ЦЕНТАР ЗА АЗИЛ
У циљу усаглашавања законодавне регулативе Републике Србије са прописима
Европске уније донет је Закон о азилу („Службени гласник РС“ бр. 109/07).
Влада Републике Србије је 6. децембра 2008. године донела Одлуку о оснивању Центра
за азил у Бањи Ковиљачи у улици Народног фронта бб.
У складу са обавезама које проистичу из Закона о азилу и односе се на Комесаријат за
избеглице Комесар је донео:
• Правилник о кућном реду у Центру за азил
• Правилник о начину вођења и садржини евиденција о лицима смештеним у Центру за
азил
• Правилник о условима смештаја и обезбеђивању основних животних услова у Центру
за азил
Правилници су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 31 од 28. марта 2008.
године.
Радом Центра за азил руководи државни службеник на положају који руководи
Комесаријатом за избеглице.
Средства за рад Центра за азил обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Странац који се налази на територији Републике Србије има право да поднесе захтев за
добијање азила у Републици Србији.
До доношења коначне одлуке о захтеву за азил, лицима која траже азил обезбеђен је
смештај и основни животни услови у Центру за азил, који је у саставу Комесаријата за
избеглице као посебне организације, у смислу Закона о државној управи и Закона о државним
службеницима.
Смештај подразумева: лежај са постељином, употребу санитарног чвора, грејање,
коришћење струје и воде, средства за одржавање личне хигијене и хигијене у објекту, као и
одређене наменске просторије у Центру.
Oсновни животни услови обухватају: храну (по правилу три оброка дневно, а лице са
посебним здравственим потребама има право на додатни оброк који се даје према писаној
препоруци лекара), одећу и обућу, у складу са посебним прописима и начелима поступка
азила.
Смештајни капацитет објекта је 84 лица. Центар обухвата: смештајни део (собе за
ноћење и боравак, ходници санитарни чворови, чајне кухиње, просторије за прање веша и др),
заједничке просторије (дневни боравак, трпезарија, кухиња, играоница за децу, санитарни
чворови), пословни део (просторија за запослене и потребе Министарства унутрашњих
послова), посебни део (котларница, складишни простор, вешерница и др) и двориште и
паркинг простор.
Смештај лица која траже азил врши се уз поштовање начела недискриминације,
јединства породице, родне равноправности и бриге о лицима са посебним потребама.

Лице се може сместити у Центар ако је претходно евидентирано и упућено у Центар од
стране Министарства унутрашњих послова и ако је извршен здравствени преглед у складу са
прописом који je донeo министар надлежан за здравље.
Приликом пријема у Центар корисник се на прикладан начин упознаје са кућним
редом и задужује кључем, лежајем, постељином, ћебадима, пешкирима и другом опремом.
Корисник такође добија и средства за личну хигијену.
Лице са посебним здравственим потребама има право на додатни оброк који се даје
према писаној препоруци лекара.
У Центар три пута недељно долази учитељица и организује рад са децом. Пројекат је
финансиран од стране UNHCR-а, а преко Данског савета за избеглице.
За сва малолетна лица смештена у Центру, надлежни центар за социјални рад одређује
привременог старатеља и пружа другу стручну помоћ из свог домена. У Центру за социјални
рад постоје три службе: Служба за заштиту деце и младих, служба за заштиту одраслих и
старих лица и служба за правна питања и материјална давања.
Невладина организација Центар за заштиту и помоћ тражилаца азила пружа бесплатну
правну и психолошку помоћ тражиоцима азила смештеним у Центру.
Урађен је информатор на више језика за лица смештена у Центру за азил који ће им
помоћи да боље разумеју своја права и обавезе.
Права из области образовања, социјалног и здравственог домена регулисана су
складу са посебним прописима.
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