
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), на 
предлог Комесаријата за избеглице, 

Влада доноси 

Закључак 

Закључак је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 37/2011 од 31.5.2011. године. 

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије за управљање миграцијама, за период од 2011. до 2012. године, који је 
саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак oбјавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 
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У Београду, 19. маја 2011. године 
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Први потпредседник Владе - 

заменик председника Владе, 
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АКЦИОНИ ПЛАН 
за спровођење стратегије за управљање миграцијама, за период од 2011. до 2012. године 

 

I. УВОД 

Стратегија за управљање миграцијама ("Службени гласник РС", број 59/09), представља први корак ка успостављању 
система за управљање миграцијама у Републици Србији. Полазећи од основног задатка Стратегије за управљање 
миграцијама, да се успостави координација унутар система управљања миграцијама у Републици Србији и поставе основе 
механизма који ће управљати миграцијама на свеобухватан начин, у складу са европском политиком управљања 
миграционим токовима, али уз уважавање сопствених специфичности, припремљен је акциони план за њено спровођење. 

Акционим планом за спровођење Стратегије за управљање миграцијама, за период од 2011. до 2012. године (у даљем тексту: 
Акциони план) утврђује се скуп конкретних активности којима се планира реализација циљева предвиђених овом 
стратегијом које ће се остваривати у периоду од 2011. до 2012. године. Он се састоји од наративног и табеларног дела. 

Наративни део Акционог плана подељен је у следеће главе: I. Увод; II. Циљ Акционог плана; III. Праћење имплементације 
Акционог плана и IV. Финансијска средства. 

Табеларни део Акционог плана садржи следеће колоне: 

1) активности које операционализују мере за спровођење стратешких и специфичних циљева дефинисаних у Стратегији за 
управљање миграцијама; 

2) носиоци активности; 

3) партнери носиоцима активности; 

4) очекивани резултати; 



5) индикатори на основу којих треба пратити реализацију планираних активности; 

6) рок за извршење активности; 

7) финансијска средства потребна за спровођење активности и извори финансирања. 

Акциони план је израђен на основу акционих планова надлежних органа за активности предвиђене у Стратегији за 
управљање миграцијама за које су ти органи задужени, као и на основу искустава, сазнања и потреба уочених у периоду од 
доношења Стратегије за управљање миграцијама. 

У Националном програму Републике Србије за интеграцију у Европску унију, у делу који се односи на управљање 
миграцијама, наведено је да је Република Србија опредељена да у овом сегменту буде део европске политике и стратегије 
управљања миграционим токовима. Овај акциони план поставља оквир за изградњу система управљања миграцијама који би 
могао да стратешки и оперативно буде део Европске миграционе мреже и кроз који се спроводе политике ЕУ у области 
миграција. Значајну подршку при изради овог акционог плана Комесаријат за избеглице је добио од Делегације Европске 
комисије у Србији која је финансирала мисију "Помоћи Комесаријату за избеглице Републике Србије у изградњи капацитета 
у области управљања миграцијама". 

II. ЦИЉ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Циљ Акционог плана је имплементација Стратегије за управљање миграцијама, кроз испуњавање њених циљева 
спровођењем предложених активности. 

Стратегијом за управљање миграцијама предвиђен је као општи циљ управљање миграцијама на свеобухватан начин који ће 
олакшати остваривање секторских циљева и приоритета државе у области миграција. 

С обзиром на свеобухватност теме Стратегија за управљање миграцијама, предвиђа и три стратешка циља који су развијени 
специфичним циљевима, и то: 

1) Успостављање и примена механизама за свеобухватно и конзистентно праћење миграционих токова у Републици Србији; 



2) Употпунити стратешки, правни и институционални оквир за јединствено управљање миграцијама; 

3) Заштита права миграната, стварање услова за интеграцију и социјалну инклузију уз подизање свести о значају миграција. 

Стратешки циљ 1 реализоваће се оствaрењем следећих специфичних циљева: 

- институционализовати надлежност за прикупљање и анализу података о миграционом обиму и токовима; 

- дефинисати миграциони профил Републике Србије и редовно га ажурирати. 

Стратешки циљ 2 реализоваће се оствaрењем следећих специфичних циљева: 

- ојачати капацитете Координационог тела за праћење и управљање миграцијама и његов рад учинити ефективним и 
ефикасним; 

- обезбедити спровођење јасне политике у области управљања миграцијама; 

- заокружити нормативне претпоставке за свеобухватно и ефикасно управљање миграцијама усклађено са стандардима ЕУ. 

Стратешки циљ 3 реализоваће се оствaрењем следећих специфичних циљева: 

- упознавање јавности са проблемима миграната; 

- сензибилизација органа државне управе и локалне самоуправе који су надлежни за остваривање права миграната. 

III. ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Праћење имплементације Акционог плана врши се преко индикатора који су у њему утврђени. Праћење спровођења 
Акционог плана ће се спроводити у циљу уочавања напретка у реализацији предвиђених активности, повећања његове 
ефикасности и рационалног коришћења ресурса. 



IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За спровођење Акционог плана нису опредељена посебна средства у Буџету Републике Србије за 2011. годину, с обзиром на 
то да већина активности не захтева ангажовање додатних државних службеника и представља редовне активности које 
министарства и посебне организације обављају у оквиру свога делокруга. Поред тога, из претприступних средстава ЕУ 
финансира се пројекат намењен јачању капацитета институција које се баве миграцијама и који је намењен управо 
спровођењу активности предвиђених акционим планом. Мањи број активности, чији се почетак спровођења очекује у 2012. 
години по успостављању организационих техничких капацитета, министарства и посебне организације ће уврстити у буџет 
за наредну годину. Сагледаће се могућност да се трошкови који нису предвиђени у оквиру редовних трошкова министарстава 
и посебних организација финансирају из средстава донација међународних организација. 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА, ЗА ПЕРИОД ОД 2011. ДО 2012. 
ГОДИНЕ 

Редни 
број АКТИВНОСТИ Носиоци Партнери Очекивани 

резултати Индикатори 
Рок за 
извршење 
активности 

Извори 
финансирања 

обезбеђе
на 
средства 

необезбеђ
ена 
средства 
(планиран
а 
средства) 

Стратешки циљ 1: УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРИМЕНА МЕХАНИЗАМА ЗА СВЕОБУХВАТНО И КОНЗИСТЕНТНО 
ПРАЋЕЊЕ МИГРАЦИОНИХ ТОКОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Специфични циљ 1.1: Институционализовати надлежност за прикупљање и анализу података о миграционом обиму и 
токовима 

Мера 1.1.1: Створити нормативне услове за рад Комесаријата за избеглице као органа надлежног за прикупљање и анализу 
података о обиму и токовима миграција и праћење миграционих трендова 



1.1.1.1 

Урeдити законски 
оквир за стварање 
услова за рад 
КИРС-а као 
органа надлежног 
за прикупљање и 
анализу података 
о обиму и 
токовима 
миграција и 
праћење 
миграционих 
трендова 

МУП, 
КИРС 

МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С 

Уређен законски 
оквир за стварање 
услова за рад 
КИРС-а као 
органа надлежног 
за прикупљање и 
анализу података 
о обиму и 
токовима 
миграција и 
праћење 
миграционих 
трендова 

Усвојен 
Предлог 
закона 

2011. 
година 

ОЕБС 
2010   

1.1.1.2
. 

