
POKLON/KEŠ KARTICE SU NAMENJENE: 
Porodicama sa decom iz populacije izbeglica, migranata i tražioca azila koje borave u centrima kojima 
upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije najmanje 14 dana od dana prve registracije 
u centru pre dana uručenja poklon/keš kartice.

VREDNOST POKLON/KEŠ KARTICA: 
Poklon/keš kartica u vrednosti od 3.500 dinara po detetu. 

UČESTALOST PODELE POKLON/KEŠ KARTICA:
Jednom mesečno

ПОДАРОЧНЫЕ/ДЕНЕЖНЫЕ КАРТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:
Семьям с детьми из числа беженцев, мигрантов и просителей 
убежища, которые проживают в центрах, находящихся под 
управлением Комиссариата по делам беженцев и миграции 
Республики Сербия не менее 14 дней со дня первой регистрации 
в центре до дня выдачи подарочной/денежной карты.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА ПОДАРОЧНОЙ/ДЕНЕЖНОЙ КАРТЕ:
 3.500 RSD на ребенка в месяц

ЧАСТОТА ВЫДАЧИ ПОДАРОЧНЫХ/ДЕНЕЖНЫХ КАРТ:
1 раз в месяц

ПОДАРУНКОВІ/ГРОШОВІ КАРТКИ ПРИЗНАЧЕНІ:
Сім’ям з дітьми з числа біженців, мігрантів та осіб, що шукають притулку, які проживають у центрах 
під управлінням Комісаріату у справах біженців та міграції Республіки Сербія, щонайменше 14 днів з 
дня першої реєстрації у центрі до дня видачі  подарункової/грошової картки.

ОБ’ЄМ КОШТІВ НА ПОДАРУНКОВІЙ/ГРОШОВІЙ КАРТЦІ:
3.500 RSD на дитину на місяць

ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОЗДАЧІ ПОДАРУНКОВИХ/ГРОШОВИХ КАРТ: 
1 раз на місяць

POKLON/KEŠ KARTICE ZA 
POTREBE VAŠEG DETETA

ПОДАРОЧНЫЕ/ДЕНЕЖНЫЕ 
КАРТЫ ДЛЯ НУЖД ДЕТЕЙ

ПОДАРУНКОВІ/ГРОШОВІ 
КАРТКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ДІТЕЙ

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili želite da date povratne informacije ili da uložite prigovor možete nam pisati na sledeći WhatsApp broj 
+381 63 637 122, po mogućnosti na engleskom.

Если вам нужна дополнительная информация или если вы хотите оставить отзыв или подать жалобу, пожалуйста, напишите на следующий номер 
WhatsApp +381 63 637 122, желательно на английском языке. 

Якщо вам потрібна додаткова інформація або якщо ви бажаєте залишити відгук чи подати скаргу, будь ласка, напишіть на наступний номер
WhatsApp +381 63 637 122, бажано англійською мовою.

UNICEF u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i implementacionim partnerom Danskim savetom za izbeglice pruža novčanu pomoć 
deci izbeglica i migranata i njihovim porodicama u Srbiji.

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Комиссариатом по делам беженцев и миграции Республики Сербия и партнером-исполнителем Датским Советом по делам 
беженцев оказывает денежную помощь детям беженцев и мигрантов, и их семьям в Сербии.

ЮНІСЕФ у співпраці з Комісаріатом у справах біженців та міграції Республіки Сербія та партнером-виконавцем Данською Радою 
у справах біженців надає грошову допомогу дітям біженців і мігрантів та їхнім родинам у Сербії.

KOMESARIJAT 
ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
REPUBLIKA SRBIJA


