
УДК 314.74(4)(497.11)“2015“:355.02

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 4/2015.

год. 22. vol. 50.
стр. 367-386.

367

Зоран Драгишић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду

МИГРАЦИЈЕ КАО 
БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМ

Сажетак
У овом ра ду раз ма тран је по јам ми гра ци ја са ста но ви шта 

без бед но сне прет ње ко је ма сов не ми гра ци је иза ко јих сто је ор га-
ни зо ва не кри ми нал не гру пе мо гу пред ста вља ти мо дер ним др жа ва-
ма и дру штви ма. Ми гра ци је по сто је од ка да по сто ји чо ве чан ство, 
ме ђу тим ни су све ми гра ци је ујед но и без бед но сна прет ња. Ми гра-
ци је се мо гу до жи ве ти као до бро до шло ме ша ње ста нов ни штва ко-
је до но си нов кул тур ни и ци ви ли за циј ски ква ли тет и про цес ко-
ји отва ра мо гућ ност за ин тен зив ни ји при вред ни раз вој. Са дру ге 
стра не, усе ља ва ње љу ди дру ге кул ту ре, ре ли ги је, на ви ка, оби ча ја 
и бо је ко же се код до ма ћег ста нов ни штва мо же до жи ве ти као прет-
ња иден ти те ту и до та да шњем на чи ну жи во та. Ма сов не ми гра ци је 
из Си ри је, Ира ка, Ав га ни ста на и африч ких др жа ва, пред ста вља ју 
озбиљ ну прет њу Евро пи, због уло ге ко ју ор га ни зо ва ни кри ми нал 
има у во ђе њу и усме ра ва њу из бе глич ког та ла са, али и због мо гућ-
но сти да те ро ри сти тзв. „Ислам ске др жа ве“ ис ко ри сте ми гра ци о ни 
та лас за де ста би ли за ци ју европ ских др жа ва.
Кључ не ре чи: ми гра ци је, иле гал не ми гра ци је, кри јум ча ре ње ми гра на та, 

тр го ви на љу ди ма, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал

УВОД

По ја ва „та ла са ми гра на та“, ко ји се од сре ди не ове го ди не 
ма сов но кре ћу пре ко те ри то ри је Ср би је по ве ћа ла је ин те ре со ва-
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ње ши ре, али и струч не јав но сти за овај фе но мен. Ми гра ци је су 
стал ни пра ти лац људ ског дру штва, од ка да по сто је љу ди се кре ћу 
ме ња ју ћи ме сто стал ног бо ра ви шта. Ми гра ци је су не ка да ин ди ви-
ду ал не или се од ви ја ју у ма њим гру па ма, а не ка да су ма сов не и 
у њи ма уче ству ју ве ли ки де ло ви ста нов ни штва од ре ђе них те ри-
то ри ја. У исто ри ји је за бе ле же но не ко ли ко ве ли ких ми гра ци о них 
та ла са, а нај ве ћи и нај зна чај ни ји ме ђу њи ма би ла је ве ли ка се о ба 
на ро да од по чет ка 4. па до 10. ве ка ко ја је у пот пу но сти из ме ни ла 
де мо граф ску сли ку он да шње Евро пе. У дру гој по ло ви ни 19. и пр-
вој по ло ви ни 20. ве ка око 50 ми ли о на љу ди се из Евро пе исе ли ло у 
Аме ри ку, што је био нај ве ћи та лас исе ља ва ња у но ви јој исто ри ји.1)

Ве ли ки та лас ми гра ци ја из Си ри је, Ира ка, Ав га ни ста на 
и африч ких зе ма ља пре ма Евро пи, по је ди ни ана ли ти ча ри, али и 
по ли ти ча ри на зи ва ју „но вом се о бом на ро да“. Та кав на зив за овај 
ми гра ци о ни та лас у се би кри је и страх од мо гу ћих по сле ди ца усе-
ља ва ња та ко ве ли ког бро ја љу ди дру ге кул ту ре и ре ли ги је, ко ји мо-
гу зна чај но про ме ни ти де мо граф ску, кул тур ну и ре ли гиј ску сли ку 
др жа ва у ко је се усе ља ва ју. Сто ти не хи ља да ми гра на та ко ји се раз-
ли чи тим ру та ма кре ћу ка За пад ној Евро пи отва ра мно га пи та ња, 
од де мо граф ских, еко ном ских, кул ту ро ло шких, ре ли гиј ских, еко-
ло шких па до без бед но сних. До са да је об ја вље но мно го раз ли чи-
тих ра до ва ко ји по ку ша ва ју да об ја сне нај но ви ји та лас ми гра ци ја, 
ме ђу тим про блем се, из раз ли чи тих раз ло га све ви ше за ма гљу је. 
Сма тра мо да су по ли тич ки раз ло зи и не спрем ност ли де ра Европ-
ске уни је да про на ђу је дин ствен од го вор на иза зов са ко јим се са-
вре ме на Евро па су о ча ва те мељ ни раз лог за ову те о риј ску збр ку. 
Не до у ми це ко је се по ја вљу ју у дис кур су ве за ном за ми гра ци о ни 
та лас, кре ћу се од са мог узро ка ко ји је до вео до ова квог ма сов ног 
кре та ња љу ди, па до тер ми но ло шких не до у ми ца око на зи ва ко ји 
тре ба ко ри сти ти за љу де ко ји се исе ља ва ју из сво јих др жа ва (ми-
грант, из бе гли ца, ази лант). Кључ на без бед но сна пи та ња, ве за на за 
ве ли ка ми гра ци о на кре та ња ко ји ма све до чи мо, од но се се на ор га-
ни зо ва ност, ле гал ност и крај ње ци ље ве ко ји се же ле по сти ћи ма-
сов ним пре ме шта њем ста нов ни штва.

По себ ну те шко ћу у об ја шње њу ак ту ел ног фе но ме на ми гра-
ци ја пред ста вља и чи ње ни ца да је реч о ве о ма сло же ном фе но ме ну 
ко јим се из раз ли чи тих угло ва ба ве раз ли чи те на уч не ди сци пли-
не од ге о гра фи је, де мо гра фи је, еко но ми је, со ци о ло ги је, со ци јал не 
пси хо ло ги је, со ци јал не ме ди ци не, ме ђу на род ног пра ва, ме ђу на-
род них од но са, без бед но сти и дру гих ди сци пли на. Сло же ност фе-

1) Ви ди ши ре В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба, Отво ре на књи га, Бе о град, 2009. го ди не, стр. 
3-34.
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но ме на ми гра ци ја и мул ти ди сци пли нар ност у ње го вом про у ча ва њу 
чи ни го то во не мо гу ћим про на ла же ње јед ног оп ште при хва тљи вог 
об ја шње ња за овај фе но мен. Још је те же на ћи је дин ствен по ли тич-
ки од го вор ко јим ће се овај про блем ста ви ти под кон тро лу, чи ме би 
се суд би на ми гра на та учи ни ла из ве сни јом, а ста нов ни штву др жа ва 
у ко је се усе ља ва ју пру жи ле га ран ци је да до се ље ни ци не ће угро-
зи ти њи хо ву си гур ност ни ти на ру ши ти њи хов до та да шњи на чин 
жи во та.

МИ ГРАН ТИ, АЗИ ЛАН ТИ ИЛИ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ?

Те о риј ско раз у ме ва ње ми гра ци ја за ви си од на уч не обла сти 
ко јој при па да ју те о ре ти ча ри ко ји се ба ве овим фе но ме ном. За раз у-
ме ва ње без бед но сних по сле ди ца ми гра ци ја ве о ма је ва жно уочи ти 
раз ли чи те фор ме људ ског кре та ња и од ре ди ти раз ли ку ме ђу њи ма. 
Не про из во ди сва ко кре та ње љу ди по сле ди це ко је мо гу пред ста-
вља ти без бед но сни иза зов, ри зик и прет њу. Кре та ње ста нов ни штва 
од се ла ка гра ду, из ма ње раз ви је них у ви ше раз ви је на под руч ја, 
ко је се у Ср би ји од ви ја, у ве ћој или ма њој ме ри, од ње ног осло-
бо ђе ња од ото ман ске оку па ци је пред ста вља зна чај но де мо граф-
ско, со ци јал но и еко ном ско пи та ње, али не про из во ди бит не по-
сле ди це по без бед ност др жа ве и гра ђа на. У то ку ото ман ске вла сти 
срп ско ста нов ни штво је че сто од ла зи ло у збе го ве и исе ља ва ло се 
због те ро ра ото ман ских оку па то ра.2) Мно го је че шћи слу чај да без-
бед но сни ри зи ци бу ду узрок ве ли ког ми гра ци о ног та ла са, што је 
очи глед но ка да су у пи та њу из бе гли це. Из бе глич ка кри за ко ја је 
Ср би ју за де си ла то ком де ве де се тих го ди на про шло га ве ка, ка да су 
из бе гли це из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка Хр ват ске и Бо сне 
и Хер це го ви не ма сов но до шле у Ср би ју, пред ста вља ла је ве ли ки 
ху ма ни тар ни, со ци јал ни и еко ном ски про блем, али ни је пред ста-
вља ла без бед но сни иза зов за Ре пу бли ку Ср би ју. Из бе гли це из Бо-
сне и Хер це го ви не и Хр ват ске у Ср би ји ни су пер ци пи ра не као без-
бед но сни про блем јер се ра ди ло о при пад ни ци ма истог на ро да, па 
ни је по сто ја ла бо ја зан да би ма сов ни из бе глич ки та лас мо гао да 
про ме ни ет нич ку, кул тур ну или ре ли гиј ску сли ку Ср би је.3) На про-
тив, сма тра ло се да би на се ља ва ње из бе гли ца у кра је ве где је уче-
шће на ци о нал них ма њи на у укуп ној по пу ла ци ји ста нов ни штва ве-

2) Р. Са мар џић, Се о бе у срп ској исто ри ји (вре ме ту ђин ске вла сти до 1739.), Из да вач ка 
за дру га по ли ти ка и дру штво, 1991. го ди не.