Израдити 
подзаконске акате 
за примену 
одредаба закона 
којима су 
створени услови 
за рад КИРС-а као 
органа надлежног 
за прикупљање и 
анализу података 
о обиму и 
токовима 
миграција и 
праћење 
миграционих 
трендова 

КИРС 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С 

КИРС ефикасно 
обавља послове 
који су му 
додељени у 
области 
прикупљања и 
анализе података 
о обиму и 
токовима 
миграција и 
праћења 
миграционих 
трендова 

Усвојени 
подзаконски 
акти 

2012. 
година 

ИПА 
2010   



Мера 1.1.2: Ојачати људске капацитете служби надлежних за прикупљање података о миграцијама у министарствима и 
организацијама 

1.1.2.1
. 

Уредити начин 
прикупљања 
података 

КИРС 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С, РЗС, 
МОМ 

Сви oбрађивачи 
података упознати 
са начином 
прикупљања 
података 

Уређено 
прикупљање 
података 

2012. 
година 

ИПА 
2010   

1.1.2.2
. 

Организовати 
радне састанке са 
органима који су 
задужени за 
обраду података, 
у погледу обавезa 
Републике Србије 
које се односе на 
прикупљање 
података 

КИРС 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С 

Лица задужена за 
обраду података 
неопходних за 
праћење 
миграционих 
токова спроводе 
усаглашене 
активности у 
циљу испуњавања 
захтева ЕУ 

Број 
одржаних 
састанака 

2012. 
година 

ИПА 
2010   

1.1.2.3
. 

Унапредити ниво 
стручног знања 
запослених у 
КИРС-у 

КИРС   

Створени услови 
да се на 
систематски и 
континуирани 
начин врши 
истраживање и 
анализа миграција 
у оквиру КИРС-а 

Подигнут 
ниво 
стручних 
знања 
запослених у 
КИРС-у 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



1.1.2.4
. 

Формирати групу 
за миграције у 
Републичком 
заводу за 
статистику 

РЗС   

Спровођење 
послова израде 
методологије, 
преузимање 
слогова, обраде, 
објављивања и 
анализа података 
о унутрашњој 
миграцији и 
дефинисање 
начина 
обједињавања, 
објављивање и 
анализа података 
о спољној 
миграцији 

Дефинисане 
активности 
групе за 
миграције 
засноване на 
принципима 
и 
индикаторим
а наведеним 
у оквиру 
Стратегије 
развоја 
званичне 
статистике 
Републике 
Србије 2009 - 
2012. године 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије 

Мера 1.1.3: Одредити индикаторе за праћење миграционих токова 

1.1.3.1
. 

Израдити анализу 
међународних 
препорука, 
дефинисаних 
методологија и 
индикатора за 
праћење 
миграционих 
кретања у складу 
са захтевима 
међународних 

РЗС, КИРС МОР, МОМ 

Индикатори за 
праћење 
миграционих 
кретања 
усклађени са 
годишњом 
периодиком 
Еуростата-а, 
МОР-а и МОМ-а 

Израђен план 
за 
прикупљање 
статистичких 
података 

2011. 
година 

ИПА 
2010   



институција 
(Еуростат, МОР, 
МОМ) 

1.1.3.2
. 

Утврдити 
индикаторе према 
којима се морају 
периодично 
прикупљати 
подаци 

КИРС, РЗС МОМ 

Пoдаци се 
прикупљају на 
основу утврђених 
индикатора 

Утврђени 
индикатори 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

1.1.3.3
. 

Израдити анализу 
о расположивим 
подацима и 
базама података 
од значаја за 
праћење 
миграционих 
токова 

КИРС 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С, РЗС 

Направљен 
преглед стања и 
потреба вођења 
евиденција од 
значаја за 
праћење 
миграционих 
токова 

Усвојен 
извештај о 
стању и 
потребама 
вођења 
евиденција 
од значаја за 
праћење 
миграционих 
токова 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

1.1.3.4
. 

Израдити анализу 
о органима 
надлежним за 
руковање базама 
података 
неопходних за 
израчунавање 
индикатора 

КИРС МОМ 

Израђена анализа 
о органима 
надлежним за 
руковање базама 
података 
неопходних за 
израчунавање 
индикатора 

Утврђени 
органи 
надлежни за 
руковање 
базама 
података 
неопходних 
за 
израчунавањ

2011. 
година 

ИПА 
2010   



е индикатора 

1.1.3.5
. 

Дефинисати 
индикаторе за 
праћење 
миграционих 
токова на основу 
резултата Пописа 
становништва 
2011. године 

РЗС   

Прикупљени 
подаци о 
миграцијама 
становништва 
након обраде 
резултата Пописа 
становништва 
2011. године 

Дефинисани 
индикатори 
за праћење 
миграционих 
токова на 
основу 
резултата 
Пописа 
становништв
а 2011. 
године 

2012. 
година (24 
месеца 
након 
усвајања 
коначне 
верзије 
пописнице) 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.1.3.6
. 

Извршити измене 
образаца за 
праћење 
унутрашњих 
миграција 

РЗС МУП 

Извршене измене 
образаца за 
праћење 
унутрашњих 
миграција 

Нови 
обрасци за 
праћење 
унутрашњих 
миграција 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 1.1.4: Успоставити оперативну мрежу за размену података између релевантних институција 

1.1.4.1
. 

Информисати 
центре за 
социјални рад и 
установе 
социјалне заштите 
о начину 
поступања у вези 
са праћењем, 
евидентирањем и 
разменом 

МРСП КИРС 

Информисани 
центри за 
социјални рад и 
установе 
социјалне заштите 
о начину 
поступања 

Подаци о 
појавама, 
корисницима 
и пруженим 
услугама од 
значаја за 
миграционе 
токове 
доступни 

2012. 
година 

ИПА 
2010   



података са 
одговарајућим 
службама и 
организацијама о 
појавама, 
корисницима и 
пруженим 
услугама од 
значаја за 
миграционе 
токове 

1.1.4.2
. 

Унапредити 
вођење 
евиденција и 
формирање базе 
података о 
незапосленим 
избеглицама, ИРЛ 
и повратницима 
по основу 
споразума о 
реадмисији у 
Националној 
служби за 
запошљавање 

МЕРР КИРС, НЗС 

Унапређено 
вођење 
евиденција и 
формирана база 
података о 
незапосленим 
избеглицама, ИРЛ 
и повратницима 
по основу 
споразума о 
реадмисији у 
Националној 
служби за 
запошљавање 

Формирана 
база података 
о 
незапослени
м 
избеглицама, 
ИРЛ и 
повратницим
а по основу 
споразума о 
реадмисији 
пријављених 
код 
Националне 
службе за 
запошљавање 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.1.4.3
. 

Унапредити 
вођење МЕРР НСЗ Прецизне 

информације о 
Унапређене 
евиденције о 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи   



евиденција 
дозвола за 
заснивање радног 
односа са 
странцем 

радним 
мигрантима 

издатим 
дозволама 

ке 
Србије 

1.1.4.4
. 

Унапредити 
систем 
прикупљања 
информација о 
карактеристикама 
радне миграције 
на основу 
резултата Анкете 
о радној снази 

РЗС   

Прецизне 
информације о 
радним 
мигрантима 
Републике Србије 

Полугодишњ
и извештаји 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.1.4.5
. 

