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Милош Црњански

Сажетак
У ра ду је ана ли зи ра на ак ту ел на ми грант ска кри за, кроз исто-

риј ске, нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не ко ре ла те. Рад је кон ци пи-
ран у две ис тра жи вач ке је ди ни це. У пр вој, ко а у то ри ана ли зи ра ју 
нор ма тив ни ди зајн ме ђу на род них ми гра ци ја и по на ша ње европ-
ских ин сти ту ци ја у ак ту ел ној кри зи. Ауто ри по ла зе од те зе да ми-
гра ци о ну плат фор му Европ ске уни је ка рак те ри ше од су ство си-
стем ског при сту па, ad hoc ре ак ци је и да ва ње при о ри те та очу ва њу 
европ ских и на ци о нал них гра ни ца у од но су на за шти ту људ ских 
пра ва. Дру га ис тра жи вач ка це ли на по све ће на је ана ли зи ра њу уло-
ге Ср би је у ме ђу на род ним ми грант ским то ко ви ма, ко ји су се сли ли 
у Евро пу то ком 2015. го ди не.
Кључ не ре чи: ми гра ци је, кри за, Европ ска уни ја, Ср би ја

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 179009, који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. 
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УВОД

Упр кос без вре ме но сти ми гра ци ја, још увек не по сто ји кон-
сен зус у ака дем ској за јед ни ци у по гле ду фор му ли са ња уни вер зал-
ног те о риј ског окви ра о ме ђу на род ним ми гра ци ја ма. Пре ма ми-
шље њу Ка стла, нео п ход но је да се де фи ни ше те о риј ски кон цепт 
о ми гра ци ја ма кроз при зму те о риј ске и ме то до ло шке ори јен та ци је 
дру штве них на у ка и ко ји би из у ча вао све по јав не об ли ке ме ђу на-
род них ми гра ци ја. Тај те о риј ски оквир би тре ба ло да има нај ве ћи 
мо гу ћи сте пен оп што сти ко ји би у се би укљу чио све фак то ре ко ји 
де тер ми ни шу ми гра ци је. Нео п ход но је да бу де хо ли стич ки (укљу-
чио би про стор не и вре мен ске ко ре ла те ми гра ци ја, по чев од до но-
ше ња од лу ке о ми гри ра њу, пре ко ис ку стве не ана ли зе ми гра циј ских 
фа за, за кључ но са ана ли зом аси ми ла ци је или по врат ка ми гра на та у 
зе мљу по ре кла); ин тер ди сци пли ни ран (јер су раз ли чи ти еле мен ти 
ми гра ци ја по ве за ни са раз ли чи тим дру штве но-про стор ним ни во-
и ма и ди сци пли на ма); исто риј ски (ка ко би ин те грал но об у хва тио 
вре мен ску ди мен зи ју ми гри ра ња као уни вер зал ног фе но ме на); 
струк ту рал ни (ка ко би ана ли зи рао ми кро и ма кро струк ту ре) и ди-
на ми чан.1)

Прак тич на стра на ми гра циј ског фе но ме на је за се ни ла те о-
риј ско из у ча ва ње овог кон цеп та ко ји је ге о граф ски, исто риј ски, 
нор ма тив но и ин сти ту ци о нал но ре ле ван тан. Ми гра ци је са со бом 
но се уни вер зал ност ко ја се ма ни фе сту је у дис па ри те ту про сто ра 
– гу бит ку ста нов ни штва, сла бље њу на се ље но сти и оп ште де лат но-
сти на јед ној стра ни и vi ce ver sa на дру гој стра ни. Мла ден Фри га-
но вић је сво је вре ме но за па зио да су ми гра ци је „кон стан та ге о про-
сто ра“ и да су се „сна га и об лик ми гра ци ја ме ња ли, али је по ја ва 
би ла и оста ла кон стан та чо ве ко вог бит ка“.2)

Ми гра ци је или на срп ском је зи ку „се о бе“ пред ста вља ју фе-
но мен ко ји је по знат од дав ни на, у свим епо ха ма и на свим ме ри-
ди ја ни ма. Љу ди су кроз сто ле ћа ме ња ли ста ни шта и пре би ва ли шта 
из мно штва раз ло га, тра га ју ћи за сре ћом, ква ли тет ни јим жи во том, 
бе же ћи од ра то ва и кон фли ка та, кли мат ских про ме на и дру гих при-
род них не по го да. Мно ги исто риј ски при ме ри све до че о зна ча ју ми-
гра ци ја на ци ви ли за циј ске то ко ве. Exem pli ca u sa, је дан од зна чај-

1) О те о риј ском кон струк ту гло бал не ми гра ци је оп шир ни је код: Step hen Ca stles, Un der stan-
ding Glo bal Mi gra tion: A So cial Tran sfor ma tion Per spec ti ve, Con fe ren ce on The o ri es of Mi-
gra tion and So cial Chan ge St An ne’s Col le ge, Wo od stock Road, July 2008, стр. 10. до ступ но 
на: http://www.imi.ox.ac.uk/events/the o ri es-of-mi gra tion-and-so cial-chan ge/ca stles.pdf.