3) О по ло жа ју из бе гли ца из БиХ у Ср би ји то ком де ве де се тих го ди на ви ди ши ре: В. Цвет-
ко вић, Страх и по ни же ње, ИЕС, Бе о град 1998. го ди не.
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ће, мо гло зна чај но по пра ви ти де мо граф ску сли ку Ср би је у ко рист 
срп ског на ро да.4) Иста си ту а ци ја би ла је то ком 1999. и 2000. го ди не 
ка да је пред ал бан ским те ро ром са Ко со ва и Ме то хи је у дру ге де ло-
ве Ср би је ин тер но ра се љен ве ли ки број Ср ба.5) Ме ђу тим, ин тер но 
ра се ља ва ње и из бе гли штво се са ста но ви шта на ци о нал них ин те-
ре са мо же дру га чи је пер ци пи ра ти. Усе ља ва ње ве ли ког бро ја из бе-
гли ца срп ске на ци о нал но сти из дру гих др жа ва, у ко ји ма они и та ко 
пред ста вља ју ма њи ну без зна чај ног ути ца ја на по ли тич ке и еко-
ном ске то ко ве и у ду жем вре мен ском пе ри о ду мо гу би ти из ло же ни 
аси ми ла ци ји, не до жи вља ва се као сла бље ње срп ског на ци о нал ног 
кор пу са. Срп ске из бе гли це из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не у 
Ср би ји се до жи вља ва ју као „но ва крв“ ко ја оја ча ва срп ски ет нос, 
док се ин тер но ра се ља ва ње са Ко со ва и Ме то хи је до жи вља ва као 
сла бље ње срп ског ути ца ја на вла сти тој те ри то ри ји и ја ча ње ал бан-
ског ет нич ког фак то ра на Ко со ву и Ме то хи ји. Ин тер но ра се ља ва ње 
ста нов ни штва то ком гра ђан ског ра та уну тар Бо сне и Хер це го ви не, 
ет нич ки је зна чај но оја ча ло Ре пу бли ку Срп ску јер ве ли ки број Ср-
ба ко ји су пре ра та жи ве ли у сре ди на ма где су Бо шња ци и Хр ва ти 
би ли ве ћи на из бе гао на те ри то ри је са срп ском ве ћи ном на ко ји ма 
је фор ми ра на Ре пу бли ка Срп ска. По ред мо гућ но сти да се из бе гли-
штво и ин тер но ра се ља ва ње раз ли чи то до жи ве са ста но ви шта на-
ци о нал них ин те ре са, усе ља ва ње ве ли ког бро ја љу ди ко ји при па да-
ју истом на ро ду, го во ре истим је зи ком, при па да ју ис тој кул ту ри и 
ре ли ги ји код до ма ћег ста нов ни штва се не пер ци пи ра као без бед но-
сна прет ња.

Те о ре ти ча ри ко ји се ба ве де мо граф ским и ге о граф ским 
аспек том ми гра ци ја на гла ша ва ју две бит не ди мен зи је сва ког кре-
та ња љу ди – про стор и вре ме. „Ако се ра ди о са вре ме ним ми гра-
ци ја ма не мо же се из бе ћи про стор на и вре мен ска ди мен зи ја, ма ко-
ли ко по јам је ди ни це про сто ра био ар би тре ран“.6) На ве де ни ауто ри 
сма тра ју да по сто ји бит на раз ли ка из ме ђу про стор не мо бил но сти, 
ко ја је све че шћа у са вре ме ном све ту и ми гра ци ја. Сва ка ми гра ци ја 
укљу чу је кре та ње љу ди, али ни је сва ко кре та ње ујед но и ми гра-

4) На кон ав гу ста 1995. го ди не ка да је ско ро це ло куп но срп ско ста нов ни штво из Хр ват ске 
про те ра но у Ср би ју и Ре пу бли ку Срп ску, по сто јао је план да се из бе гли це из Кра ји не на-
се ле на Ко со во и Ме то хи ју, ка ко би се оја чао срп ски ет нич ки фак тор на том про сто ру и 
про ме ни ла не по вољ на де мо граф ска сли ка. Ме ђу тим, нај ве ћи број из бе гли ца ни је же лео 
да се трај но на ста ни на том про сто ру, та ко да је тај план про пао.

5) О про це си ма ко ји су до ве ли до ин тер ног ра се ља ва ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, не 
са мо то ком 1999. и 2000. го ди не, већ и у ра ни јем вре мен ском пе ри о ду ви ди ши ре: Р. Га-
ћи но вић, Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, НИЦ Вој ска, Бе о град, 2004. го ди не.

6) In ter na ti o nal Mi gra tion Law, Glos sary on Mi gra tion, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Mi gra-
tion, 2004, p. 21.
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ци ја. Да би се не што од ре ди ло као ми гра ци ја, нео п ход но је укљу-
чи ти че ти ри ди мен зи је. Пр ва ди мен зи ја је про стор. Ва жно је да се 
кре та ње од ви ја из ме ђу две уда ље не тач ке, оно мо же би ти ло кал но, 
ре ги о нал но или ме ђу на род но. Дру га ди мен зи ја је вре ме, за про-
це ну ми гра ци је ве о ма је ва жно ко ли ко ду го се ми грант за др жа ва, 
или на ме ра ва да се за др жи, на од ре ди шној де сти на ци ји. У по гле ду 
вре ме на за др жа ва ња мо же мо раз ли ко ва ти при вре ме но или трај но 
на ста њи ва ње ми гра на та. У ве зи са дру гом је и тре ћа ди мен зи ја ко ја 
се од но си на на ста њи ва ње. Раз ли ку из ме ђу мо бил но сти и ми гра-
ци је ви ди мо упра во у на ме ри да се про ме ни трај но ме сто бо рав ка 
и да се ми гран ти на ста не на од ре ди шној де сти на ци ји. И че твр та 
ди мен зи ја ми гра ци ја чи ни де ло ва ње ми гра на та и по сле ди це тог де-
ло ва ња на сре ди ну у ко јој се ми гран ти трај но на ста њу ју.7) По ред 
то га, бит но је уочи ти да та кво кре та ње љу ди оста вља по сле ди це и 
на сре ди не из ко јих се исе ља ва ју у по гле ду де мо граф ског би лан са, 
ко ји пред ста вља раз ли ку из ме ђу бро ја усе ље них и бро ја исе ље них 
љу ди на јед ној те ри то ри ји.8)

Ме ђу тим, ова од ре ђе ња, ко ја су нео п ход на да се раз у ме фе-
но мен ми гра ци ја, ни су до вољ на јер се из њих не ви де по ли тич ке, 
од но сно без бед но сне ди мен зи је ми гра ци ја и ни је уоч љи ва си ла ко-
ја љу де при мо ра ва да ме ња ју ме сто бо рав ка. У ову ана ли зу мо ра-
ла би се укљу чи ти и пси хо ло шка ди мен зи ја ми гра ци је. По је ди ни 
ауто ри сма тра ју да љу ди не же ле да ме ња ју ме сто свог бо рав ка и 
да се на та кав ко рак од лу чу ју са мо ка да су на ње га из не ког раз-
ло га при мо ра ни. Дру га гру па ауто ра сма тра да по сто је си ле ко је 
чо ве ка по кре ћу на на пу шта ње ме ста бо рав ка и да оне не мо ра ју 
би ти ре зул тат спољ не при си ле, већ же ље за ино ва ци ја ма и по бољ-
ша њем ква ли те та жи во та. У оба слу ча ја, нео п ход на је си ла ко ја ће 
љу де по кре ну ти да на пу сте сво је до та да шње бо ра ви ште и у за ви-
сно сти од вр сте и ин тен зи те та си ле ми гра ци је мо же мо по де ли ти 
на до бро вољ не и при нуд не.9) Пре ма кри те ри ју му ор га ни зо ва но-
сти ми гра ци је мо же мо по де ли ти на спон та не и ор га ни зо ва не ми-
гра ци је. У де мо граф ској те о ри ји по сто је по де ле ми гра ци ја пре ма 
број ним кри те ри ју ми ма (у од но су на др жав ну гра ни цу, у од но су на 
вре ме, у од но су на узрок и сл.), ме ђу тим до бро вољ ност и ор га ни-
зо ва ност ми гра ци ја пред ста вља ју, са без бед но сног аспек та, је ди-
не ре ле вант не кри те ри ју ме за по де лу ми гра ци ја. Пра во љу ди да се 

7) Bell, Mar tin i Ward, Gary (2000) „Com pa ring tem po rary mo bi lity with per ma nent mi gra tion“, 
To u rism Ge o grap hi es, No. 2,/2000., pp. 87-107.