Унапредити 
праћење 
унутрашњих 
миграција у 
Републици Србији 
на основу 
промене адресе 

РЗС МУП 

Прецизне 
информације о 
унутрашњим 
миграторним 
кретањима 

Месечно 
прикупљање 
података о 
унутрашњим 
миграцијама 
и 
објављивање 
података на 
годишњем 
нивоу 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.1.4.6
. 

Унапредити 
вођење 
евиденција о 
страним 

МУП МСП 

Прецизне 
информације о 
страним 
држављанима 

Редовни 
извештаји 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



држављанима у 
складу са Законом 
о странцима 

који бораве или 
пролазе кроз 
територију 
Републике Србије 

1.1.4.7 

Увести редовно 
статистичко 
истраживање о 
дијаспори 

МВиД, 
МСП РЗС Поуздане процене 

о дијаспори 
Годишњи 
извештаји 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.1.4.8 

Припремити план 
активности за 
стварање услова 
за праћење 
спољних 
миграција 

МУП РЗС, КИРС 

Формулисан план 
активности за 
праћење спољних 
миграција 

Спроводи се 
план 
активности 
за праћење 
спољних 
миграција 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.1.4.9 

Унапредити 
вођење 
евиденција о 
избеглицама и 
ИРЛ 

КИРС   

Прецизне 
информације о 
избеглицама и 
ИРЛ 

Годишњи 
извештаји 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 1.1.5: Идентификовати све заинтересоване стране, на централном и локалном нивоу, укључујући и удружења, 
представнике цивилног друштва и саме мигранте 

1.1.5.1
. 

Унапредити и 
ажурирати 
евиденције о 
организацијама и 
савезима 
организација у 

MВиД, 
МСП   

База увећана за 
30% у односу на 
2009. годину 

Број 
евидентиран
их 
организација 
и савеза 
организација 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



дијаспори 

1.1.5.2
. 

Утврдити 
међународне 
(регионалне, 
владине и 
невладине) 
организације и 
домаћа удружења 
у чијој је 
надлежности 
остваривање 
циљева 
управљања 
миграцијама 

КИРС 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МЉМПДУЛ
С, МВиД, 
МКиМ, РЗС 

Утврђене 
међународне 
(регионалне, 
владине и 
невладине) 
организације и 
домаћа удружења 
у чијој је 
надлежности 
остваривање 
циљева 
управљања 
миграцијама 

Припремљен
а и 
ажурирана 
контакт 
листа 
међународни
х 
(регионалних
, владиних и 
невладиних) 
организација 
и домаћих 
удружења у 
чијој је 
надлежности 
остваривање 
циљева 
управљања 
миграцијама 

Континуир
ано 

ИПА 
2010   

1.1.5.3
. 

Идентификовати 
део академске 
заједнице која се 
бави питањем 
миграција 
(научници, 
истраживачи и 
предавачи) 

КИРС Универзитет
и, институти 

Идентификован 
део академске 
заједнице који се 
бави миграцијама 

Утврђена и 
ажурирана 
контакт 
листа 
научника, 
истраживача, 
предавача 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



Мера 1.1.6: Створити техничке услове за прикупљање података 

1.1.6.1
. 

Идентификовати 
техничке 
капацитете 
надлежних органа 
за прикупљање 
података који су 
потребни за 
редовно праћење 
и извештавање 

КИРС, 
МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, РЗС 

МОМ 

Процењен ниво 
техничких 
капацитета 
надлежних органа 
за прикупљање 
података који су 
потребни за 
редовно праћење 
и извештавање 

Идентификов
ан ниво 
техничких 
капацитета 
надлежних 
органа за 
прикупљање 
података који 
су потребни 
за редовно 
праћење и 
извештавање 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

1.1.6.2
. 

Дефинисати 
потребне 
техничке услове 
за прикупљање и 
дисеминацију 
података у складу 
са потребама 
редовног праћења 
и извештавања 

КИРС РЗС, МОМ 

Успостављен 
информационо-
технолошки 
систем за 
формирање базе и 
метабазе података 
и електронско 
извештавање 

Оперативан 
информацион
о-
технолошки 
систем за 
потребе 
прикупљања 
и обраде 
података који 
омогућава 
аутоматску 
логичку 
контролу, 
једноставно 
ажурирање 
података и 

2011. 
година 

ИПА 
2010   



приказивање 
резултата у 
форми табела 
и комплетних 
извештаја 

1.1.6.3
. 

Одредити 
приоритетне 
пројекте за 
побољшање 
техничких услова 
за прикупљање 
података 

КИРС, 
МУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, РЗС 

НИПАК 

Финансирање 
приоритетних 
пројеката за 
побољшање 
техничких услова 

Листа 
приоритетни
х пројеката 
постоји 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Специфични циљ 1.2. Дефинисати миграциони профил Републике Србије и редовно га ажурирати 

Мера 1.2.1: Дефинисати миграциони профил Републике Србије 

1.2.1.1
. 

Формирати 
стручну групу за 
израду 
миграционог 
профила 
Републике Србије 

КИРС 

РЗС, МУП, 
МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С, МОМ 

Олакшана 
процедура 
припреме и 
ажурирања 
миграционог 
профила 
Републике Србије 

Припремљен 
миграциони 
профил 
Републике 
Србије 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

1.2.1.2
. 

Израдити 
миграциони 
профил 
Републике Србије 

КИРС 

РЗС, МУП, 
МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 

Израђен 
миграциони 
профил 
Републике Србије 

Доступан 
јавности и 
публикован 
миграциони 
профил 

2011. 
година 

ИПА 
2010   



МКиМ, 
МЉМПДУЛ
С 

Републике 
Србије 

Мера 1.2.2: Створити нормативне услове за редовно ажурирање миграционог профила 

1.2.2.1
. 

Уредити 
законодавни 
оквир за ефикасно 
праћење 
миграционих 
токова 

КИРС, 
МУП, MСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС 

РЗС 

Уређен 
законодавни 
оквир за ефикасно 
праћење 
миграционих 
токова 

Миграциони 
профил 
редовно 
ажуриран 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

1.2.2.2
. 

Израдити 
подзаконске акате 
којима се 
успоставља 
систем за праћење 
миграционих 
токова 

КИРС, 
МУП, 
MСП,МЕРР
, МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, 

РЗС Израђени 
подзаконски акти 

Примена 
подзаконских 
аката 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

Мера 1.2.3: Успоставити одговарајуће техничке и људске капацитете за редовно ажурирање миграционог профила Републике 
Србије 

1.2.3.1
. 

Организовати 
обуке државних 
службеника у 
надлежним 
органима који ће 
учествовати у 
изради и 

КИРС 

МУП, 
MСП,МЕРР, 
МЉМПДУЛ
С, МРСП, 
МВиД, РЗС, 
МКиМ, 
МОМ 

Унапређена знања 
државних 
службеника за 
припрему и 
ажурирање 
миграционог 
профила 

Број 
одржаних 
обука, број 
обучених 
државних 
службеника 

2011. 
година 

ИПА 
2010   



ажурирању 
миграционог 
профила 
Републике Србије 

Мера 1.2.4: Успоставити сарадњу са земљама у региону и ЕУ ради размене искустава, као и релевантним међународним 
организацијама 

1.2.4.1
. 