2) Mla den Fri ga no vić, „Mi gra ci je kao kon stan ta ge o pro sto ra“, Ac ta Ge o grap hi ca Cro a ti ca, vol. 
24, 1989, стр. 21.
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них раз ло га за не ста нак За пад ног Рим ског Цар ства био је „про дор 
вар ва ра“ ко ји ни су при па да ли ета бли ра ној кул ту ри Ри мља на. По-
ред то га, ко ло ни за ци ја Аме ри ке и ства ра ње но вог све та те ме љи се 
на ми гра циј ској ба зи. Ми гра ци је, би ло до бро вољ не или при сил не, 
но се са со бом и от пор код до ми цил ног ста нов ни штва. Раз ло зи за 
от пор су број ни и мо гу би ти пред мет по себ ног ис тра жи ва ња ме ђу 
ко ји ма су страх од ме ња ња ге нет ске струк ту ре ста нов ни штва и на-
ме та ња дру га чи јих кул тур них обра за ца, пот по мог ну ти раз ли чи тим 
пред ра су да ма, иде о ло ги јом па чак и ми то ло ги јом.3)

У Ср би ји, ми гра ци је су би ле и оста ле ак ту ел ни фе но мен, ко-
ји пре ра ста сво је про стор не и вре мен ске окви ре. За срп ски на род 
ми гра ци је су ви ше прак тич но и ег зи стен ци јал но пи та ње а ма ње 
ака дем ска или на уч на про бле ма ти ка. Два нај ве ћа ег зо ду са срп ског 
на ро да од и гра ла су се то ком 17. и 18. ве ка, ка да су Ср би ко ји су би-
ли чу ва ри ис точ не ка пи је Евро пе, бе же ћи од осве те Ту ра ка пре шли 
на те ри то ри ју K. und K. У Пр вом свет ском ра ту, це ло куп на вој на 
ко ман да, вла да и краљ за јед но са обич ним на ро дом, се ља ци ма и 
рад ни ци ма пре шли су Ал ба ни ју и при вре ме но се на ста ни ли у Грч-
кој, из ко је су се на кон не ко ли ко го ди на вра ти ли као по бед ни ци. 
Це на сло бо де је би ла ви со ка и огле да ла се у гу бит ку тре ћи не по-
пу ла ци је ко ји су да ли жи вот за сло бо ду. Но, упр кос де мо граф ском 
гу бит ку, Ср би ја је отво ри ла вра та и ср це ру ским еми гран ти ма ко ји 
су бе жа ли од бољ ше вич ког ре жи ма. Исти ти еми гран ти уче ство ва-
ли су у об но ви др жа ве и са ни ра њу рат них ште та а мно ги од њих 
оста ви ли су тра га у на уч ном жи во ту. Вред ни по ме на су пла не тар-
но по зна та име на у до ме ну прав не на у ке: Остро гор ски, Со ло вјев, 
Та ра нов ски али и мно ги дру ги ко ји су да ли зна ча јан до при нос на 
по љу ме ди ци не, ар хи тек ту ре, ма шин ства итд. У срп ском би ћу је 
при сут на ко лек тив на ме мо ри ја о ви ше ве ков ним пат ња ма Ср ба ми-
гра на та, ко ја је ре зул ти ра ла по зи тив ним ис хо дом – отво ре ним и 
при ја тељ ским ста вом и ве ли ком со ли дар но шћу пре ма стран ци ма 
ко је је за де си ла иста суд би на и ко ји су се на шли у тран зи ту или су 
се за стал но на ста ни ли на тлу Ср би је.

Ли ста тра гич них до га ђа ја скоп ча них са ми гра ци ја ма срп ског 
на ро да не ис цр пљу је се на овом ме сту. Не би смо да иде мо пре те-
ра но у ши ри ну али сма тра мо да је ва жно да се спо ме не по след њи 
ег зо дус срп ског на ро да ко ји се од и грао 90-их го ди на про шлог ве ка. 
Због рат них де ша ва ња на про сто ру Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви-
не и АП Ко со во, пре ко 600 000 љу ди је би ло при ну ђе но да на пу сти 
сво ја ог њи шта. Ве ћи на њих на шла се у не кој од фа за ми гра ци је на 

3) Илу стра ти ван при мер је по зи ва ње на ми то ло шке ко ре не ари јев ске ра се, ко ја ко ре не ву че 
од Хи пер бо ре ја ца, ра се над љу ди ко ја је ми гри ра ла у Ин ди ју, а ка сни је и у Евро пу.
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те ри то ри ји Ср би је. По пи сом из бе гли ца из 1996. го ди не у Ср би ји 
је за бе ле же но 617 728 ли ца, од че га је 537 937 из бе гли ца и 79 791 
ра том угро же но ли це (пре ма ме ђу на род ном нор ма тив ном окви ру 
не ужи ва пра во на из бе глич ки ста тус). По пи сом ста нов ни штва из 
2011. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји ре ги стро ва но је 277 890 при сил-
них ми гра на та (3,9 % укуп ног ста нов ни штва), због че га је Ср би ја 
зе мља са нај ве ћим бро јем из бе гли ца и јед на од свет ских др жа ва са 
про ду же ним из бе гли штвом. У пи та њу је кон цепт под ко јим УН-
ХЦР под ра зу ме ва ег зил из бе гли ца ко ји тра је ду же од пет го ди на.4) 
Ци фра из по пи са из бе гли ца из 1996. го ди не је упо ре ди ва са бро јем 
ми гра на та и тра жи ла ца ази ла ко ји су ушли у Европ ску уни ју у то ку 
2015. го ди не. Из ове пер спек ти ве, ло гич но се на ме ће кон ста та ци ја 
и пи та ње: ако Ср би ја као сла ба шна и еко ном ски си ро ма шна др-
жа ва има ка па ци те те да при ми овај број љу ди, због че га се мул-
ти кул ту рал на, ли бе рал ни ја и мно го бо га ти ја Евро па устру ча ва да 
по сту пи на исти на чин? Да ли гло бал на ми гра циј ска кри за слу ти 
на крај европ ске со ли дар но сти и по бе ду на ци о нал них над европ-
ским вред но сти ма? Да ли ми гра ци о на кри за пред ста вља опа сност 
по без бед но сни си стем ЕУ? У стра ни ца ма ко је сле де по ку ша ће мо 
да да мо од го во ре на ова пи та ња.