8) M. Pe ter sen, Hand bo ok of Po pu la tion, Sprin ger, Da las, 2009., p. 29.

9) Ђ. Љ. Ср дић, „Узро ци и ти по ви ме ђу на род них ми гра ци ја“, Ме ђу на род ни про бле ми, бр. 
4. ИМПП, 1997. го ди не.
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сло бод но кре ћу пред ста вља јед но од основ них људ ских пра ва ко ја 
су за шти ће на ме ђу на род ним ак ти ма о људ ским пра ви ма. Уни вер-
зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма у чла ну 13. га ран ту је љу-
ди ма сло бо ду кре та ња и сло бо дан из бор ме ста ста но ва ња. Пра во 
на сло бо ду кре та ња укљу чу је и пра во чо ве ка да на пу сти би ло ко ју 
др жа ву, укљу чу ју ћи и ону чи ји је др жа вља нин, трај но или при вре-
ме но, и да се у њу сло бод но вра ти. Пра во на сло бо ду кре та ња мо же 
би ти огра ни че но ис кљу чи во из раз ло га ко ји су пред ви ђе ни за ко ни-
ма др жа ва. Ме ђу на род но пра во, али и на ци о нал на за ко но дав ства, 
пре по зна ју раз ли чи те ка те го ри је ми гра на та. У за ви сно сти од ка те-
го ри је ко јој при па ју ми гран ти ма се обез бе ђу је и аде кват на прав на 
за шти та. Ми гран ти чи не ве о ма хе те ро ге ну гру па ци ју и они се мо гу 
по де ли ти у две ве ли ке гру пе на осно ву кри те ри ју ма до бро вољ но-
сти на пу шта ња свог до та да шњег бо ра ви шта. У гру пу ко ја до бро-
вољ но, од но сно без фи зич ке при си ле, на пу шта сво је до та да шње 
бо ра ви ште спа да ју стран ци ко ји бо ра ве на те ри то ри ји др жа ве чи ји 
ни су др жа вља ни. Основ на ка рак те ри сти ка ове гру пе ми гра на та је 
да се без стра ха од уби ства, про го на или дру гих не чо веч них по-
сту па ка мо гу вра ти ти у зе мљу свог по ре кла. Нај че шћа ка те го ри ја 
до бро вољ них ми гра на та су стра ни рад ни ци ко јих има ви ше ми-
ли о на у чи та вом све ту. По ред стра них рад ни ка то су љу ди ко ји на 
те ри то ри ји стра не др жа ве бо ра ве ра ди бра ка, шко ло ва ња, ду жег 
ле че ња или не ког дру гог раз ло га ко ји зе мља усе ље ња при хва та као 
оправ дан за из да ва ње до зво ла за ле га лан бо ра вак стра на ца на сво-
јој те ри то ри ји. Стран ци на те ри то ри ји др жа ве мо гу бо ра ви ти ле-
гал но или иле гал но. Ле гал ни ми гран ти су они ко ји ма су из да те до-
зво ле за при вре ме ни бо ра вак на те ри то ри ји др жа ве док не ле гал ни 
ми гран ти пред ста вља ју стра не др жа вља не ко ји су иле гал но ушли 
на те ри то ри ју др жа ве (иле гал ни ула зак ван гра нич ног пре ла за или 
ула зак са фал си фи ко ва ним до ку мен ти ма) или су ле гал но ушли али 
на кон ис те ка при вре ме не до зво ле бо рав ка ни су на пу сти ли те ри то-
ри ју др жа ве.10)

Ле гал ни ми гран ти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ужи ва ју 
сва пра ва као и до ма ћи др жа вља ни, осим ак тив ног и па сив ног би-
рач ког пра ва ко ја су ре зер ви са на са мо за до ма ће др жа вља не.

Пре ма ис тра жи ва њу Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра-
ци је (IOM), нај ви ше стра на ца ко ји ле гал но бо ра ве на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је до ла зи из Ки не, Ру му ни је, Ма ке до ни је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Ру си је.11) Нај че шћи основ за до би ја ње до зво ле за 

10) И. Кр стић, За шти та пра ва ми гра на та у Ср би ји, IOM, Be o grad, 2012., str. 13.

11) Од го вор Вла де Ср би је на упит ник Европ ске Ко ми си је 2011. стр. 18.
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при вре ме ни бо ра вак је за по сле ње, за тим брак и срод ство са др жа-
вља ни ном Ср би је. Ср би ја да нас не пред ста вља атрак тив ну де сти-
на ци ју за стран це због ло ше еко ном ске си ту а ци је и не мо гућ но сти 
да се на ђе до бро пла ћен по сао. О то ме све до чи и чи ње ни ца да је 
од ско ро по ла ми ли о на из бе гли ца ко је се од ле та кре ћу пре ко на ше 
те ри то ри је тек осам њих за тра жи ло азил у Ср би ји.

По ред ле га них ми гра на та у Ср би ји по сто је и иле гал ни ими-
гран ти, то су: „...сва ки стра нац ко ји не за ко ни то ула зи на те ри то ри-
ју Ре пу бли ке Ср би је, или за ко ни то ула зи у зе мљу, али на кон ис те ка 
ле гал ног бо рав ка ни је на пу стио зе мљу.“12) Иле гал ни ми гран ти ко ји 
су у пе ри о ду од 2010. до да нас от кри ве ни на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је у нај ве ћој ме ри пред ста вља ју еко ном ске ми гран те, а са мо 
ма лим де лом реч је о по ли тич ким из бе гли ца ма ко је би мо гле да 
оства ре пра во на азил. По се бан про блем у овој гру пи пред ста вља 
чи ње ни ца да је ме ђу њи ма ве ли ки број же на и де це, жр та ва тр го-
ви не љу ди ма.

По себ на гру па ми гра на та су ази лан ти и из бе гли це. Ази лант 
је ли це ко ме је на осно ву За ко на о ази лу13) одо брен бо ра вак и за-
шти та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на осно ву од лу ке над ле-
жног ор га на. Тра жи лац ази ла је ли це ко је је за тра жи ло азил на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, али о ње го вом зах те ву још ни је до не та 
ко нач на од лу ка над ле жног ор га на.

Уко ли ко над ле жни ор ган уста но ви да је стра хо ва ње ли ца ко-
је је за тра жи ло азил од про го на и дру гих не чо веч них по сту па ка у 
зе мљи из ко је до ла зи оправ да но, одо бра ва му се ста тус из бе гли-
це. Под из бе гли цом се под ра зу ме ва „Ли це ко је се због оправ да ног 
стра ха због сво је ра се, по ла, је зи ка, ве ро и спо ве сти, на ци о нал не 
при пад но сти или при пад но сти не кој гру пи или због сво јих по ли-
тич ких уве ре ња не на ла зи у др жа ви свог по ре кла и ни је у мо гућ но-
сти или не же ли да се због стра ха ста ви под за шти ту те др жа ве, као 
и ли це без др жа вљан ства ко је се на ла зи из ван др жа ве свог прет-
ход ног стал ног бо рав ка ко је не мо же, или због стра ха не же ли да се 
вра ти у ту др жа ву.“14)

По ред уто чи шта стран ци ма на тлу Ре пу бли ке Ср би је мо гу 
би ти до де ље на још два об ли ка за шти те.15) Суб си ди јар на за шти та 

12) И. Кр стић, ibid, стр. 14.

13) Слу жбе ни гла сник бр. 109/07.

14) Кон вен ци ја о ста ту су из бе гли ца из 1951. го ди не, члан 1а, став 2.

