У случају потребе, а према оцени Радне групе за решавање проблема 

мешовитих миграционих токова, основане одлуком Владе Републике Србије, број: 

05-02-6733/2015 од 18.06.2015. године, сва одсуства запослених радника у 

центрима за социјални рад и установама социјалне заштите које обављају 

делатност смештаја на територији на којој, с обзором на прилив или коцентрацију 

имиграната, се прекидају, у складу са посебним прописима.   

 

 

I I I 

 



Центар за социјални рад је дужан да одмах по добијању писаног или 

усменог обавештења од стране Министарства унутрашњих послова, Дирекције 

полиције - Управе граничне полиције или Комесаријата за избеглице и миграције, о 

нађеном малолетном имигранту без пратње, на територији своје месне и стварне 

надлежности, таквом малолетном лицу обезбеди: 

1. старатељску заштиту постављањем привременог старатеља у складу са 

чланом 132. став 2.  тачка 4. Породичног закона («Службени гласник РС», 

бр.18/2005, 72/2011 - др закон, 6/2015) - обим и садржај овлашћења 

привременог старатеља дефинисати искључиво у односу на обезбеђење 

привременог смештаја у установу социјалне заштите за смештај корисника 

која у својој организационој структури има посебну организациону јединицу 

за привремени смештај и збрињавање малолетних имиграната без пратње. 

Након смештаја, надлежни центар за социјални рад на чијој територији 

месне надлежности се налази установа где је дете смештено, поставиће 

одмах малолетном лицу новог привременог старатеља, ради привремене 

заштите личности, права и интереса детета. У случају премештаја детета из 

установе у центар за азил, премештај организује установа у којој је дете 

смештено, а дете се премешта у пратњи старатеља и преводиоца. Центар за 

социјални рад, на чијој територији месне надлежности се налази центар за 

азил, поставиће малолетном лицу одмах након смештаја новог привременог 

старатеља, ради привремене заштите личности, права и интереса детета; 

2. смештај у установу социјалне заштите за смештај корисника која у својој 

организационој структури има посебну организациону јединицу за 

привремени смештај и збрињавање малолетних имиграната без пратње, која 

ће му, у складу са својом делатношћу, обезбедити безбедност, бригу о 

здрављу и основне егзистенцијалне услове. У вези поступка смештаја у 

установу социјалне заштите, центар за социјални рад је дужан да се 

придржава следећих правила:  

 центар за социјални рад је дужан да у складу са чланом 41. став 2. 

тачка 8. Закона о социјалној заштити. ( «Службени гласник РС», бр. 



24/2011) донети решење о смештају малолетног имигранта у 

установу социјалне заштите; 

 на плаћање трошкова смештаја, у складу са чланом 15. став 6.  Закона 

о управљању миграцијама («Службени гласник РС», бр. 107/2012), 

обавезати Комесаријат за избеглице и миграције, коме се доставља 

решење о смештају, а трошкови смештаја се реализују на основу 

остварене дужине трајања смештаја; 

 смештај малолетног имигранта без пратње у установу социјалне 

заштите за смештај корисника која у својој организационој структури 

има посебну организациону јединицу за привремени смештај и 

збрињавање малолетних имиграната без пратње је привремен и може 

трајати до момента исказивања жеље малолетног имигранта за 

добијање азила, у складу са Законом о азилу, када му се смештај 

обезбеђује у центру за азил; 

 превоз од места где је малолетни имигрант без пратње нађен до места 

смештаја у установу социјалне заштите за смештај корисника која у 

својој организационој структури има посебну организациону 

јединицу за привремени смештај и збрињавање малолетних 

имиграната без пратње, врши се у сарадњи са Министарством 

унутрашњих послова, Дирекција полиције - Управе граничне 

полиције, Комесаријатом за избеглице и миграције, а у пратњи 

постављеног привременог старатеља.    

IV 

Установа социјалне заштите за смештај корисника која у својој 

организационој структури има посебну организациону јединицу за привремени 

смештај и збрињавање малолетних имиграната без пратње, обавезна је да, у складу 

са својом делатношћу, малолетном имигранту без пратње обезбеди: 

1. безбедност; 



2. бригу о здрављу у складу са посебним прописима о здравственој заштити; 

3. егзистенцијалне услове (становање, адекватну исхрану у складу са 

националним и религијским пореклом малолетног имигранта, одржавање 

личне хигијене, одећу, обућу итд).  

Друге установе социјалне заштите за смештај корисника су у случају 

недостатка капацитета за смештај малолетних имиграната без пратње дужне да 

ставе на располагање слободне капацитете за прихват и збрињавање тих лица.   

 

V 

 

Центри за социјални рад и установе социјалне заштите за смештај 

малолетних имиграната без пратње су дужни у организовању помоћи, подршке и 

смештаја малолетних имиграната без пратње сарађивати са Министарством 

унутрашњих послова, Дирекција полиције - Управа граничне полиције, 

Комесаријатом за избеглице и миграције, Републичком организацијом Црвеног 

крста и невладиним организацијама које пружају услуге овим малолетним лицима.  

 

VI 

 

У случају потребе, установе социјалне заштите за смештај корисника су 

дужне да све своје резерве хране, средстава за личну хигијену, средства за 

одржавање хигијене простора и опреме, санитетског материјала и лекова, као и 

опреме – одеће, обуће, постељине, кревета, не угрожавајући реализацију своје 

основне делатности, ставе на располагање Радној групи за решавање проблема 

мешовитих миграционих токова, основане одлуком Владе Републике Србије. 



VII 

 

 О својим активностима на збрињавању малолетних имиграната без пратње 

директор центра за социјални рад, односно установе социјалне заштите дужан је, 

месечно или по захтеву министарства, писаним путем известити Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту.  

 

VIII 

 

 

 О извршењу ове инструкције стара се директор центра за социјални рад, 

односно установе социјалне заштите. 

 

 

 

 

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР                                                                                                                                                                                               

                                                                                                         Негован Станковић 