МИ ГРА ЦИ О НА ПЛАТ ФОР МА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Пре ма по да ци ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра ци је, у 
пр вих де вет ме се ци 2015. го ди не, Евро пу је за хва тио при лив око 
464 000 ми гра на та ко ји су сти гли пре ко мо ра. Од тог бро ја, 39 про-
це на та чи не Си риј ци ко ји су по бе гли из сво је др жа ве због рат ног 
ста ња, сле де Ав га ни стан ци ко ји на сто је да из бег ну рат са Та ли ба-
ни ма (око 11 про це на та) и Ери треј ци ко ји су ма хом еко ном ски ми-
гран ти.5) Ин те ре сан тан по глед на узрок ми гра ци ја нам ну ди „youth 
bul ge“ те о ри ја, пре ма ко јој по сто ји по ве за ност из ме ђу кон фли ка та, 
ра то ва и дру штве них тен зи ја са јед не стра не и ста ро сне струк ту-
ре ста нов ни штва са дру ге, у дру штви ма са по пу ла ци јом мла ђом 
ис под 30 го ди на. Пре ма ис тра жи ва њу PAI,6) 62 др жа ве се сма тра-
ју „ве о ма мла дим“, ме ђу ко ји ма се убра ја ју др жа ве Бли ског ис то-
ка, под са хар ске Афри ке, Ни ге ри ја, Ав га ни стан и Па ки стан. Овај 
тренд је на ро чи то из ра жен у зе мља ма Бли ског ис то ка, где је две 
тре ћи не по пу ла ци је мла ђе од 25 го ди на.

4) Де таљ ни је о ово ме код: Ве сна Лу кић, Две де це ни је из бе гли штва у Ср би ји, Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2015, стр. 18.

5) https://www.iom.int/world-mi gra tion.

6) http://www.cfr.org/world/ef fects-youth-bul ge-ci vil-con flicts/p13093.
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Пре да љег из ла га ња, по треб но је да кон цеп ту ал но-ме то до ло-
шки де фи ни ше мо тер мин ми грант, ко ји има ва ри је те те ко ји за слу-
жу ју по себ ну па жњу. Ми грант је ге ну сни по јам за три ка те го ри је 
ли ца ко ја ужи ва ју раз ли чи ту ме ђу на род ну прав ну за шти ту. Пр ву 
ка те го ри ју чи ни „ли це ко је тра жи азил“ (под но си лац зах те ва) ко-
је озна ча ва др жа вља ни на тре ће зе мље или ли це без др жа вљан ства 
ко је је под не ло зах тев за до би ја ње ази ла о ком још ни је до не та ко-
нач на од лу ка.7) У дру гу ка те го ри ју спа да „из бе гли ца“, ли це ко је 
ис пу ња ва усло ве са др жа не у чла ну 1(А) Же нев ске кон вен ци је од 
28. ју ла 1951. го ди не ко ја се од но си на ста тус из бе гли ца, из ме ње ну 
Њу јор шким про то ко лом од 31. ја ну а ра 1967.8) Кон вен ци ја по ла зи 
од пре ми се да су глав ни узро ци ми гра ци ја по ли тич ког ка рак те ра и 
след стве но то ме, на одо бра ва ње ста ту са из бе глог ли ца ути чу ге о-
по ли тич ки мо ти ви. Реч ју, из бе гли ца је под но си лац зах те ва за азил 
ком је тај зах тев одо брен. Тре ћа ка те го ри ја об у хва та еко ном ске 
ми гран те, чи ји су при мар ни мо ти ви за ми гра ци је еко ном ске при-
ро де. Раз ли ко ва ње еко ном ских ми гра на та и из бе гли ца про из и ла зи 
из спе ци јал ног ста ту са у си сте му со ци јал не за шти те ко ји ужи ва ју 
из бе гли це. Из бе гли це, пре ма ми шље њу УН ХЦР не рет ко има ју те-
жи пут и раз ли чи то ис хо ди ште јер су њи хо ве мре же ре ђе, њи хо ве 
по ро ди це у зе мљи по ре кла не рет ко су из ло же не опа сно сти ма, има-
ју је зич ку ба ри је ру, до ку мен та ци ја мо же да им бу де из гу бље на а 
здра вље на ру ше но услед тра у ме и на си ља.9)

Мно ги ми гран ти из еко ном ски си ро ма шних под руч ја, у по-
тра зи „тр бу хом за кру хом“ не рет ко зло у по тре бља ва ју зах тев за 
азил и ази лант ски ста тус, при кри ва ју ћи ствар не мо ти ве ире гу лар-
не ми гра ци је. Мно ги ауто ри на во де да рат на де ша ва ња у зе мља ма 
по ре кла из бе гли ца ре зул ти ра ју ве ли ким еко ном ским кри за ма и си-
ро ма штвом, што до дат но ком пли ку је по вла че ње ја сне ли ни је из ме-
ђу ова два кру га ли ца.10) Ерик Неј ма јер при ме ћу је да је еко ном ска 
дис кри ми на ци ја пре ма ет нич ким ма њи на ма ва жна де тер ми нан та 
по ве ћа ња бро ја зах те ва за азил, уз оп сер ва ци ју да су тра жи о ци ази-
ла пре те жно еко ном ски ми гран ти ко ји су пре ла жни (bo gus) не го 
пра ви.11)

7) Члан 2, став c) Дирек тивe ЕУ 9/2003 од 27. ја ну а ра 2003.

8) Члан 2, став е) Дирек тивe ЕУ 9/2003 од 27. ја ну а ра 2003.