15) Де таљ ни је о об ли ци ма за шти те ко ји се пру жа ју раз ли чи тим ка те го ри ја ма стра на ца на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ви ди ши ре: И. Кр стић, ,За шти та пра ва ми гра на та у Ср-
би ји, IOM, Be o grad, 2012.
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стран цу мо же би ти одо бре на ка да би у др жа ви ње го вог по ре кла 
био из ло жен му че њу, не ху ма ном или не чо веч ном по сту па њу, или 
би ње го ва без бед ност, жи вот или сло бо да би ли угро же ни на си љем 
оп штих раз ме ра ко је је иза зва но уну тра шњим ору жа ним су ко бом, 
спољ ном агре си јом или ма сов ним кр ше њем људ ских пра ва. Дру ги 
об лик за шти те је при вре ме на за шти та ко ја се до де љу је у слу ча ју 
ма сов ног до ла ска из др жа ве у ко јој се њи хов жи вот, без бед ност 
и сло бо да угро жа ва на си љем оп штих раз ме ра, спољ ном агре си-
јом, уну тра шњим ору жа ним су ко бом, ма сов ним кр ше њем људ-
ских пра ва или дру гим окол но сти ма ко је угро жа ва ју јав ни по ре дак 
ка да због ма сов ног до ла ска не по сто ји мо гућ ност да се спро ве де 
ин ди ви ду ал на про це ду ра за до би ја ње пра ва на азил. При вре ме на 
за шти та је об лик за шти те ко ји је при ме њи ван у слу ча ју ма сов ног 
при ли ва из бе гли ца од сре ди не ове го ди не, ко јих је до са да про шло 
око по ла ми ли о на.16)

СТРАН ЦИ У ПРАВ НОМ ПОРЕТКУ 
РЕПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По ло жај стра на ца у Ре пу бли ци Ср би ји ре гу ли сан је чла ном 
17. Уста ва, ко јим се на чел но стран ци ма га ран ту ју сва пра ва ко ја 
има ју и гра ђа ни Ср би је, осим из бор них пра ва. По ред то га, Ре пу-
бли ка Ср би ја, мо же и да про те ра стран це са сво је те ри то ри је ка да 
за то бу ду ис пу ње ни за ко ном пред ви ђе ни усло ви (члан 39. став 3 
Уста ва), или да им у скла ду са За ко ном, за бра ни ула зак у зе мљу. 
Про те ри ва ње стра на ца са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је мо гу ће је 
са мо ка да су ис пу ње ни за ко ном пред ви ђе ни усло ви. Та кву од лу ку 
мо же да до не се са мо над ле жни ор ган у за ко ном пред ви ђе ном по-
ступ ку. У та квом по ступ ку је стран цу обез бе ђе но пра во жал бе и 
ва жно је да му у зе мљи по ре кла не пре ти про гон због ра се, по ла, 
је зи ка, на ци о нал не при пад но сти, ве ре, по ли тич ког или дру гог уве-
ре ња, имов ног ста ња, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та или 
дру гог свој ства. Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је мно га људ ска 
пра ва ко ја су ва жна за стран це: Пра во на до сто јан ство и сло бо дан 
раз вој лич но сти (члан 23); Пра во на жи вот (члан 24.); Пра во на не-
по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, за бра на му че ња 
(члан 25.); За бра на роп ства, по ло жа ја слич ног роп ству и за бра на 
при нуд ног ра да (члан 26.); Пра во на сло бо ду и без бед ност (члан 
27.); Пра во на чо веч но по сту па ње пре ма ли цу ли ше ном сло бо де 
(члан 28.); Пра во на пра вич но су ђе ње (члан 32.); Пра во на прав ну 
си гур ност у кри вич ном пра ву, за бра на ре тро ак тив но сти (члан 34.); 

16)  Из ја ва ми ни стра Алек сан дра Ву ли на да та РТС-у, од 14. 11. 2015. го ди не.
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Сло бо да кре та ња (члан 38.); Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо-
ве сти (члан 43.); За бра на иза зи ва ња ра сне, вер ске и на ци о нал не 
мр жње. (члан 49.) Пра во на уто чи ште (члан 57.); Пра во на здрав-
стве ну за шти ту (члан 58.); Пра во на со ци јал ну за шти ту (члан 69.); 
Пра во на обра зо ва ње (члан 71.).

По себ но ва жно устав но пра во ко је се у Ре пу бли ци Ср би ји 
га ран ту је стран ци ма је пра во на уто чи ште ко је је пред ви ђе но чла-
ном 57, став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. На ве де ним чла ном Уста ва 
га ран то ва но је пра во уто чи шта свим стран ци ма ко ји стра ху ју од 
про го на због сво је ра се, ве ро и спо ве сти, ет нич ке при пад но сти, по-
ла, по ли тич ких уве ре ња или при пад но сти не кој гру пи. По ред то га, 
Устав Ср би је стран ци ма га ран ту је пра во на сво ји ну над не по крет-
но сти ма и пра во на кон це си је ко је мо гу сте ћи над при род ним бо-
гат стви ма, под за ко ном пред ви ђе ним усло ви ма.

Из устав них од ред би ко ји ма се ре гу ли ше по ло жај стра на ца, 
из бе гли ца и ази ла на та у Ре пу бли ци Ср би ји ја сно је да Ср би ја при-
ме њу је нај ви ше стан дар де људ ских пра ва ко ји су пред ви ђе ни до-
ку мен ти ма Ује ди ње них На ци ја и Европ ске Уни је. Сва га ран то ва на 
људ ска пра ва у Уста ву Ср би је при ме њу ју се не по сред но (члан 18). 
То зна чи да сва ки суд мо же не по сред но при ме ни ти Устав, ка да су 
људ ска пра ва у пи та њу, без об зи ра да ли по сто ји или не по сто ји за-
кон ко јим је на ве де но људ ско пра во бли же ре гу ли са но. Ова од ред-
ба, уз од ред бу да се сте че на пра ва не мо гу сма њи ва ти, пред ста вља 
зна чај ну га ран ци ју за шти те људ ских пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји и 
за шти ту свих стра на ца од мо гу ће ар би трер но сти и са мо во ље из вр-
шних вла сти.

Устав Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа да се људ ска пра ва мо гу 
сма њи ва ти, од но сно огра ни ча ва ти, са мо ако је то за ко ном пред ви-
ђе но и са мо у свр хе ко је Устав до пу шта, у оби му ко ји је нео п хо дан 
у де мо крат ским дру штви ма без за ди ра ња у са му су шти ну пра ва.

Сви др жав ни ор га ни ко ји огра ни ча ва ју пра во ду жни су да 
во де ра чу на о свр си огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, ва-
жно сти огра ни че ња по ци ље ве ко ји се же ле по сти ћи, као и о то ме 
да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не и дру гим пу-
тем. Устав по зна је и де ро га ци ју или ста вља ње ван сна ге од ре ђе них 
пра ва у слу ча ју ван ред ног или рат ног ста ња (члан 202), ко ја мо ра 
би ти огра ни че но са мо на тра ја ње тог ста ња, од но сно на раз ло ге 
ко ји су до тог ста ња до ве ли. Ме ђу тим, Устав по зна је тзв. ап со лут-
на пра ва ко ја се ни у јед ној си ту а ци ји не мо гу до ве сти у пи та ње, 
у ко ја спа да ју и сва пра ва ко ја се од но се на ми гран те, од но сно на 
ази лан те и из бе гли це.17)

17) О га ран ци ја ма ко је Устав Ре пу бли ке Ср би је пру жа стран ци ма ви ди ши ре: И Кр стић, 
ibid, стр 12-22.
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Сва ко ли це, укљу чу ју ћи и ми гран те и из бе гли це, има пра во 
на суд ску за шти ту уко ли ко му је не ко пра во ко је је га ран то ва но 
Уста вом ус кра ће но (члан 22). При то ме тре ба има ти у ви ду да ме-
ђу на род но пра во људ ских пра ва има при мат при ли ком ту ма че ња 
да ли су у сва ком кон крет ном по ступ ку не ко ме по вре ђе на људ ска 
пра ва. Сма тра мо да то чи ни кор пус људ ских пра ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји, ко ја по шту ју нај ви ше европ ске стан дар де ка да је за шти та 
стра на ца, ази ла на та и из бе гли ца у пи та њу.