Анализирати 
постојећу 
сарадњу са 
међународним 
организацијама и 
успоставити 
приоритете за 
унапређење 
сарадње 

КИРС 

МУП, 
МЉМПДУЛ
С, МРСП, 
МВиД, 
МЕРР 

Извршена анализа 
постојеће сарадње 
са међународним 
организацијама и 
успостављени 
приоритети за 
унапређење 
сарадње 

Успостављен
и приоритети 
за даљу 
сарадњу 

континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

1.2.4.2
. 

Успоставити 
сарадњу са 
члановима 
Европске 
миграционе 
мреже и низом 
организација у 
државама ЕУ које 
се баве 
миграцијама 

КИРС МУП 

Успостављена 
сарадња КИРС-а 
са члановима 
Европске 
миграционе 
мреже и низом 
организација у 
државама ЕУ које 
се баве 
миграцијама 

Број 
састанака са 
експертима 
из Европске 
миграционе 
мреже 

континуир
ано 

ИПА 
2010   

1.2.4.3
. 

Покренути 
иницијативу за 
успостављање, 

МСП 
КИРС, 
МУП, 
МЉМПДУЛ

Успостављена 
или унапређена 
сарадња са 

Нови 
успостављен
и контакти, 

континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 

  



побољшање и 
унапређење 
сарадње са 
међународним 
организацијама на 
основу утврђених 
приоритета 

С, МРСП, 
МВиД, 
МЕРР 

међународним 
организацијама 

нови 
програми 
сарадње 

Србије 

1.2.4.4
. 

Унапредити 
билатералну 
сарадњу са 
другим државама 
ради размене 
података о 
миграционим 
токовима 

МСП   

Унапређење 
билатералне 
сарадње са 
другим државама 
ради размене 
података о 
миграционим 
токовима 

Ефикасна 
размена 
информација 
о 
миграционим 
токовима 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Стратешки циљ 2: УПОТПУНИТИ СТРАТЕШКИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ЈЕДИНСТВЕНО 
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА 

Специфични циљ 2.1: Ојачати капацитете Координационог тела за праћење и управљање миграцијама и његов рад учинити 
ефективним и ефикасним 

Мера 2.1.1: Створити мрежу компетентних службеника задужених да у министарствима на оперативном нивоу извршавају 
послове за Координационо тело за праћење и управљање миграцијама 

2.1.1.1
. 

Редовно 
одржавати радне 
састанке са 
државним 
службеницима у 
министарствима 

MУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МКиМ, 
МЉМПДУ
ЛС, МВиД 

КИРС, РЗС 

Координација 
активности 
између државних 
службеника 
задужених да у 
министарствима 

Број 
одржаних 
састанака 

континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



на оперативном 
нивоу извршавају 
послове за 
Координационо 
тело за праћење и 
управљање 
миграцијама 

2.1.1.2
. 

Редовно подизати 
ниво знања у 
области 
управљања 
миграцијама 
државних 
службеника у 
надлежним 
органима 

MУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МКиМ, 
МЉМПДУ
ЛС, МВиД 

РЗС, КИРС, 
МОМ 

Компетенције 
државних 
службеника у 
државним 
органима на 
задовољавајућем 
нивоу 

Број 
државних 
службеника 
који су 
учествовали 
на обукама 

континуир
ано 

ИПА 
2010   

Мера 2.1.2.: Успоставити мрежу обучених сарадника у локалној самоуправи задужених да прате, извештавају и обављају 
поверене послове за потребе спровођења ове стратегије 

2.1.2.1
. 

Пружити 
подршку у 
формирању 
локалних савета 
за миграције у 
свим јединицама 
локалне 
самоуправе 

КИРС 

МЉМПДУЛ
С, MУП, 
МРСП, 
МЕРР, МЗ, 
МПиН, 
МВиД 

Јединице локалне 
самоуправе 
институционално 
припремљене за 
управљање 
миграцијама и 
локални савети за 
миграције 
информисани о 
својој улози и 

Формирани 
локални 
савети за 
миграције у 
свим 
јединицама 
локалне 
самоуправе у 
Републици 
Србији 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије, 
ИПА 
2010 

  



задацима 

2.1.2.2
. 

Организовати 
семинаре за 
чланове локалних 
савета за 
миграције 

КИРС 

МЉМПДУЛ
С, MУП, 
МРСП, 
МЕРР, МЗ, 
МПиН, 
МВиД 

Локални савети за 
миграције 
обучени за 
обављање своје 
улоге и задатака 

Број 
организивани
х семинара, 
број 
локалних 
савета за 
миграције 
обухваћених 
обукама 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

Мера 2.1.3: Створити нормативне услове који ће обезбедити одрживост рада Координационог тела за праћење и управљање 
миграцијама 

2.1.3.1
. 

Уредити 
законодавни 
оквир за 
свеобухватно и 
координисано 
управљање 
миграционим 
токовима 

КИРС, 
МУП, 
MСП,МЕРР
, 
МЉМПДУ
ЛС, МРСП, 
МВиД 

РЗС 

Уређено ефикасно 
и координирано 
управљање 
миграционим 
токовима 

Усвојен 
Предлог 
закона 

2011. 
година 

ОЕБС 
2010   

Специфични циљ 2.2: Обезбедити спровођење јасне политике у области управљања миграцијама 

Мера 2.2.1: Успоставити систем праћења и оцењивања спровођења постојећих стратегија у сектору 

2.2.1.1
. 

Утврдити 
показатеље који 
ће се пратити на 
годишњем нивоу 
у сарадњи са 

КИРС 

Савет за 
супроставља
ње 
илегалним 
миграцијама

Спровођење 
постојећих 
стратегија се 
редовно прати и 
активности за 

Усвојени 
показатељи 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 

  



координатором за 
борбу против 
трговине људима 
и координатором 
за супростављање 
илегалним 
миграцијама, 
Тимом за праћење 
имплементације 
Стратегије за 
реинтеграцију 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији и 
Комисијом за 
координацију 
процеса трајне 
интеграције 
избеглица 

, Савет за 
борбу 
против 
трговине 
људима, 
Тим за 
праћење 
имплеметац
ије 
Стратегије 
за 
реинтеграци
ју 
повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији, 
Комисија за 
координациј
у процеса 
трајне 
интеграције 
избеглица 

њихово 
спровођење су 
усаглашене са 
тренутном 
ситуацијом 

2010 

2.2.1.2
. 

Успоставити 
механизам 
редовног 
обавештавања 
Координационог 
тела за праћење и 
управљање 

MУП, МСП, 
МЕРР, 
МРСП, 
МКиМ, 
МЉМПДУ
ЛС, МВиД, 
КИРС 

РЗС 

Успостављен 
механизам 
обавештавања 
Координационог 
тела за праћење и 
управљање 
миграцијама 

Број 
извештаја 
поднетих 
Координацио
ном телу за 
праћење и 
управљање 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  



миграцијама о 
току и ефектима 
спровођења 
постојећих 
стратегија у 
сектору кроз 
редовну 
комуникацију, 
извештавања и 
редовне састанке 

миграцијама 

2.2.1.3
. 