9) Ви ди: A New Be gin ning: Re fu gee In te gra tion in Euro pe, UN HCR, Sep tem ber 2013, стр. 
118., http://www.un hcr.org/52403d389.html, 03/09/2015.

10)  Ви ди: Лу кић, Ibid. , стр. 8.

11)  Eric Ne u mayer, Bo gus re fu ge es? The de ter mi na tion to We stern Euro pe, LSE Re se arch on li-
ne, 2004, стр. 2. ,http://eprints.lse.ac.uk/580/1/ISQ%28Asylum%2949%283%29FI NAL.pdf.
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Да су ми ра мо, све из бе гли це су ми гран ти али не ма ју сви ми-
гран ти из бе глич ки ста тус, ко ји др жа ва чла ни ца до де љу је ли цу ко је 
је из бе гло и као та кво је при мље но на те ри то ри ју др жа ве чла ни це.

Ми грант ска и из бе глич ка кри за ко ја се сли ла у Евро пу из 
Афри ке, Сред њег ис то ка и ју жне Ази је, за европ ске ли де ре и до-
но си о це по ли тич ких од лу ка пред ста вља нај ве ћи иза зов ко ји је за-
де сио овај кон ти нент још од ду жнич ке кри зе. Ме ђу на род на ор га-
ни за ци ја за ми гра ци је Евро пу је ока рак те ри са ла као „нај о па сни ју 
де сти на ци ју на све ту за иле гал не ми гран те“ а Ме ди те ран као „нај-
о па сни ји гра нич ни пре лаз“.12) Глав но обе леж је европ ског др жа ња у 
по гле ду на ста ле кри зе ка рак те ри ше од су ство си стем ског при сту па, 
ad hoc ре ак ци је и да ва ње при о ри те та очу ва њу европ ских и на ци о-
нал них гра ни ца у од но су на за шти ту људ ских пра ва.

Ми грант ска кри за се по ка за ла као лак мус па пир за ис пи-
ти ва ња аде кват но сти ре ак ци је европ ских ин сти ту ци ја и њи хо ве 
во де ће уло ге у за шти ти основ них људ ских пра ва и сло бо да. Ова 
кри за пред ста вља је дан од нај ве ћих про бле ма у пр вим де це ни ја ма 
21. ве ка, ко ји је отво рио Пан до ри ну ку ти ју отво ре них по ли тич ких 
кон фрон та ци ја, нео че ки ва но ви со ког ни воа ксе но фо би је и вер ске 
дис кри ми на ци је уну тар гра ни ца Европ ске уни је. Мно ги ми гран ти 
до ла зе из му сли ман ских зе ма ља, на шта су Евро пља ни по себ но 
осе тљи ви, бу ду ћи да ду жи вре мен ски пе ри од по ку ша ва ју да аси-
ми лу ју и ин те гри шу му сли ман ски жи ваљ, без ве ли ког успе ха. У 
Евро пи је при су тан страх од ислам ског те ро ри зма. По ред на ве де-
ног, европ ска по ли ти ка је кроз ве ко ве би ла кон ци пи ра на на на ци о-
нал ном дис кур су, за раз ли ку од САД ко је су од свог на стан ка пле-
ди ра ле за мул ти кул ту рал ни гра ђан ски кон цепт.

Европ ска уни ја, као над на ци о нал ни про стор на ком су пре ма-
ти ју има ју европ ски ин те ре си и вред но сти у од но су на на ци о нал не 
за др жа ва је дан екс клу зи ви тет – пре ва гу на ци о нал них над европ-
ским ин те ре си ма у по гле ду си гур но сти гра ни ца. Енорм ни при лив 
иле гал них ми гра на та у бо га ти је европ ске др жа ве ре зул ти рао је да 
ми грант ско пи та ње као и пи та ње гра нич них над зо ра вре ме ном по-
ста не par ex cel len ce ин те рес на ци о нал них др жа ва. Но, др жа ве чла-
ни це ЕУ не рет ко ни су би ле ка дре да са ме за шти те сво је ин те ре се 
у овом до ме ну па је би ло це лис ход но да се ус по ста ви нор ма тив ни 
оквир на европ ском ни воу ко јим би се ре гу ли са ла ова ма те ри ја. 
Ово је има ло сво ју по ли тич ку и нор ма тив ну ге не зу, што је ви дљи во 
кроз из ме ну европ ских осни вач ких уго во ра у по след ње две де це-
ни је у до ме ну пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва. Ка мен те ме љац 

12) Ви де ти Je an ne Park, Euro pe’s Mi gra tion Cri sis, http://www.cfr.org/mi gra tion/euro pes-mi gra-
tion-cri sis/p32874, 01/10/2015.
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је уго вор из Ма стрих та, ко ји је кроз свој тре ћи стуб прав них нор-
ми ко је уре ђу ју на ци о нал но за ко но дав ство ус по ста вио са рад њу у 
сфе ри пра во су ђа и уну тра шњих тј. без бед но сних по сло ва са чи јим 
кре и ра њем је па ра лел но те кла са рад ња у окви ру шен ген ске фор ма-
ци је. На овом ме сту ука зу је мо на ди стинк ци ју из ме ђу европ ских и 
шен ген ских гра ни ца. По то ње пру жа ју др жа ва ма чла ни ца ма при-
ступ по вер љи вим по да ци ма и европ ским фон до ви ма за кон тро лу 
спољ не гра ни це, што из и ску је протoк вре ме на по треб ног за пу ну 
им пле мен та ци ју шен ген ских стан дар да, ко јој сле ди уки да ње кон-
тро ле на уну тра шњим гра ни ца ма.13)

