
ЮНІСЕФ у співпраці з Комісаріатом у справах біженців та міграції Республіки 
Сербія та партнером-виконавцем Данською радою у справах біженців надає 
допомогу у вигляді гуманітарних грошових виплат через банківський переказ 
родинам з дітьми з України, які проживають у приватних помешканнях на території 
Республіки Сербія. Для отримання допомоги родина має бути зареєстрована у 
місцевих уповноважених представників Комісаріату у справах біженців та міграції 
Республіки Сербія.

Родини матимуть можливість використовувати допомогу у вигляді грошових 
виплат для різних потреб, пов’язаних із розвитком та освітою дитини, включаючи 
покупку дидактичних матеріалів, шкільного приладдя, одягу, їжі або транспорт до 
шкіл чи дошкільних установ.
Об’єм гуманітарного грошового переказу становить 3500 динарів на дитину на 
місяць.

Представники сімей, направлені Комісаріатом у справах біженців та міграції 
Республіки Сербія, можуть отримати гроші в банку:

► Якщо за місцем проживання родини працює відділення банку «NLB   
     Komercijalna Banka», представник родини матиме можливість отримати
     готівку в цьому муніципалітеті.
► Якщо за місцем проживання родини немає філії банку «NLB 
     Komercijalna Banka», представник родини отримає готівку в найбільш 
     зручному відділенні банку «NLB Komercijalna Banka».

Отримання грошей з банку має бути заплановано на певний час і певне відділен-
ня, тому для забезпечення транзакції знадобиться підтвердження наявності 
представника родини.

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.

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

HUMANITARNI NOVČANI 
TRANSFERI ZA POTREBE DECE

ГУМАНИТАРНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ НА НУЖДЫ ДЕТЕЙ

ГУМАНІТАРНІ ГРОШОВІ
ПЕРЕКАЗИ НА ПОТРЕБИ ДІТЕЙ

KOMESARIJAT 
ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
REPUBLIKA SRBIJA



UNICEF, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije 
i implementacionim partnerom Danskim savetom za izbeglice, pruža asistenciju 
u vidu humanitarnih novčanih transfera putem bankovnih transfera porodicama 
sa decom iz Ukrajine koje borave u privatnom smeštaju u Republici Srbiji. Da bi 
dobile pomoć porodice treba da budu registrovane kod lokalnih poverenika 
Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Porodice će moći da koriste pomoć u vidu humanitarnih novčanih transfera za 
različite potrebe vezane za razvoj i obrazovanje deteta, uključujući kupovinu 
didaktičkog materijala, školskog pribora, odeće, hrane ili za prevoz do škola ili 
predškolskih ustanova.
Vrednost humanitarnog novčanog transfera je 3.500 dinara po detetu mesečno.

Predstavnici porodice, koje je uputio Komesarijat za izbeglice i migracije 
Republike Srbije, mogu podići novac u banci:

► U slučajevima kada NLB Komercijalna banka ima ekspozituru u 
     opštini u kojoj porodica boravi, predstavnik porodice će biti u 
     mogućnosti da podigne gotovinu na toj opštini.
► U slučajevima kada NLB Komercijalna banka nema ekspozituru u 
     opštini u kojoj porodica boravi, predstavnik porodice će podići 
     gotovinu u najpogodnijoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.

Podizanje novca iz banke se zakazuje u određeno vreme i u određenoj 
ekspozituri, tako da će biti potrebna potvrda dostupnosti predstavnika porodice 
da bi se izvršila transakcija.

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.

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

ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Комиссариатом по делам беженцев и миграции 
Республики Сербия и партнером-исполнителем Датским Cоветом по делам беженцев 
предоставляет помощь в виде гуманитарных денежных выплат посредством 
банковского перевода семьям с детьми из Украины, проживающим в самостоятельно 
организованном жилье на территории Республики Сербия. Для получения помощи 
семьи должны быть зарегистрированы у локальных уполномоченных представителей 
Комиссариата по делам беженцев и миграции Республики Сербия.

Семьи смогут использовать помощь в виде гуманитарных денежных переводов на 
различные нужды, связанные с развитием и образованием ребенка, включая покупку 
дидактических материалов, школьных принадлежностей, одежды, питания или 
транспортных расходов до школы или дошкольного учреждения.
Объем гуманитарного денежного перевода составляетs 3.500 динар на ребенка в 
месяц. 

Представители семьи, направленные Комиссариатом по делам беженцев и миграции 
Республики Сербия смогут получать гуманитарный денежный перевод в банке:

► Если по месту проживания семьи есть отделение банка «NLB Komercijalna 
     Banka», представитель семьи сможет получать наличные в этом 
     муниципалитете.
► Если по месту проживания семьи нет отделения банка «NLB Komercijalna 
     Banka», представитель семьи сможет получать наличные в наиболее 
     удобном отделении банка «NLB Komercijalna Banka».

Получение денег в банке согласовывается на определенное время и отделение банка. 
Поэтому для выполнения данной операции потребуется подтверждение доступности 
представителя семьи.

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.

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