Организовати 
редовне посете 
локалним 
саветима за 
миграције или 
одговарајућим 
службама на 
локалном нивоу, у 
циљу 
прикупљања 
информација о 
проблемима у 
примени закона и 
спровођењу 
стратегија 

КИРС 
МУП, 
МЕРР, 
МРСП 

Успостављена 
вертикална 
координација са 
непосредним 
извршиоцима 

Извештаји са 
терена 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  

Мера 2.2.2: Координирати активности надлежних министарстава и институција у вези са миграцијама у циљу ефикасног 
спровођења стратегија 

2.2.2.1 Успоставити Координаци Савет за Активности Успостављен 2011. Буџет   



. сарадњу са 
другим радним 
телима Владе у 
чијој су 
надлежности 
поједине врсте 
миграција 

оно тело за 
праћење и 
управљање 
миграцијам
а 

супротстављ
ање 
илегалним 
миграцијама
, Савет за 
борбу 
против 
трговине 
људима, 
Савет за 
интеграцију 
повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији, 
Комисија за 
координациј
у процеса 
трајне 
интеграције 
избеглица 

ресорних 
министарстава 
усклађене 

а сарадња са 
другим 
радним 
телима Владе 
у чијој су 
надлежности 
поједине 
врсте 
миграција 

година Републи
ке 
Србије 

2.2.2.2
. 

Припремити 
неопходне мере за 
унапређење 
координисаног 
спровођења 
закона и 
стратегија у 
области миграција 
на основу анализе 

Координаци
оно тело за 
праћење и 
управљање 
миграцијам
а 

КИРС 

Унапређено 
координисање 
спровођења 
закона и 
стратегија у 
области миграција 

Припремљен
е мере за 
спровођење 
закона и 
стратегија у 
области 
миграција 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



извештаја о 
њиховој примени 
и спровођењу 

Мера 2.2.3: Усвојити нове политике и стратегије и ревидирати постојеће стратегије у складу са анализом потреба у сектору 

2.2.3.1
. 

Израдити 
Стратегију 
запошљавања за 
период од 2011. 
до 2020. године 

МЕРР 

НСЗ, 
удружења 
послодаваца, 
синдикати, 
Привредна 
комора 
Србије 

Израђен 
стратешки 
документ у 
области политике 
запошљавања 

Усвојена 
Стратегија 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.3.2
. 

Реализовати 
Акциони план 
запошљавања за 
2011. годину 

МЕРР 

НСЗ, 
удружења 
послодаваца, 
синдикати, 
Привредна 
комора 
Србије 

Реализоване 
активности из 
стратешког 
документа у 
области политике 
запошљавања 

Усвојен 
Акциони 
план 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.3.3
. 

Израдити 
Акциони план 
запошљавања за 
2012. годину 

МЕРР 

КИРС, 
МУП, 
МРСП, 
МВиД 

Израђен 
стратешки 
документ у 
области политике 
запошљавања 

Усвојен 
Акциони 
план 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.3.4
. 

Израдити 
Акциони план за 
спровођење 
Стратегије 

МВиД   

Израђен Акциони 
план за 
спровођење 
Стратегије 

Усвојен 
Акциони 
план 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



очувања и јачања 
односа матичне 
државе и 
дијаспоре, као и 
матичне државе и 
Срба у региону 

очувања и јачања 
односа матичне 
државе и 
дијаспоре, као и 
матичне државе и 
Срба у региону 

Мера 2.2.4: Успоставити приоритете за финансирање из спољних средстава, посебно из средстава ЕУ 

2.2.4.1
. 

Утврдити 
приоритетне 
пројекте из 
области миграција 
за финансирање у 
складу са 
циклусом 
програмирања 
ИПА средстава 

КИРС, 
МУП, МСП, 
МЕРР, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МРСП, 
МКиМ 

Координаци
оно тело за 
праћење и 
управљање 
миграцијама
, НИПАК 

Утврђени 
приоритетни 
пројекти у 
области миграција 
за обезбеђивање 
финансијских 
средстава 

Успостављен
и приоритети 
за 
финансирање 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.2.5: Ојачати капацитете институција надлежних за спровођење стратегија 

2.2.5.1
. 

Анализирати 
потребе за 
обукама 
државних 
службеника у 
министарствима и 
посебним 
организацијама 
који су надлежни 
за праћење и 
управљање 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МРСП, 
МКиМ, 
КИРС 

РЗС, МОМ 
Установљене 
потребе за 
обукама 

Анализа 
спроведена 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  



миграцијама 

2.2.5.2
. 

Договорити са 
надлежним 
министарствима 
модуле за обуке 
службеника који 
на локалном 
нивоу спроводе 
активности 

МЕРР, 
МУП, 
МРСП, 
КИРС 

МВиД, РЗС, 
МЉМПДУЛ
С, МОМ 

Капацитети на 
локалном нивоу 
унапређени 

Припремљен
и модули за 
обуке 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  

2.2.5.3
. 

Спровести обуке 
за државне 
службенике у 
министарствима и 
за службенике на 
локалном нивоу 

МУП, 
МРСП, 
МЕРР, 
КИРС 

МЉМПДУЛ
С, МОМ 

Унапређена знања 
државних 
службеника у 
министарствима и 
службеника на 
локалном нивоу 

Спроведене 
обуке 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије, 
ИПА 
2010 

  

2.2.5.4
. 

Анализирати 
капацитете 
постојећих 
кадрова 
ангажованих на 
спровођењу 
закона и мера које 
се односе на 
мигранте 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МВиД, 
МРСП, 
МКиМ, 
КИРС 

МЉМПДУЛ
С, РЗС, 
Служба за 
управљање 
кадровима 

Установљени 
капацитети 
постојећих 
кадрова 

Извршена 
анализа 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  

Мера 2.2.6: Обезбедити заштиту државне границе, кроз унапређивање капацитета за спречавање и истраживање, откривање и 
праћење илегалних миграција у унутрашњости земље, стварање механизма за ефикасно протеривање држављана трећих 
земаља који нерегуларно бораве на територији Републике Србије и решавање питања повратника по основу споразума о 
реадмисији који нису држављани Републике Србије 



2.2.6.1
. 

Формирати 
национални тим 
стручњака за 
праћење и 
анализирање 
појачаних узрока 
и различитих 
врста и појавних 
облика 
испољавања 
илегалних 
миграција 

МУП 

Савет за 
супроставља
ње 
илегалним 
миграцијама 

Мере за сузбијање 
илегалних 
миграција 
адекватне и 
усклађене са 
актуелном 
ситуацијом 

Извештаји 
тима 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.6.2
. 

Потписати 
споразуме о 
реадмисији са 
земљама чији 
држављани су 
најчешћи 
илегални 
мигранти у 
Републици 
Србији, као и са 
земљама са чијих 
територија 
илегални 
мигранти прелазе 
границу 

МУП МСП 

Илегални 
мигранти се 
благовремено 
депортују 

Потписани 
споразуми о 
реадмисији 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.6.3
. 

Развијати 
подстицајне МУП МФ, МОМ Развијени 

програми за 
Број лица 
која су се 

2012. 
година   Буџет 

Републик



програме за 
пружање 
помоћи лицима 
која се одлуче за 
добровољни 
повратак 

подстицај 
добровољног 
повратка 
илегалних 
миграната 

добровољно 
вратила 

е Србије, 
донаторск
а средства 

2.2.6.4
. 