Усле дио је уго вор из Ам стер да ма 1997. Го ди не ко ји је апо-
стро фи рао зна чај на ве де не про бле ма ти ке, по зи ци о ни ра ју ћи је у 
пр ви стуб (по све ћен гра ни ца ма, ази лу, ми гра ци ја ма и ви за ма) ко ји 
пред ви ђа уре ђи ва ње пра ва на ни воу Европ ске уни је, чи ме су др-
жа ве пре не ле над ле жност, кон крет ни је пра во ини ци ра ња ме ра на 
европ ске ин сти ту ци је, при мар но на Европ ску ко ми си ју. По след-
њом нор ма тив ном ре ви зи јом из 2009. го ди не,по зна том као Уго вор 
из Ли са бо на, уки нут је прин цип по де ле по сту бо ви ма.14) У по гле ду 
ове тен ден ци је, Фи лип Дра го вић за па жа: „Да нас го то во и ни је по-
треб но на ци о нал но за ко но дав ство о гра нич ним пи та њи ма јер су 
сва она у над ле жно сти еуроп ских ин сти ту ци ја.“15)

Од 2002. го ди не Европ ска ко ми си ја је по сте пе но по че ла да 
ус по ста вља је дин стве ни си стем ази ла у ЕУ, кроз сет стра те шких 
до ку ме на та ко ји ма се од ре ђу ју кри те ри ју ми и ме ха ни зми за од ре-
ђи ва ње др жа ве чла ни це ко ја је над ле жна за ис пи ти ва ње зах те ва 
тра жи ла ца ази ла16) као и за од ре ђи ва ње ми ни мал них стан дар да за 
при хва та ње ази ла на та у др жа ва ма чла ни ца ма17) и по врат ка ази ла-
на та кроз кре и ра ње нор ма тив ног и по ли тич ког кон цеп та ре ад ми си-
је.18) По ли ти ка при сил ног или до бро вољ ног по врат ка ли ца ко ја без 
прав ног (за кон ског) осно ва бо ра ве на те ри то ри ји Европ ске уни је 
те ме љи се на уго во ри ма о ре ад ми си ји, чи је пот пи си ва ње је би ла 

13) Ви ди: Fi lip Dra go vić, „Ka ko ču va ti europ ske gra ni ce?“, Po li tič ke ana li ze, vol. 3, No 12, 
2012, стр. 15.

14) Ibid., стр. 14.

15) Ibid., стр. 15.

16) Co un cil Re gu la tion Esta blis hing the Cri te ria and Mec ha nisms for De ter mi ning the Mem ber 
Sta te Re spon si ble for Exa mi ning an Asylum Ap pli ca tion Lod ged in one of the Mem ber Sta tes 
by a Third Co un try Na ti o nal – Du blin II. Di rec ti ve N.434/2003).

17) Co un cil Di rec ti ve 2003/9/EC Laying Down Mi ni mum Stan dards on the Re cep tion of Ap pli-
cants for Asylum in the Mem ber Sta tes).

18) На во ди мо нај бит ни је: Co un cil Di rec ti ve 2001/40/ EC; Co un cil Di rec ti ve 2003/110/EC; Co-
un cil De ci sion 2004/191/EC; Co un cil De ci sion 2004/573/EC 



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 353-366.

360

и ра ни ја прак са др жа ва чла ни ца, ко ја се мо ди фи ко ва ла сту па њем 
на сна гу го ре по ме ну тог Уго во ра из Ам стер да ма. No vum се огле дао 
у про ме ни стра на уго вор ни ца на те ме љу усво је не ме то до ло ги је у 
Ам стер да му, те је Европ ска за јед ни ца би ла стра на уго вор ни ца са 
ко јом су др жа ве пот пи си ва ле ове зна чај не уго во ре. Европ ска уни ја 
је пот пи са ла уго во ре о ре ад ми си ји са др жа ва ма пост ју го сло вен-
ског про сто ра (Ср би јом, Ма ке до ни јом, Цр ном Го ром, Бо сном и 
Хер це го ви ном) и Ал ба ни јом.19)

ДР ЖА ЊЕ ЕВРОП СКИХ ИН СТИТУЦИЈА 
У МИ ГРАНТ СКОЈ КРИ ЗИ

Европ ске ин сти ту ци је и ак те ри ко ји де ла ју у окви ру њих, са 
за ка сне лом пре вен тив ном ре ак ци јом по че ле су да ор га ни зу ју низ 
кон фе рен ци ја на ко ји ма се рас пра вља ло о са вре ме ним гло бал ним 
ми гра циј ским то ко ви ма. Кон фе рен ци ја о ис точ но-ме ди те ран ској 
и за пад но-бал кан ској ру ти одр жа на је 8-9. ок то бра 2015. го ди не у 
Лук сем бур гу, где је са зван са ста нак Са ве та ЕУ за пра во су ђе и уну-
тра шње по сло ве, у ци љу по сти за ња до го во ра о за јед нич ком при-
сту пу и пред у зи ма њу кон крет них ме ха ни за ма за ре ша ва ње на ста ле 
кри зе.20) На Са ве ту је кон ста то ва но да је Евро пу пре пла вио у но-
ви јој исто ри ји не за пам ће ни на гли по раст ми гра ци о них то ко ва дуж 
ис точ ног Ме ди те ра на и за пад ног Бал ка на и да се др жа ве за пад не 
Евро пе, Јор дан, Ли бан, Тур ска и Ирак на ла зе под ве ли ким при ти-
ском си риј ских из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца из Ира ка. Ова 
кри за је про пра ће на фла грант ним кр ше њем људ ских пра ва, си ро-
ма штвом и оту да зах те ва кон ци пи ра ње све о бу хват не и урав но те же-
не ми гра ци о не и ази лант ске по ли ти ке.