АК ТУ ЕЛ НЕ МИ ГРА ЦИ ЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ве ли ки ми гра ци о ни та лас ко ји већ ме се ци ма про ла зи кроз 
Ре пу бли ку Ср би ју, пред ста вља по вод за број не јав не де ба те о пра-
вим узро ци ма, при ро ди и ци ље ви ма ве ли ког кре та ња љу ди из Си-
ри је, Ира ка, Ав га ни ста на18) и не ко ли ко африч ких др жа ва. Кроз Ср-
би ју је до са да про шло око по ла ми ли о на љу ди ко ји су се ве о ма 
крат ко за др жа ва ли на на шој те ри то ри ји, пре ма по да ци ма Ви со ког 
ко ме са ри ја та за из бе гли це Ре пу бли ке Ср би је про сеч но за др жа ва-
ње из бе гли ца у Ср би ји би ло је око три да на. При ме ће но је да су 
у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду из бе гли це на на шу те ри то ри ју 
до ла зи ле у рав но мер ним днев ним кво та ма, у ор га ни зо ва ним гру-
па ма, са ја сним пла ном да љег пу то ва ња. Све ово на во ди на за кљу-
чак да је реч о до бро ор га ни зо ва ној ак тив но сти. По ред то га, на чин 
на ко ји су се фи нан си ра ли, ко му ни ци ра ли и ме ња ли пла но ве ка да 
до ђе до не пред ви ђе них окол но сти пред ста вља раз лог за за кљу чак 
да иза све га сто ји ма сов на ор га ни за ци ја ко ја се же од ме ста из ко га 
ми гран ти кре ћу, про те же се дуж це ло куп не ру те њи хо вог кре та ња 
и за вр ша ва се у ме сти ма њи хо вих крај њих де сти на ци ја. Има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је истом, тзв „бал кан ском ру том“ то ком про шле 
го ди не про шло око пе де сет хи ља да ко сов ских Ал ба на ца, ко ји су 
без ика квог ви дљи вог раз ло га ма сов но по шли у еми гра ци ју, иден-
тич ном ру том, пре ма иден тич ним де сти на ци ја ма, на го то во исто-
ве тан на чин, мо же се са пра вом по сум ња ти да иза све га сто ји иста 
ор га ни за ци ја, ко јој је „ал бан ски из бе глич ки та лас“ био са мо про ба 
за ма сов ни из бе глич ки та лас са Бли ског Ис то ка и из Афри ке.

18) Вла да Ср би је је да на 19. 11. 2015. го ди не до не ла од лу ку да са мо гра ђа ни др жа ва за хва-
ће них ра том (Си ри ја, Ирак и Ав га ни стан) мо гу ући на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, 
док се сви оста ли сма тра ју еко ном ским ми гран ти ма и њи ма се, у скла ду са За ко ном, 
за бра њу је ула зак. Ова ква од лу ка је по сле ди ца од лу ке ко ју су до не ле вла де дру гих др-
жа ва ко је се на ла зе на тзв. „из бе глич кој ру ти“ и усме ре на је на за шти ту на ци о нал них и 
др жав них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.
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Из бе глич ки та лас о ко ме го во ри мо, мо же мо са аспек та до-
бро вољ но сти оце ни ти као при ну дан а са аспек та ор га ни зо ва но сти 
као ор га ни зо ван. При то ме, мо ра мо има ти у ви ду да се оце на о при-
нуд но сти ми гра ци је мо же од но си ти са мо на гра ђа не оних др жа ва у 
ко ји ма је рат, и где је очи глед но љу ди ма угро же на без бед ност. Ме-
ђу ми гран ти ма ко ји про ла зе пре ко на ше те ри то ри је има и зна ча јан 
број љу ди ко ји по ти чу из др жа ва у ко ји ма не ма ору жа них су ко ба, 
па се они пре мо гу сма тра ти иле гал ним еко ном ским ми гран ти ма 
не го из бе гли ца ма.

Ка да су ци ље ви ор га ни за то ра ових ми гра ци ја у пи та њу мо-
же мо по ста ви ти две хи по те зе. Пр ва, да је реч о по ку ша ју да се ве-
ли ким ми грант ским та ла сом Евро пи на не се ште та у еко ном ском, 
со ци јал ном и по ли тич ком сми слу. По ред то га, усе ља ва њем ви ше 
ми ли о на му сли ма на зна чај но би се про ме ни ла кон фе си о нал на 
сли ка Евро пе, а из бе гли це би се у на ред ном пе ри о ду мо гле тран-
сфор ми са ти у но си о це те ро ри стич ких ак тив но сти и би ти ору ђе 
де ста би ли за ци је европ ских др жа ва.19) Дру га хи по те за по ла зи од 
прет по став ке да иза та ла са ми гра на та сто ји ор га ни зо ва ни кри ми-
нал, ко ји на кри јум ча ре њу из бе гли ца за ра ђу је огром не су ме нов ца. 
Ова ква ор га ни за ци ја под ра зу ме ва ла би и ве ли ку ко руп ци ју ме ђу 
европ ским би ро кра та ма и као по сле ди цу би има ла огром но ја ча ње 
но ве „кри ми нал не хо бот ни це“ ко ја би ве ли ким нов ча ним сред стви-
ма и ве за ма са ко рум пи ра ним по ли ти ча ри ма прак тич но кон тро ли-
са ла по ли тич ке и еко ном ске то ко ве у Евро пи у на ред ном пе ри о ду.

Сма тра мо да се исти на на ла зи из ме ђу ове две хи по те зе, јер 
ме ђу ми гран ти ма си гур но има оних ко ји су ор га ни зо ва ни и по сла-
ти на пут од стра не тзв „Ислам ске др жа ве“, да би де ста би ли зо ва-
ли европ ске зе мље, ма да сма тра мо да је ор га ни зо ва ни кри ми нал 
до ми нан тан фак тор у кре и ра њу из бе глич ког та ла са. Ве ћи на љу ди 
ко ји ми гри ра ју су за и ста љу ди ко ји бе же од ра та и про го на са же-
љом да са чу ва ју свој и жи во те чла но ва сво јих по ро ди ца. От кри ва-
ње кри ми нал них и те ро ри стич ких еле ме на та ко ји ко ри сте не сре ћу 
у ко јој су се на шли ми ли о ни гра ђа на Си ри је, Ира ка и Ав га ни ста на 
у овом тре нут ку пред ста вља глав ни за да так за слу жбе без бед но сти 
и по ли ци је свих др жа ва кроз ко је про ла зе ми гран ти.

Сма тра мо да је за це ло ку пан европ ски кон ти нент, не са мо за 
чла ни це Европ ске уни је, та лас од не ко ли ко ми ли о на љу ди ко ји ма 
упра вља ју кри ми нал ци и те ро ри сти огром на опа сност ко ја се не 

19) Ви ди чла нак С. Триф ко вић, „Про цес за ме не европ ског ста нов ни штва“, http://www.va se-
ljen ska.com/ve sti/dr-sr dja-trif ko vic-pro ces-za me ne-evrop skog-sta nov ni stva-je-u-pu nom-je-
ku/. По ред овог по сто ји чи тав низ чла на ка у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма ко ји за сту-
па ју ову хи по те зу.
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сме иг но ри са ти. Прет ња од ор га ни зо ва ног кри ми на ла се че сто у 
ши рој јав но сти не ви ди као иза зов ко ји мо же на ру ши ти без бед ност 
др жа ва и на ци ја и до ве сти њи хов оп ста нак у пи та ње. Опа сност од 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла се углав ном сво ди на на ру ша ва ње еко-
ном ског си сте ма и прин ци па вла да ви не пра ва. Ме ђу тим, ор га ни-
зо ва ни кри ми нал све ви ше по ста је по ли тич ки фе но мен а ци ље ви 
ње го вих но си ла ца се ши ре у прав цу осва ја ња, или оства ри ва ња 
што ве ћег ути ца ја, на по ли тич ку власт. „Ор га ни зо ва ни кри ми нал, у 
усло ви ма сла бих и не до вр ше них др жа ва, пред ста вља озбиљ ну без-
бед но сну прет њу због по ли тич ких аспи ра ци ја ко је се ја вља ју код 
глав них ор га ни за то ра кри ми нал них ак тив но сти. По ли тич ке аспи-
ра ци је но си ла ца ор га ни зо ва них кри ми нал них ак тив но сти оства ру-
ју се пу тем ко руп ци је ко јом се пре у зи ма ју на ју но сни је при вред не 
гра не и, по ред ле га ли за ци је про тив прав но сте че ног нов ца, оне мо-
гу ћа ва еко ном ска осно ва ин сти ту ци о нал ног ја ча ња др жа ве. Ко руп-
ци јом се за хва та ју по ли тич ке стран ке, ме ди ји, ци вил но дру штво, 
вер ске ор га ни за ци је, обра зов ни и здрав стве ни си стем и на тај на-
чин на ста је но ви об лик то та ли та ри зма тзв „охло кра ти ја“.20)

Опа сност од ства ра ња но вог то та ли та ри зма, тзв „охло кра ти-
је“, ни је при сут на са мо у сла бим и не до вр ше ним др жа ва ма, та ква 
опа сност над ви ла се и над ста ре европ ске де мо кра ти је ко је ни су 
у ста њу да про на ђу аде кват на ре ше ња за но во на ста лу кри зу. Не-
спо соб ност Европ ске уни је да про на ђе је дин ствен од го вор на из-
бе глич ки та лас, ни ти да от кри је гру па ци је ко је, очи глед но, кре и-
ра ју из бе глич ку кри зу угро жа ва не са мо те ме ље Европ ске уни је, 
већ пре ти да озбиљ но на ру ши без бед ност не ких ње них осни ва ча, 
пре све га Не мач ке, Аустри је, Фран цу ске, Швед ске и зе ма ља Бе не-
лук са.