Утврдити висину 
потребних 
средстава за 
спровођење 
принудне мере 
удаљавања 
странаца који 
нелегално бораве 
у Републици 
Србији ради 
њиховог 
обезбеђивања у 
буџету Републике 
Србије 

МУП МФ 

Обезбеђено 
спровођење 
Закона о 
странцима 

Број 
удаљених 
странаца који 
нелегално 
бораве у 
Републици 
Србији 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.2.7: Стварање услова за: одрживи повратак избеглица и интеграцију избеглица, одрживи повратак ИРЛ и побољшање 
услова живота ИРЛ док су у расељеништву, реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији уз максимално 
ангажовање сопствених и спољних ресурса 

2.2.7.1
. 

Обезбедити 
укључивање 
избеглица, ИРЛ и 
повратника по 
основу споразума 

КИРС МЕРР, НСЗ 

Побољшање 
услова за 
интеграцију 
избеглица, 
реинтеграцију 

Раст 
запослености 
међу 
избеглицама, 
ИРЛ и 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије, 
ИПА 

  



о реадмисији у 
планове за 
запошљавање 

повратника по 
основу споразума 
о реадмисији. 
Побољшање 
услова живота 
ИРЛ 

повратницим
а по основу 
споразума о 
реадмисији 

2011, 
УНХЦР 

2.2.7.2
. 

Обезбедити 
услове за 
укључивање 
избеглица, ИРЛ и 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији у 
програм јавних 
радова 

КИРС 

МЕРР, НСЗ, 
локални 
савети за 
запошљавањ
е, јединице 
локалне 
самоуправе 

Обезбеђени 
услови за 
укључивање 
избеглица, ИРЛ и 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији у 
програм јавних 
радова 

Број јавних 
pадова на 
којима су 
ангажоване 
избеглице, 
ИРЛ и 
повратници 
по основу 
споразума о 
реадмисији. 
Број 
избеглица, 
ИРЛ и 
повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији 
укључених у 
програм 
јавних радова 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
буџети 
јединица 
локалне 
самоупра
ва 

  

2.2.7.3
. 

Обезбедити 
сарадњу на 
локалном нивоу у 

КИРС, 
МРСП 

МЕРР, 
МЖСРПП, 
јединице 

Обезбеђена 
сарадња на 
локалном нивоу 

Број 
усвојених 
локалних 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 

  



оквиру локалних 
савета за 
миграције 

локалне 
самоуправе, 
удружења 

акционих 
планова 

Србије 

2.2.7.4
. 

Пружати подршку 
у спровођењу 
локалних 
акционих планова 

КИРС 
УНХЦР, 
Делегација 
ЕУ 

Пружена подршка 
у спровођењу 
локалних 
акционих планова 
и остварена 
успешна 
интеграција 
избеглица и 
реинтеграција 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији и 
побољшање 
услова живота 
ИРЛ 

Број 
подржаних 
локалних 
акционих 
планова 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије, 
ИПА 
2011, 
УНХЦР 

  

2.2.7.5
. 

Развијати 
програме 
стамбеног 
збрињавања за 
избеглице, ИРЛ и 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији 

КИРС, 
МРСП, 
МКиМ 

МЖСРПП, 
УНХЦР 

Развијени 
програми 
стамбеног 
збрињавања за 
успешну 
интеграцију 
избеглица и 
реинтеграцију 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији и 

Број 
стамбено 
збринутих 
лица 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2011, 
УНХЦР 

  



побољшање 
услова живота и 
повратак ИРЛ 

2.2.7.6
. 

Пратити 
остваривање 
права и потреба 
избеглица, ИРЛ и 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији 

КИРС, 
МРСП 

МЉМПДУЛ
С, УНХЦР 

Остварено 
праћење 
остваривања 
права и потреба 
избеглица, ИРЛ и 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији 

Избеглице, 
ИРЛ и 
повратници 
по основу 
споразума о 
реадмисији 
несметано 
остварују 
права 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.7.7
. 

Активно 
учествовати у 
Регионалном 
процесу за 
решавање питања 
избеглица из 
бивших 
југословенских 
република 

КИРС МСП 

Заступање 
интереса 
избеглица у 
складу са 
њиховим 
потребама и 
интересима 
Републике Србије 

Створени 
услови за 
повратак и 
остваривање 
права у 
земљама 
порекла 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.7.8
. 

Обезбедити 
правну помоћ 
ИРЛ ради 
остваривања 
права на 
територији АП 
Косово и 

МКиМ   
Обезбеђена 
правна помоћ 
ИРЛ 

Број ИРЛ 
која су се 
вратила на 
територију 
АП Косово и 
Метохија 

Континуир
ано 

ИПА 
2008   



Метохија, 
укључујући и 
право на повратак 

2.2.7.9
. 

Унапредити 
систем 
прикупљања 
података о 
потребама 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији 

КИРС, 
МРСП 

МУП, 
МПиН, 
МЕРР, МЗ, 
јединице 
локалне 
самоуправе 

Унапређен систем 
прикупљања 
података о 
потребама 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији 

Ажуриране 
евиденције о 
броју и 
потребама 
повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије, 
Швајцар
ска 
агенција 
за развој 
и 
сарадњу 

  

2.2.7.1
0. 

Укључити 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији у 
локалне акционе 
планове за 
решавање питања 
миграната 

МРСП, 
КИРС 

МУП, 
МПиН, МЗ, 
МЕРР, 
МЖСРПП, 
јединице 
локалне 
самоуправе, 
МОМ 

Повратници по 
основу споразума 
о реадмисији 
укључени у 
локалне акционе 
планове 

Помоћ 
обезбеђена из 
ИПА 2011 
распоређена 
у складу са 
потребама и 
плановима 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  

Мера 2.2.8: Интензивирати сарадњу са ФРОНТЕКС-ом, снагама међународне заједнице на територији АП Косово и 
Метохија, земљама у региону, другим земљама пријема и порекла миграната 

2.2.8.1
. 

Наставити са 
учешћем 
представника 
МУП-а у 
заједничким 

МУП ФРОНТЕКС 

Настављен 
партнерски однос 
са ЕУ при 
управљању 
границама 

Број 
контаката, 
размењених 
информација, 
број 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



операцијама које 
организује 
ФРОНТЕКС 

заједничких 
операција 

2.2.8.2
. 

Наставити са 
учешћем у мрежи 
за анализу ризика 
Западног Балкана 
и ФРОНТЕКС-а 

МУП ФРОНТЕКС 

Настављен 
партнерски однос 
са ЕУ при 
управљању 
границама 

Израђена 
регионална 
анализа 
ризика у 
циљу 
контроле и 
сузбијања 
илегалних 
миграција 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.8.3
. 

Спроводити план 
обезбеђења 
административне 
линије са АП 
Косово и 
Метохија у циљу 
усклађеног 
функционисања 
припадника 
Војске Србије , 
Жандармерије и 
Полиције опште 
надлежности 

МУП   

Спроведен план 
обезбеђења 
административне 
линије, све мере 
за сузбијање 
нерегуларних 
миграција се 
спроводе 

Израђен нови 
план 
обезбеђења 
администрат
ивне линије 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.8.4
. 

Укључити 
представнике 
МУП-а у 

МУП ФРОНТЕКС 
Ефикаснији рад 
представника 
МУП-а који је 

Број 
обучених 
припадника 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 

  



програме обука 
које организује 
ФРОНТЕКС 

усклађен са 
процедурама које 
се примењују у 
ЕУ 

МУП-а Србије 

Мера 2.2.9: Успоставити јединствену базу података о визама и визни информациони систем 

2.2.9.1
. 