У Де кла ра ци ји са кон фе рен ци је зна ча јан про стор је по све-
ћен пру жа њу по др шке нај по го ђе ни јим тран зит ним зе мља ма, у ко је 
сва ка ко пот па да и Ре пу бли ка Ср би ја, ко ја је ујед но и пр ва др жа ва 
на чи јој су те ри то ри ји по је ди ни ми гран ти до би ли ле гал ни из бе-
глич ки ста тус. По др шка ће се огле да ти у обез бе ђи ва њу при мар-
не ху ма ни тар не по мо ћи из бе гли ца ма, ази лан ти ма и ми гран ти ма у 
тран зи ту; уна пре ђе њу при јем них и сме штај них ка па ци те та (ка ко 
би им се пру жи ле нео п ход не ин фор ма ци је, по моћ при ре ги стра ци-
ји итд.); по бољ ша њу ка па ци те та за упра вља ње гра ни ца ма, обез бе-
ђи ва ње бр зе ре ги стра ци је свих из бе гли ца и ефи ка сне и ква ли тет не 

19) Де таљ ни је о ово ме код: Дрен ка Ву ко вић, „Ре ад ми си ја и упра вља ње ми гра ци ја ма“, Го ди-
шњак ФПН, vol. 3, br. 3, стр. 574.

20) http://da ta.con si li um.euro pa.eu/doc/do cu ment/ST-12876-2015-INIT/en/pdf, 20/10/2015.
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об ра де зах те ва за азил, уз исто вре ме но по др жа ва ње бр зог по врат ка 
ли ца ко ја не ма ју пра во на ме ђу на род ну за шти ту у зе мље њи хо вог 
по ре кла (уз пу но по што ва ње прин ци па за бра не вра ћа ња); пред у-
зи ма њу ак тив но сти на по ди за њу све сти за јед ни це ка ко би се спре-
чи ле тен зи је и бор ба про тив ксе но фо би је; по бољ ша њу ре ги о нал не 
ко ор ди на ци је и раз ме не ин фор ма ци ја у ци љу ус по ста вља ња бо ље 
ко ор ди на ци је упра вља ња то ко ви ма ми гра ци ја.21)

Европ ска ко ми си ја је пред у зе ла низ ко ра ка у ре ша ва њу ми-
гра циј ске кри зе о ко ји ма је оба ве сти ла Европ ски са вет 15. ок то бра 
2015. го ди не.22) У по гле ду опе ра тив них ме то да, от по че ло је функ-
ци о ни са ње опе ра тив них ти мо ва (hot spot) за по др шку упра вља њу 
ми гра ци ја ма у Лам пе ду зи, ко ји ће омо гу ћи ти лак шу ре ло ка ци ју 
тра жи ла ца ази ла и по вра так иле гал них ми гра на та ко ји ма ни је одо-
брен оста нак. Пр ве си риј ске из бе гли це већ су пре ме ште не у Ита-
ли ју, Лих тен штајн (уче ству је као зе мља при дру же на Шен ге ну) и 
Че шку. У до ме ну бу џет ске по др шке, Европ ска ко ми си ја је пред-
ло жи ла аманд ма не на бу џе те за 2015. и 2016. го ди ну у из но су од 
1,7 ми ли јар ди евра (што би зна чи ло да ће за ми гра циј ску кри зу 
ЕК укуп но из дво ји ти 9,2 ми ли јар ди евра). На ре ба ланс бу џе та за 
2015. го ди ну, Европ ски пар ла мент и др жа ве чла ни це су већ да ле 
свој при ста нак. Европ ска ко ми си ја у са деј ству са Грч ком за ла же 
се за по нов но ус по ста вља ње да блин ских тран сфе ра у Грч ку а са 
Сло ве ни јом, Аустри јом и Не мач ком ра ди на при вре ме ном уво ђе њу 
гра нич них кон тро ла у свр ху ква ли тет ног функ ци о ни са ња шен ген-
ског си сте ма.

Европ ска уни ја је то ком ми грант ске кри зе на ста ви ла да не-
гу је ма нир по ли ти ке усло вља ва ња пре ма др жа ва ма кан ди да ти ма. 
Ка ко би обез бе ди ла по др шку Тур ске у ре ша ва њу ми грант ске кри-
зе, ЕУ је по ну ди ла отва ра ње но вих пре го ва рач ких по гла вља и по-
ну ди ла јој до дат на фи нан сиј ска сред ства. Тур ској се ну ди фи нан-
сиј ска по моћ ка ко би се по ја ча ла кон тро ла на тур ским гра ни ца ма 
пре ма су сед ним др жа ва ма чла ни ца ма у ци љу за др жа ва ња из бе гли-
це из Си ри је и Ира ка на тур ској те ри то ри ји. О ово ме је до нет на-
црт Ак ци о ног пла на „Ко ра ци са рад ње ЕУ и Тур ске у упра вља њу 
из бе глич ком и ми грант ском кри зом у по гле ду си ту а ци је у Си ри ји 
и Ира ку“23) ко ји би тре ба ло да се ре де фи ни ше и у зна чај ној ме ри 
при ла го ди по тре ба ма и оче ки ва њи ма тур ске стра не.

21) http://da ta.con si li um.euro pa.eu/doc/do cu ment/ST-12876-2015-INIT/en/pdf, an nex, стр. 5., 
20/10/2015.

22) http://euro pa.eu/ra pid/press-re le a se_IP-15-5839_en.htm, 22/10/2015.

23) Текст на цр та Ак ци о ног пла на до сту пан на: http://euro pa.eu/ra pid/press-re le a se_ME MO-
15-5777_en.htm.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 353-366.