Ми гра ци је ко је се кре ћу кроз Ср би ју мо же мо ока рак те ри са-
ти као иле гал не, јер ни ко од ми гра на та не ма ва же ћу ви зу, а у зе-
мљу ула зе по по себ ној про це ду ри, нај че шће без ва же ћих пут них 
до ку ме на та. По ред то га, за бе ле жен је и ве ли ки број по ку ша ја да се 
у зе мљу уђе иле гал но, из ван зва нич них гра нич них пре ла за или са 
фал си фи ко ва ним до ку мен ти ма.

Ре пу бли ка Ср би ја је до не ла Стра те ги ју за су прот ста вља ње 
иле гал ним ми гра ци ја ма за пе ри од од 2009. до 2014. го ди не, ко ја 
пред ста вља основ за де ло ва ње свих др жав них ор га на у из бе глич кој 
кри зи. Раз ло зи за до но ше ње ове стра те ги је су де фи ни са ни на сле-
де ћи на чин: „При дру жи ва ње EУ за Ре пу бли ку Ср би ју пред ста вља 
стра те шко опре де ље ње, ко је под ра зу ме ва при хва та ње усво је них 

20) Zo ran Dra gi šić: „Or ga ni zed Cri me – The Way to Oc hloc racy“, Ar chi bald Re iss Days, Aca-
demy of Cri mi na li stic and Po li ce stu di es, Bel gra de, 2010., p. 88.
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европ ских вред но сти и стан дар да у чи та вом ни зу обла сти. Сло бо-
дан про ток љу ди и ро бе из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ зах те ва уво-
ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра и у област су прот ста вља ња иле гал ним 
ми гра ци ја ма. Бу ду ћи да се Ре пу бли ка Ср би ја већ гра ни чи са три 
зе мље – чла ни це ЕУ, од ко јих јед на при па да Шен ген зо ни, а има-
ју ћи у ви ду ско ро при сту па ње ЕУ и дру гих зе ма ља у окру же њу, од 
из у зет ног је зна ча ја до но ше ње стра те ги је су прот ста вља ња иле гал-
ним ми гра ци ја ма уз уво ђе ње стан дар да у на ве де ну област, а ко ји 
ће би ти ком па ти бил ни ре ше њи ма при сут ним у ре ги о ну и са мој ЕУ. 
Стра те ги ја су прот ста вља ња иле гал ним миграцијамa у Ре пу бли ци 
Ср би ји за пе ри од 2009–2014. го ди не је за сно ва на на На ци о нал ном 
про гра му за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју, усво је ној Стра те ги ји 
ин те гри са ног упра вља ња гра ни цом у Ре пу бли ци Ср би ји и те ку ћим 
ре форм ским про це си ма у зе мљи, пре све га оним ко ји су на ве де ни 
у до ку мен ту Европ ско парт нер ство. По ред то га, као из вор при ме ра 
до бре прак се и усво је них стан дар да у овој обла сти, ко ри шће не су 
Смер ни це Шен ген ски ка та лог, Шен ген прав не те ко ви не, као и пот-
пи са не ме ђу на род не кон вен ци је у обла сти за шти те људ ских пра ва, 
пра ва ази ла на та и из бе гли ца. Та ко ђе, за сно ва на је и на Кон цеп ту 
ин те гри са ног упра вља ња гра ни ца ма за пад ног Бал ка на Европ ске 
ко ми си је ко ји под ра зу ме ва ко ор ди на ци ју и са рад њу из ме ђу свих 
над ле жних ор га на и слу жби укљу че них у гра нич ну без бед ност и 
олак ша ва ње тр го ви не с ци љем ус по ста вља ња ефек тив них, ефи ка-
сних и ин те гри са них си сте ма упра вља ња гра ни ца ма ра ди оства ре-
ња за јед нич ког ци ља отво ре них али исто вре ме но кон тро ли са них и 
без бед них гра ни ца.“21)

Стра те ги ја о ко јој је реч, по ред зна ча ја ко ји има у про це-
су при дру жи ва ња Ср би је Европ ској уни ји, зна чај но до при но си и 
ја ча њу без бед но сти др жа ве Ср би је. Ка па ци те ти и спо соб ност за 
ефи ка сно упра вља ње др жав ном гра ни цом, ра ди спре ча ва ња чи та-
вог спек тра пре ко гра нич них кри вич них де ла и ме ђу на род ног ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла, део су спрем но сти Ре пу бли ке Ср би је да се 
при кљу чи За јед нич кој без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци ЕУ.22) 
По ред то га, до бра кон тро ла др жав не гра ни це пред ста вља је дан од 
глав них усло ва без бед но сти др жа ве, дру штва и гра ђа на и ква ли-
тет ног оства ри ва ња без бед но сне функ ци је др жа ве.23)

21) Стра те ги ја zа су прот ста вља ње иле гал ним ми гра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји zа пе ри од 
2009. до 2014. го ди не, стр 2., http://www.kirs.gov.rs/docs/stra te gi ja_pro tiv_ile gal nih_mi-
gra ci ja.pdf, При сту пље но сај ту 20.11.2015.

22) О усло ви ма и стан дар ди ма ко је Ср би ја тре ба да ис пу ни у обла сти на ци о нал не без бед-
но сти ра ди при кљу че ња ЕУ ви ди ши ре: З. Дра ги шић: „Про цес европ ских ин те гра ци ја и 
на ци о нал на без бед ност Ср би је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 2/2013.

23) Ви ди ши ре: Р. Га ћи но вић, Без бед но сна функ ци ја др жа ве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2012. го ди на.
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Прав ни оквир за спро во ђе ње Стра те ги је пред ста вља ју: За кон 
о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив тран сна ци-
о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла и до пун ских про то ко ла („Слу-
жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 6/01), усво је не у 
Па лер му 2000. го ди не, са пра те ћим про то ко ли ма, и то: Про то ко лом 
за пре вен ци ју, су зби ја ње и ка жња ва ње тр го ви не људ ским би ћи ма, 
на ро чи то же на ма и де цом и Про то ко лом про тив кри јум ча ре ња ми-
гра на та коп ном мо рем и ва зду хом, ко ји не по сред но уре ђу је пред-
мет ну ма те ри ју;

За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о по ли циј ској са рад њи у 
ју го и сточ ној Евро пи („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго-
во ри“, број 70/07), ко ји да је ши ри прав ни оквир за са рад њу зе ма-
ља ју го и сточ не Евро пе у бор би про тив свих об ли ка ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла ко ји су за јед нич ка прет ња зе мља ма у ре ги о ну. Ка ко иле-
гал не ми гра ци је има ју упра во пре ко гра нич ни ка рак тер, Кон вен ци-
ја слу жи и за на до град њу по сто је ћих по ли циј ских ме ха ни за ма за 
спре ча ва ње ове ин кри ми ни са не по ја ве;

За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу из ме ђу Eвропских за јед ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни ца, 
са јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, са дру ге стра не („Слу жбе ни 
гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 83/08), до нет од стра не 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 9. сеп тем бра 2008. го ди не. 
Овај спо ра зум, у де лу ко ји се од но си на Пра во су ђе и уну тра шње 
по сло ве об у хва та пи та ња ази ла, ми гра ци ја и ви за, од но сно оба ве зу 
Ре пу бли ке Ср би је да у овим обла сти ма из гра ди за ко но дав ни, ин-
сти ту ци о нал ни и про це ду рал ни оквир ком па ти би лан са оним ко ји 
по сто ји у зе мља ма ЕУ.