Формирати 
централну базу 
података о 
евиденцијама које 
се воде на основу 
Закона о 
странцима 

МСП МУП 
Формирана 
централна база 
података 

МУП и МСП 
умрежени и 
систем 
функциониш
е 
електронски 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.2.10: Обезбедити контролу унутрашњих миграција кроз активну политику запошљавања 

2.2.10.
1. 

Обезбедити 
податке од значаја 
за демографска 
кретања органима 
надлежним за 
спровођење 
стратегија 
регионалног 
развоја 

РЗС   

Редовно праћење 
демографских 
кретања у 
Републици Србији 

Подаци о 
унутрашњим 
миграционим 
токовима 
ажурирани у 
миграционом 
профилу 
Републике 
Србије 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.10.
2. 

Редовно 
спроводити 
истраживања о 
понуди радне 
снаге 

МЕРР НСЗ 
Подаци о понуди 
радне снаге 
ажурирани 

Извештаји о 
истраживању 
тржишта 
рада 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



2.2.10.
3. 

Редовно 
спроводити 
истраживања о 
потражњи радне 
снаге 

РЗС НСЗ 
Подаци о 
потражњи радне 
снаге ажурирани 

Извештаји о 
истраживању 
тржишта 
рада и анкете 
о радној 
снази 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.2.10.
4. 

Подстицати 
истраживања о 
токовима и 
узроцима 
унутрашњих 
миграција 

МРСП 

КИРС, 
Институт за 
демографска 
истраживањ
а, јединице 
локалне 
самоуправе 

Подстакнута 
истраживања о 
токовима и 
узроцима 
унутрашњих 
миграција ради 
планирања 
адекватних 
активности у 
срединама у 
којима долази до 
депопулације 

Извештаји о 
истраживањи
ма 

Континуир
ано   

Буџет 
Републик
е Србије, 
донаторск
а средства 

2.2.10.
5. 

Развијати 
програме 
запошљавања за 
младе и за 
најсиромашније 

МЕРР 

НСЗ, 
јединице 
локалне 
самоуправе 

Развијени 
програми 
запошљавања за 
младе и за 
најсиромашније 

Број 
новозапослен
их из 
категорије 
младих и 
најсиромашн
ијих 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

Донаторс
ка 
средства 

2.2.10.
6. 

Промовисати 
улагање у 
матичну државу 

МЕРР МВиД, МСП 
Повећане 
инвестиције из 
дијаспоре у развој 

Број 
инвестиција 
у мала и 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 

  



између 
припадника 
дијаспоре, 
нарочито у мала и 
средња предузећа 

привреде и 
отварање нових 
места за 
запошљавање 

средња 
предузећа из 
дијаспоре 

Србије 

2.2.10.
7. 

Израдити 
програме за 
подстицање 
висококвалифико
ваних стручњака 
миграната да 
улажу своје 
стручне 
потенцијале у 
неразвијене 
средине 

МЕРР 

МВиД, 
локалне 
канцеларије 
за 
дијаспору, 
регионалне 
привредне 
коморе 

Израђени 
програми за 
подстицање 
повратка 
висококвалифико
ваних стручњака 

Број радника 
миграната 
који су се 
вратили у 
циљу 
обављања 
стручне 
делатности 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.2.11: Успоставити политику запошљавања странаца у Републици Србији у складу са потребама тржишта рада и 
принципима слободе кретања радне снаге 

2.2.11.
1 

Испитати потребу 
за ангажовањем 
странаца као 
сезонске радне 
снаге 

МЕРР 

Послодавци, 
привредне 
коморе, 
синдикати, 
НСЗ 

Идентификована 
потреба за 
сезонском радном 
снагом 

Публикован 
извештај 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије 

Мера 2.2.12: Обезбедити одговарајућу подршку релеватним министарствима и институцијама у припреми стратешких 
докумената у области миграција 

2.2.12.
1 

Подизати 
капацитете 

МУП, 
МЕРР,   Унапређени 

капацитети 
Број 
државних 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи   



државних 
службеника кроз 
постојеће обуке за 
стратешко 
планирање које 
организује 
Служба за 
управљање 
кадровима 

МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
МЉМПДУ
ЛС, КИРС 

министарстава за 
стратешко 
планирање 

службеника 
који је 
прошао 
обуку 

ке 
Србије 

Специфични циљ 2.3: Заокружити нормативне претпоставке за свеобухватно и ефикасно управљање миграцијама усклађено 
са стандардима ЕУ 

Мера 2.3.1: Доношење преосталих закона и подзаконских аката неопходних за спровођење стратегије у складу са 
стандардима ЕУ 

2.3.1.1
. 

Израдити анализу 
о потребним 
изменама у 
законском и 
подзаконском 
оквиру који 
регулише питања 
од значаја за 
миграције ради 
хармонизације са 
прописима ЕУ 

МУП, МСП, 
МЕРР, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МРСП, 
КИРС,МКи
М 

РЗС, МОМ 
Законодавство 
усаглашено са 
прописима ЕУ 

Извештај о 
анализи 
прописа 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

2.3.1.2
. 

Доношење 
подзаконских 
аката на основу 
Закона о 

МВиД   

Израђени 
подзаконски акти 
који доприносе 
правној 

Донети 
подзаконски 
акти 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



дијаспори и 
Србима у региону 

сигурности 
припадника 
дијаспоре 

2.3.1.3
. 

Израдити нови 
закон о условима 
за рад и 
запошљавање 
странаца 

МЕРР 
МРСП, 
МУП,  
МСП, НСЗ 

Правно 
регулисана област 
запошљавања 
странаца и 
усклађена са 
правним 
тековинама ЕУ 

Усвојен 
Предлог 
закона 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.3.1.4
. 

Израдити 
подзаконске акте 
на основу Закона 
о избеглицама 

КИРС МУП, 
МРСП 

Израђени 
подзаконски акти 
и обезбеђена 
ефикасна примена 
закона 

Донети 
подзаконски 
акти 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.3.1.5
. 

Израдити Закон о 
изменама и 
допунама Закона 
о пребивалишту и 
боравишту 

МУП   

Израђен Закон о 
изменама и 
допунама Закона 
о пребивалишту и 
боравишту 
усаглашен са 
међународним 
стандардима 

Усвојен 
Предлог 
закона 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.3.1.6
. 

Израдити Закон о 
заштити 
запослених на 
привременом раду 
у иностранству 

МРСП 

МЕРР, 
МСП, МУП, 
МЉМПДУЛ
С, МЗ 

Израђен Закон о 
заштити 
запослених на 
привременом раду 
у иностранству 

Усвојен 
Предлог 
закона 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



усаглашен са 
међународним 
стандардима 

Мера 2.3.2: Јасно дефинисати надлежности и поступке у запошљавању и заштити грађана Републике Србије у иностранству 
на начин који ће обезбедити ефикасно запошљавање и заштиту грађана на привременом раду у иностранству и при 
упућивању запослених на рад у иностранство 

2.3.2.1
. 