362

 
УЛО ГА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ У 

МИГРАНТСКОЈ КРИ ЗИ: НОР МА ТИВНИ 
И ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ АСПЕКТ

Бу ду ћи да је про цес при дру жи ва ња ЕУ при о ри тет Ре пу бли ке 
Ср би је, у про те клих не ко ли ко го ди на усво је не су сек тор ске стра-
те ги је, ак ци о ни пла но ви и за ко ни за рад хар мо ни зо ва ња на ци о нал-
ног за ко но дав ства са прав ним те ко ви на ма ЕУ. Област ми гра ци ја је 
нор ми ра на За ко ном о стран ци ма24) (за ко ни та ми гра ци ја), За ко ном 
о за шти ти др жав не гра ни це25) (не за ко ни те ми гра ци је), За ко ном о 
упра вља њу ми гра ци ја ма26) и За ко ном о за по шља ва њу стра на ца27). 
Стра те шке до ку мен те ко ји об у хва та ју ми гра ци је чи не: Стра те ги-
ја су прот ста вља ња иле гал ним ми гра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји за 
пе ри од 2009-201428), Стра те ги ја ин те гри са ног упра вља ња гра ни-
цом, Стра те ги ја ре ин те гра ци је по врат ни ка по осно ву спо ра зу ма о 
ре ад ми си ји,29) као и пра те ћи ак ци о ни пла но ви.

Нор ма тив ни оквир Ср би је је у ве ли кој ме ри уса гла шен са 
европ ским ди рек ти ва ма у обла сти ире гу лар них ми гра ци ја. Пот пу-
но уса гла ша ва ње са европ ским стан дар ди ма пред ви ђе но је Ак ци о-
ним пла ном за По гла вље 24 – прав да, сло бо да, без бед ност. У пр вој 
фа зи им пле мен та ци је Ак ци о ног пла на, ускла ђи ва ње ће се од но си ти 
на одо бра ва ње при вре ме ног бо рав ка др жа вља ни ма тре ћих зе ма ља 
у свр ху спа ја ња по ро ди це; одо бра ва ње стал ног бо рав ка др жа вља-
ни ма тре ћих зе ма ља; одо бра ва ње при вре ме ног бо рав ка др жа вља на 
тре ћих зе ма ља у свр ху сту ди ра ња, раз ме не уче ни ка, струч ног уса-
вр ша ва ња или во лон тер ског ра да, као и на уч но-ис тра жи вач ког ра-
да; вра ћа ње стра на ца ко ји иле гал но бо ра ве (у кон тек сту иле гал ног 
ула ска, тран зи та и бо рав ка; ја ча ње кри вич ног окви ра за спре ча ва-
ње омо гу ћа ва ња нео вла шће ног ула ска, тран зи та и бо рав ка; из да ва-
ње бо ра ви шне до зво ле др жа вља ни ма тре ћих зе ма ља ко ји су жр тве 
тр го ви не љу ди ма. У дру гој фа зи, Ре пу бли ка Ср би ја спро во ди ће ак-
тив но сти у ци љу ускла ђи ва ња на ци о нал ног за ко но дав ства са од-

24) За кон о стран ци ма, Сл. гла сник РС, бр.97/2008.

25) За кон о за шти ти др жав не гра ни це, Сл. гла сник РС, бр.97/2008. и 20/2015 дру ги за кон.

26) За кон о упра вља њу ми гра ци ја ма,  Сл. гла сник РС, бр. 107/2012.

27) За кон  о за по шља ва њу стра на ца,  Сл. гла сник РС, бр. 128/2014.

28) Стра те ги ја су прот ста вља ња иле гал ним ми гра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 
2009-2014, Сл. гла сник РС, бр. 25/2009.

29) Стра те ги ја ре ин те гра ци је по врат ни ка по осно ву спо ра зу ма о ре ад ми си ји, Сл. гла сник 
РС, бр. 15/2009.
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ред ба ма ди рек ти ва ко је ре гу ли шу санк ци о ни са ње по сло да ва ца код 
ко јих иле гал но бо ра ве стран ци; из да ва ње пла ве кар те – је дин стве-
не бо ра ви шне и рад не до зво ле за др жа вља не тре ћих зе ма ља; да ва-
њу ху ма ни тар не бо ра ви шне до зво ле за не за ко ни те ми гран те ко ји 
су уче сни ци у по ступ ку ко ји се во ди пред др жав ним ор га ном. Ра ди 
пот пу ног ускла ђи ва ња са Ди рек ти вом 2002/90 EC, у на ци о нал ном 
за ко но дав ству је по треб но да се из би ћа кри вич ног де ла омо гу ћа ва-
ња не за ко ни тог пре ла ска др жав не гра ни це и не ле гал ног тран зи та 
из у зме сти ца ње ма те ри јал не ко ри сти, тј. да на ме ра по ма га ња без 
лу кра тив них мо ти ва бу де до во љан еле мент из вр ше ња кри вич ног 
де ла.30)

Ин сти ту ци о нал ни ми гра циј ски оквир у Ср би ји ка рак те ри-
ше над ле жност ве ћег бро ја над ле жних те ла: Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва, Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је, Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва, Ми ни стар ства прав де и Ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве ра да. У скла ду са Ре гу ла ти вом 862/2007/EC, 
овла шће ња Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је би ће про ши ре-
на на вр ше ње над зо ра над им пле мен та ци јом на ци о нал ног за ко но-
дав ства хар мо ни зо ва ног са европ ским те ко ви на ма у до ме ну ми гра-
ци ја.