Стра те ги ја, прав ни оквир за ње но спро во ђе ње и сви др жав-
ни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји чи не ин сти ту ци о нал ни оквир за 
ре ша ва ње про бле ма ми гра на та су га ран ци ја спрем но сти Ре пу бли-
ке Ср би је да се на аде ква тан на чин су о чи са про бле мом ми гра ци ја 
на тзв „бал кан ској ру ти“. Ре а го ва ње др жав них ор га на Ре пу бли ке 
Ср би је, али и свих гра ђа на, на под руч ји ма кроз ко је су ми гран ти 
про ла зи ли, оце ње но је од нај ви ших европ ских зва нич ни ка, и што 
је још ва жни је, од са мих ми гра на та ко ји су про шли кроз Ср би ју као 
нај ху ма ни је. До са да је око по ла ми ли о на љу ди про шло кроз Ср би-
ју без би ло ка квог озбиљ ни јег ин ци ден та. Сви ми гран ти су до би-
ли нео п ход ну ху ма ни тар ну и ме ди цин ску по моћ, од нос др жав них 
ор га на пре ма њи ма био је из у зет но про фе си о на лан и ху ман, што 
је зна чај но по ди гло углед Ре пу бли ке Ср би је у Евро пи и чи та вом 
све ту. За раз ли ку од дру гих европ ских др жа ва, мно ге ме ђу њи ма су 
и чла ни це Европ ске уни је, у ко ји ма је би ло оштрих ре ак ци ја екс-
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трем не де сни це, за тва ра ња гра ни ца, исла мо фо би је, ксе но фо би је и 
на си ља за сно ва ног на ре ли гиј ској и ра сној осно ви, у Ср би ји је си-
ту а ци ја сво вре ме би ла мир на и ни су за бе ле же ни слу ча је ви на си ља 
пре ма из бе гли ца ма, из у зев не ко ли ко имо вин ских де ли ка та ко је је 
по ли ци ја ре ши ла у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Ми грант ска кри за, по 
свом оби му, узро ци ма и мо гу ћим по сле ди ца ма зна чај но над ра ста 
ка па ци те те Ре пу бли ке Ср би је и она је одав но по ста ла европ ски и 
све ви ше по ста је гло бал ни про блем. Вла сти Ср би је це ло куп ном 
кри зом упра вља ју по шту ју ћи основ не прин ци пе без бед но сног ме-
наџ мен та24) и па жљи вим пра ће њем по те за ко је по вла че вла сти др-
жа ва ре ги о на и зва нич ни ци Европ ске уни је. Од лу ка о за тва ра њу 
гра ни ца за гра ђа не др жа ва у ко ји ма не ма ору жа них су ко ба, од но-
сно ко ји ма не пре ти опа сност по жи вот у слу ча ју по врат ка у зе мљу 
по ре кла, из ну ђе на је исто вр сном од лу ком др жа ва на тзв. „бал кан-
ској ру ти“. Ср би ја мо ра да из бег не си ту а ци ју у ко јој би по ста ла 
„са бир ни цен тар“ за све ми гран те ко ји ма ни је омо гу ћен ула зак у 
Ма ђар ску или Хр ват ску, др жа ве пре ко ко јих ми гран ти же ле да се 
до мог ну сво јих крај њих де сти на ци ја. Без бед ност и ста бил ност у 
Ср би ји је омо гу ће на бр зим про то ком ми гра на та и њи хо вим за др-
жа ва њем у Ср би ји са мо у ме ри ко ја је нео п ход на да се ре ги стру ју, 
да се из вр ше све нео п ход не без бед но сне про ве ре и да се нај бр жим 
пу тем пре ве зу до гра ни ца др жа ва пре ко ко јих су да ље на ста вља ли 
пут. Без бед но сним про це ду ра ма ко је се при ме њу ју на нај ма њу мо-
гу ћу ме ру се сво ди тр го ви на љу ди ма, не ре ди, на си ље, те ро ри зам и 
ши ре ње за ра зних бо ле сти, као глав ни без бед но сни иза зо ви, ри зи-
ци и прет ње ко ји су про це ње ни у овој кри зи.

За тва ра ње гра ни ца Хр ват ске, Ма ђар ске и дру гих европ ских 
др жа ва на ру ти за од ре ђе не ка те го ри је ми гра на та ди рект но би про-
у зро ко ва ло њи хов оста нак у Ср би ји на ду же вре ме. На тај на чин 
оста вља се про стор ор га ни зо ва ним кри ми нал ним гру па ма да раз-
ви ју сво је ак тив но сти пре ма њи ма, од но сно да кри јум ча ре ње ми-
гра на та и тр го ви на љу ди ма, ко ја је је дан од са др жа ја це ло куп не 
ми грант ске кри зе, из зе ма ља њи хо вог по ре кла и зе ма ља крај њих 
од ре ди шта бу де пре ме ште на на тло Ср би је. Те жи шно де ло ва ње 
ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па, ко је сто је иза це ло куп не ми-
грант ске кри зе, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ство ри ло би за 
наш си стем без бед но сти ве о ма ве ли ке про бле ме са ко ји ма би смо 
те шко иза шли на крај. Мо гу ћи сце на рио по ко ме би на на шој те-
ри то ри ји бо ра ви ло ви ше де се ти на хи ља да ми гра на та у ду жем вре-
мен ском пе ри о ду отва ра чи тав низ без бед но сних про бле ма. По ред 
де ло ва ња опа сних ме ђу на род них кри ми нал них гру па чи је су глав-

24)  З. Дра ги шић, Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. го ди не.
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не жр тве ми гран ти, мо ра се озбиљ но узе ти у об зир и мо гућ ност 
де ло ва ња те ро ри стич ких ће ли ја ко је би по ку ша ле да на ста лу си-
ту а ци ју ис ко ри сте за по кре та ње та ла са те ро ри стич ких на па да са 
ци љем де ста би ли за ци је без бед но сне си ту а ци је у Ср би ји и на чи та-
вом Бал ка ну. Ако би се то до го ди ло др жа ва мо ра пред у зе ти чи тав 
низ пре вен тив них ан ти те ро ри стич ких ме ра.25)

Кон цен три са ње ве ли ког бро ја из бе гли ца на тлу Ср би је до-
ве ло би до еко ном ског ис цр пљи ва ња јер би се мо ра ла по тро ши ти 
зна чај на фи нан сиј ска и ма те ри јал на сред ства на сме штај, ис хра ну 
и ле че ње ми гра на та. По ред то га, ве ли ке по ли циј ске сна ге би се мо-
ра ле ан га жо ва ти на спре ча ва њу де ло ва ња ор га ни зо ва них кри ми-
нал них гру па пре ма из бе гли ца ма и ме ђу из бе гли ца ма. Пред у зи ма-
ње пре вен тив них про тив те ро ри стич ких ме ра ан га жо ва ло би го то во 
све ка па ци те те оба ве штај них и без бед но сних слу жби и спе ци јал-
них ан ти те ро и стич ких је ди ни ца. На спре ча ва њу ши ре ња за ра зних 
бо ле сти, ко је би мо гле на ста ти спон та но или као по сле ди ца би о те-
ро ри зма, мо ра ли би се ан га жо ва ти зна чај ни ка па ци те ти здрав стве-
ног си сте ма Ср би је и Сек то ра за ван ред не си ту а ци је. Ово ли ко ан-
га жо ва ње људ ских, ма те ри јал них и фи нан сиј ских ре сур са Ср би ја 
не би мо гла да из др жи у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Фи нан сиј ско 
ис цр пљи ва ње др жа ве сва ка ко би до ве ло до со ци јал не и по ли тич ке 
не ста бил но сти у зе мљи, а ве ли ко ан га жо ва ње сна га без бед но сти 
Ср би је на овом про бле му, отво ри ло би про стор но си о ци ма без-
бед но сних прет њи за лак ше де ло ва ње у усло ви ма сма ње них опе-
ра тив них ка па ци те та по ли ци је и слу жби без бед но сти. Има ју ћи у 
ви ду ова кву ана ли зу сце на ри ја, из ја ва кан це лар ке Не мач ке Ан ге ле 
Мер кел да би у слу ча ју за тва ра ња европ ских гра ни ца за ми гран те 
до шло до ра та на За пад ном Бал ка ну, зву чи ве о ма ре ал но.

Ре ше ње за за шти ту Ре пу бли ке Ср би је од не га тив них по сле-
ди ца ми грант ске кри зе на ла зи се у стал ном пра ће њу и про це њи-
ва њу си ту а ци је и ре а го ва њу на по те зе ко је по вла че вла де др жа ва 
ко је су по го ђе не кри зом. Са мит ко ји је 11. и 12. но вем бра одр жан 
на Мал ти отва ра на ду да ће по ли тич ки ли де ри на по кон про на ћи за-
јед нич ко ре ше ње за ми грант ску кри зу. Ак ци о ни план и По ли тич ка 
де кла ра ци ја26) ко је су усво је не на Са ми ту, ства ра ју до бру осно ву за 
за јед нич ко де ло ва ње и из бе га ва ње мо гућ но сти да са мо јед на др жа-
ва, или гру па др жа ва, на се бе при ми це ло ку пан те рет ми грант ске 

25) О пре вен тив ним ан ти те ри ри стич ким ме ра ма ви ди ши ре: Р. Га ћи но вић, Ан ти те ро ри-
зам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, стр. 101-189.

26) Val let ta Sum mit on Mi gra tion – Ac tion Plan and Po li ti cal Agen da, Euro pean Co un cil press, 
http://www.con si li um.euro pa.eu/en/me e tings/in ter na ti o nal-sum mit/2015/11/11-12/?utm_so-
ur ce=DSMS&utm_me di um=email&utm_cam pa ign=20151112-val let ta-fi nal-docs&u. При-
сту пље но сајтu 19. 11.2015.
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кри зе. За Ср би ју, као јед ну од нај у гро же ни јих др жа ва, на из бе глич-
ким ру та ма од по себ ног је зна ча ја са рад ња и со ли дар ност дру гих 
др жа ва у су о ча ва њу са овим про бле мом. Со ли дар ност и са рад ња са 
дру гим др жа ва ма је ве о ма зна чај на, ме ђу тим кључ ни фак тор успе-
ха у ре ша ва њу ми грант ске кри зе је спрем ност др жав них ор га на 
Ср би је да де лу ју у скла ду са вла сти тим пла но ви ма на за шти ти ви-
тал них др жав них и на ци о нал них ин те ре са ко ји ма ми грант ска кри-
за пред ста вља иза зов.

ЗА КЉУ ЧАК

Кре та ње љу ди из јед ног под руч ја у дру го ста ро је ко ли ко и 
људ ско дру штво. Љу ди су се се ли ли из сво јих ста ни шта због про-
на ла же ња хра не и из во ра пит ке во де, су ша, по пла ва и дру гих при-
род них не по го да. Мо бил ност је јед на од основ них ка рак те ри сти ка 
љу ди, као жи вих би ћа, али и јед на од основ них људ ских по тре ба 
без ко јих оп ста нак и на пре дак људ ске вр сте ни је мо гућ. У са вре-
ме ном дру штву ми гра ци је су ре дов на по ја ва и број не ме ђу на род не 
кон вен ци је ко је се од но се на за шти ту људ ских пра ва, шти те пра во 
љу ди на сло бод но кре та ње. Ме ђу тим, све са вре ме не др жа ве, на су-
прот уни вер зал ном људ ском пра ву на сло бо ду кре та ња, про пи су ју 
број не прав не нор ме ко ји ма се ми гра ци је огра ни ча ва ју и ко ји ма се 
шти ти пра во др жа ве да од лу чу је о то ме ком стран цу ће до зво ли ти 
бо ра вак на сво јој те ри то ри ји. Та квим прав ним нор ма ма бо га ти је 
др жа ве, ко је пред ста вља ју атрак тив не де сти на ци је за ми гран те из 
не раз ви је ни јих де ло ва све та, ре гу ли шу сво ја тр жи шта рад не сна ге 
и упра вља ју де мо граф ским кре та њи ма на сво јој те ри то ри ји. Ми-
гра ци је мо гу би ти до бро вољ не, ка да љу ди на пу шта ју сво ја бо ра ви-
шта без при си ле и стра ха од угро жа ва ња фи зич ке без бед но сти, или 
при нуд не ка да љу ди ма пре ти опа сност од ра та, про го на, при род-
них или тех нич ких ка та стро фа. При нуд ни ми гран ти ко ји ма др жа ва 
до ма ћин одо бри азил сти чу пра во на ста тус из бе гли це и прав ну 
за шти ту ко ја про ис ти че из то га ста ту са.

Же ља ве ли ког бро ја љу ди да на пу сте си ро ма шне и не си гур не 
кра је ве пла не те и да у по тра зи за бо љим жи во том оду у раз ви је-
ни је де ло ве све та, пре све га зе мље за пад не, се вер не и цен трал не 
Евро пе, САД, Ка на ду и Аустра ли ју пред ста вља иде ал ну шан су за 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе да за ра де ве ли ки но вац на кри јум-
ча ре њу ми гра на та и тр го ви ни људ ским би ћи ма.

Из бе глич ки та лас ко ји је про у зро ко ван ра то ви ма у Си ри-
ји, Ира ку и Ав га ни ста ну, ство рио је иде ал ну шан су кри јум ча ри-
ма ми гра на та и тр гов ци ма љу ди ма да за ра де ве ли ке су ме нов ца. 
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Ве ру је мо да је из бе глич ка кри за до бро ор га ни зо ва на и да иза ње 
сто је опа сне кри ми нал не гру пе. По ред ор га ни зо ва них кри ми нал-
них гру па и те ро ри стич ке гру пе ко је су по ве за не у тзв. „Ислам ску 
др жа ву“ ви де при ли ку да ми грант ски та лас ис ко ри сте за сво је ци-
ље ве. Ре пу бли ка Ср би ја, као цен трал на др жа ва на тзв. „бал кан ској 
ру ти“, су о чи ла се са пре ко по ла ми ли о на ми гра на та ко ји су пре ко 
на ше те ри то ри је оти шли у дру ге европ ске др жа ве. До бра ре ак ци ја 
срп ских др жав них ор га на и пра во вре ме но пред у зи ма ње свих нео-
п ход них ме ра да би се спре чи ло угро жа ва ње без бед но сти др жа ве 
и гра ђа на је раз лог због ко га то ком тра ја ња из бе глич ке кри зе ни је 
би ло озбиљ ни јих ин ци де на та. По тен ци јал на опа сност по Ср би ју 
мо же би ти за тва ра ње гра ни ца др жа ва у ко је ми гран ти же ле да се 
усе ле и кон цен три са ње ве ли ког бро ја ми гра на та на на шој те ри то-
ри ји. Та ква си ту а ци ја би мо гла до ве сти до број них про бле ма, од 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ма сов них не ре да, по ли тич ке и еко ном-
ске де ста би ли за ци је др жа ве, епи де ми ја за ра зних бо ле сти, па до 
те ро ри стич ких ака та. Ме ре ко је Ср би ја мо же пред у зе ти за ви се од 
пла на за јед нич ког де ло ва ња са дру гим европ ским др жа ва ма, али 
су штин ске ме ре ко ји ма се ефи ка сно шти ти Ре пу бли ка Ср би ја и ње-
ни гра ђа ни за ви се ис кљу чи во од ква ли те та на ших без бед но сних 
про це на, опе ра тив них пла но ва и спрем но сти на ших др жав них ор-
га на да те пла но ве ре а ли зу ју.
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Zo ran Dra gi sic

MI GRA TION AS SE CURTY IS SUE

Re su me
Mi gra tion is one of the cha rac te ri stics of pe o ple as hu man be-

ings. From early be gin ning pe o ple mo ving from one pla ce to anot her. 
With the de ve lop ment of hu man so ci ety, this phe no me non gets mo re 
and mo re com plex and or ga ni zed. Mi gra tion, as a con tem po rary so cial 
phe no me non, at tract the at ten tion of al most all so cial sci en ces. An gle 
and de fi ni tion of this phe no me non de pends on the sci en ti fic fi eld to 
which it be longs. Il le gal mi gra tion, as so ci a ted with the smug gling of 
mi grants and traf fic king of hu man be ings, which are cri mi nal acts of 
tran sna ti o nal or ga ni zed cri me, sig ni fi cantly in cre a sed in te rest in se cu-
rity sci en ce for this phe no me non. In ad di tion, im pact which ha ve or ga-
ni zed cri mi nal gro ups, the se cu rity thre at re la ted to mi gra tion spre ads 
to ot her forms of en dan ge ring se cu rity. In con tem po rary po li ti cal and 
se cu rity si tu a ti ons, which are mar ked with a glo bal pre sen ce of Isla mist 
ter ro rist net works, mi gra tion is re cog ni zed as a se ri o us thre at of spre-
a ding tran sna ti o nal ter ro rism. Mi grant wa ve that hit Euro pe this year, 
among ot her re a sons, is ca u sed by the ac tion of so-cal led “Isla mic sta-
te”. Hun dreds of tho u sands of pe o ple from Syria, Iraq and Afg ha ni stan 
fled in fe ar of Isla mist fa na tics’ ter ror. Ho we ver, the ter ro rist or ga ni za-
ti ons are among mi grants, by the ir mem bers, ca u sing a va ri ety of se cu-
rity pro blems on the mi grant ro u tes. That pro ves ar re sting mem bers of 
ter ro rist or ga ni za ti ons who we re in fil tra ted among mi grants and se ri o us 
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do ubts that one of the su i ci de bom bers who par ti ci pa ted in a ter ro rist at-
tack in Pa ris, Fran ce ar ri ved as a re fu gee from Syria. In ad di tion, such a 
lar ge num ber of mi grants from a dif fe rent cul tu res and re li gi ons, do mi-
ci le po pu la tion in the re ce i ving co un tri es con si der as a se ri o us thre at to 
iden tity. That le ads to the growth of ex tre me-right or ga ni za ti ons which 
are spe cial form of se cu rity thre at. Le a ders of the Euro pean Union fa-
i led to re cog ni ze the ex tent of the se cu rity thre at ti mely and did not 
show a wil ling ness to ma ke plans for jo int re spon se to the thre ats po sed 
by the mass im mi gra tion of mi grants. On the sum mit that was held in 
Mal ta in early No vem ber we re cre a ted con di ti ons for fin ding a com mon 
Euro pean re spon se to the thre at. The Re pu blic of Ser bia, thro ugh which 
from the be gin ning of the cri sis pas sed aro und half a mil lion re fu ge es, 
has re spon ded well so far and has ma na ged to avoid se ri o us se cu rity 
in ci dents in its ter ri tory. In the fu tu re, fun cti o ning of the very im por tant 
jo int re spon se with ot her Euro pean co un tri es is of es sen tial im por tan-
ce. Al so, com mit ment to the pro tec tion of na ti o nal and sta te in te rests, 
if it co mes to clo sing bor ders or ot her pro ce du res that ot her Euro pean 
co un tri es may be ta ken at the ex pen se of Ser bia, is equ ally im por tant.
Key words:  mi gra ti ons, il le gal mi gra ti ons, smug gling of mi grants, hu man 

traf fic king, ter ro rism, or ga ni zed cri me

* Овај рад је примљен 20. но вем бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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