На овом ме сту би сва ка ко ва ља ло ука за ти на уло гу Ср би-
је у ак ту ел ној европ ској ми грант ској кри зи. Иако Ср би ја има све 
ка рак те ри сти ке те о риј ског кон струк та сла бе др жа ве31) и др жа ве у 
кри зи, пре ма ми гран ти ма по не ла се со ли дар но и ем па тич но, као 
од го вор на др жа ва и дру штво, тру де ћи се да им обез бе ди еле мен-
тар не ег зи стен ци јал не усло ве и при сто јан трет ман. Има ју ћи у ви ду 
да је Ср би ја за ази лан те тран зи ци о на др жа ва а се кун дар но зе мља 
од ре ди шта, стра те шко опре де ље ње РС је пру жа ње за шти те тра жи-
о ци ма ази ла, за шти та основ них људ ских пра ва ми гра на та и пру жа-
ње ху ма ни тар не по мо ћи. По себ на па жња је по све ће на спре ча ва њу 
тр го ви не љу ди ма као и за шти ти нај о се тљи ви јих ка те го ри ја, де це, 
обо ле лих и труд ни ца. Зна ча јан до при нос пру жи ле су ор га ни за ци је 
ци вил ног дру штва, пре вас ход но Цр ве ни крст. По се бан до при нос 

30) АП за По гла вље 24, стр. 16, до ступ но на: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/ogla si.nsf/ap-
p24.pdf.

31) У сла бим др жа ва ма по сто ји ни зак ни во или од су ство ле ги тим но сти ко је се ма ни фе-
сту је у ја ким де спот ским и сла бим ин фра струк тур ним мо ћи ма др жа ве, раз ви је ни су 
ин стру мен ти др жав ног над гле да ња док је по што ва ње вла ди них уред би на не за до во-
ља ва ју ћем ни воу, власт је ло ка ли зо ва на, др жа ва је пер со на ли зо ва на, по сто ји раз ви је на 
кли јен те ли стич ка струк ту ра и па трон-кли јент ре ла ци је, др жа ва је за ро бље на у ко руп-
тив ним мре жа ма, ци вил но дру штво ег зи сти ра али се по ти ску је у дру ги план, од су ство 
хо ри зон тал не ле ги тим но сти итд. О ка рак те ри сти ка ма сла бих др жа ва де таљ ни је ви ди: 
Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Ана то ми ја са вре ме не др жа ве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 291, 302.
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на ми кро пла ну да ли су гра ђа ни Ср би је, ко ји су ми гран те снаб де-
ва ли во дом, оде ћом, хра ном, хи ги јен ским сред стви ма ка ко би се 
пре ве ни ра ле евен ту ал не бо ле сти. У оп хо ђе њу пре ма ми гран ти ма 
по ка за на је ем па ти ја и со ли дар ност о чи јим ко ре ни ма смо пи са ли 
у прет ход ним стра ни ца ма. Су сед не др жа ве су по ка зи ва ле са свим 
су про тан мо дел по на ша ња ко ји се те ме љи на ре пре сив ној ма три ци, 
ко ја из ви ре из он то ло шке угро же но сти од ими гра на та, ко ју осе ћа ју 
др жа ве у ре ги о ну. Због аде кват не ре ак ци је на ми грант ску кри зу, 
људ ског оп хо ђе ња пре ма ми гран ти ма и по што ва ња ме ђу на род них 
стан дар да људ ских пра ва, Ср би ја је до би ла по хва ле од ме ђу на род-
не за јед ни це, ино стра них зва нич ни ка, Ује ди ње них на ци ја и ор га-
ни за ци ја ци вил ног дру штва. Пи сме на по твр да ових на во да на ла зи 
се у Де кла ра ци ји са кон фе рен ци је о ис точ но-ме ди те ран ској и за-
пад но-бал кан ској ру ти, о ко јој је би ло ре чи у прет ход ном де лу ра-
да, као и у Из ве шта ју о на прет ку Ср би је за 2015. го ди ну (Pro gress 
Re port).
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Ti ja na Pe ric Di li gen ski, La zar Dju ro vic

MI GRANT CRI SIS: BET WE EN NA TI O NAL  
IN TE RESTS AND PHI LAN TRO PIC MO TI VES

Re su me
The main fe a tu re of Euro pean in sti tu ti ons be ha vi o ur re gard to 

cri sis is cha rac te ri zed by lack of syste mic ap pro ach, ad hoc re spon ses 
and gi ving pri o rity to the pre ser va tion of Euro pean and na ti o nal bo un-
da ri es in com pa ri son with the pro tec tion of hu man rights. In mi grant 
cri sis, it is evi dent that ten sion exists bet we en two op po si te con cepts 
and thus cle ar se pa ra tion of two com po nents of cri sis: on one si de it is 
hu ma ni ta rian pro blem clo sely re la ted with the hu man rights con cept 
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and equ a lity of all hu man be ings, and on the ot her it is se cu rity risk 
pro blem con nec ted with or ga ni zed cri me and ter ro rism, as main ma ni-
fe sta tion forms. Which of the se two con cepts will pre vail in the fu tu re, 
de pend lar gely on the con cre te fi eld si tu a tion de ve lop ment and so lely 
po li ti cal de ci si ons that will fol low the pro cess. If we ta ke in to ac co unt 
the se ri o us se cu rity flaws in the re le vant struc tu res of the EU mem ber 
sta tes, as well as the ap pa rent cur rent ina bi lity to ade qu a tely re spond 
to the im pro ved, di ver si fied stra te gi es of ter ro rist gro ups, the re is a real 
fe ar that for the sa ke of the con cept of se cu rity, many ci vi li za tion ac-
hi e ve ments will re main to exist only on the le vel of com mon phra se, 
empty shell wit ho ut any con tent.
Key words: mi gra ti ons, cri sis, Euro pean Union, Ser bia
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