Унапредити 
сарадњу 
надлежних органа 
у поступку 
закључивања 
уговора о 
запошљавању у 
иностранству 
ради 
обезбеђивања 
права радника у 
иностранству 

МРСП, 
МЕРР 

Координаци
оно тело за 
праћење и 
управљање 
миграцијама 

Унапређена 
сарадња 
надлежних органа 
у поступку 
закључивања 
уговора о 
запошљавању у 
иностранству 

Обезбеђена 
заштита 
права 
радника 
приликом 
запошљавања 
у 
иностранству 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.3.3: Наставак преговора и закључивања споразума о социјалном осигурању са земљама где постоји интерес 
Републике Србије 

2.3.3.1
. 

Анализирати 
потребе и 
припремити план 
преговора са 
земљама где 
постоји интерес 
Републике Србије 
за потписивањем 

МРСП МСП, 
МЕРР, ПИО 

Анализа потреба 
и припрема плана 
преговора 
завршена у циљу 
заштите радника 
миграната 

Припремљен 
план 
преговора 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



споразума о 
социјалном 
осигурању 

2.3.3.2
. 

Преговарати у 
складу са 
заједничким 
планом преговора 

МРСП МСП 

Преговори 
завршени у циљу 
заштите права 
радника 
миграната 

Потписани 
споразуми 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.3.4: Закључивање билатералних споразума о визним олакшицама са европским земљама које не примењују у 
потпуности шенгенске правне тековине 

2.3.4.1
. 

Потписати 
споразум са 
Краљевином 
Норвешком 

МСП МУП Добијене визне 
олакшице 

Потписан 
споразум 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.3.4.2
. 

Припремити 
предлог основе за 
вођење преговора 
и закључивање 
споразума са 
Исландом 

МСП МУП Добијене визне 
олакшице 

Потписан 
споразум 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.3.4.3
. 

Припремити 
предлог основе за 
вођење преговора 
и закључивање 
споразума са 
Ирском 

МСП МУП Добијене визне 
олакшице 

Потписан 
споразум 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

2.3.4.4 Припремити МСП МУП Добијене визне Потписан 2012. Буџет   



. предлог основе за 
вођење преговора 
и закључивање 
споразума са 
Уједињеним 
Краљевством 
Велике Британије 
и Северне Ирске 

олакшице споразум година Републи
ке 
Србије 

Мера 2.3.5: Закључивање споразума о реадмисији и усаглашавање ставова са осталим државама са којима се граничи 
Република Србија, као и са државама високог миграционог ризика 

2.3.5.1
. 

Отпочети 
преговоре и 
закључити 
споразуме о 
реадмисији са 
миграционо 
ризичним 
земљама које се 
налазе на листи 
сигурних земаља 

МУП, МСП   

Враћање 
нерегуларних 
миграната у 
земљу порекла 
или транзита 

Потписани 
споразуми 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 2.3.6: Преговарање и закључивање споразума о визној либерализацији/олакшицама са осталим земљама света од 
интереса за Републику Србију 

2.3.6.1
. 

Припремити 
анализу потреба 
за преговорима о 
визној 
либерализацији са 
земљама од 

МСП   

Визни режим 
Републике Србије 
усклађен са 
шенгенским 
правним 
тековинама уз 

Спроведена 
анализа 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



интереса за 
Републику Србију 

уважавање 
потреба дијаспоре 

Стратешки циљ 3: ЗАШТИТА ПРАВА МИГРАНАТА, СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И 
СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ УЗ ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ МИГРАЦИЈА     

Специфични циљ 3.1: Упознавање јавности са 
проблемима миграната           

Мера 3.1.1: Укључивање цивилног сектора у управљање миграцијама 

3.1.1.1
. 

Организовати 
округле столове 
са 
представницима 
цивилног сектора 
на националном и 
локалном нивоу 
на тему заштите 
миграната 

КИРС МРСП, 
МОМ 

Организовани 
округли столови 
са 
представницима 
цивилног сектора 
на националном и 
локалном нивоу 

Број 
округлих 
столова, број 
присутних 

2011. 
година 

ИПА 
2010   

3.1.1.2
. 

Промовисати 
сарадњу локалних 
савета за 
миграције са 
локалним 
удружењима 

КИРС, 
МРСП 

МПиН, 
јединице 
локалне 
самоуправе, 
локални 
савети за 
миграције, 
удружења, 
МОМ 

Промовисана 
сарадња локалних 
савета за 
миграције са 
локалним 
удружењима 

Број 
заједничких 
акција, 
извештаји 
локалних 
удружења 

Континуир
ано 

ИПА 
2010   

3.1.1.3
. 

Подизати ниво 
свести o 

МУП, 
МРСП, 

Организациј
е и савези 

Увећани 
капацитети 

Број 
одржаних 

2012. 
година 

Буџет 
Републи

Донаторс
ка 



повећаном ризику 
од нерегуларних 
миграција 

КИРС организација 
у дијаспори 

цивилног друштва 
за допринос 
управљању 
миграцијама 

округлих 
столова 

ке 
Србије 

средства 

Мера 3.1.2: Редовно обавештавање јавности о темама значајним за миграције 

3.1.2.1
. 

Израдити програм 
комуникације 
КИРС-а за 
информисање 
јавности и 
подизање свести о 
потребама и 
проблемима 
миграната 

КИРС МОМ 

Успостављен 
јасан оквир за 
информисање 
јавности о 
потребама 
миграната 

Програм 
комуникације 
припремљен 
и спроведен 

2012. 
година 

ИПА 
2010   

3.1.2.2
. 

Публиковати 
електронски 
билтен о темама 
значајним за 
миграције 

КИРС 

МУП, 
МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МЉМПДУЛ
С, МКиМ, 
МВиД, 
МПиН 

Обезбеђена већа 
доступност 
информација 

Билтен 
доступан на 
сајту КИРС-а 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.1.2.3
. 

Организовати 
информативну 
кампању на 
националном и 
локалном нивоу 

КИРС МОМ, 
медији 

Јавност 
информисана о 
правима 
миграната 

Број 
медијских 
догађаја 

2011. 
година 

ИПА 
2010   



3.1.2.4
. 

Спровести 
програм "Медији 
у дијаспори, 
медији зa 
дијаспору" 

МВиД   

Побољшана улога 
јавног  
сервиса у 
информисању 
дијаспоре. 
Допуњена база 
података медија 
из дијаспоре 
доступна свим  
заинтересованим 
странама 

Број 
представника 
медија из 
дијаспоре 
који 
учествују на 
конференциј
и 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.1.2.5
. 

Унапредити 
програм 
комуникације 
МВиД-а са 
припадницима 
дијаспоре 

МВиД   

Унапређено 
обавештавање 
припадника 
дијаспоре 

Преглед 
штампе, 
број посета 
сајту МВиД-
а, 
промотивни 
диск 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 3.1.3: Организовање размене искустава заинтересованих страна 

3.1.3.1
. 

Организовати 
интернет форум 
за размену 
информација 

КИРС 

МУП, 
МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУЛ
С, МКиМ, 
МПиН 

Обезбеђен проток 
информација 

Активан 
интернет 
форум 

2011. 
година   

Донаторс
ка 
средства 

3.1.3.2 Обезбедити МУП,   Обезбеђен проток Број догађаја 2011. Буџет   



. учествовање 
надлежних органа 
који се баве 
праћењем и 
управљањем 
миграцијама у 
активностима 
заинтересованих 
страна 

МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МКиМ, 
КИРС 

информација година Републи
ке 
Србије 

3.1.3.3
. 

Спровести 
пројекат 
"Могућности 
улагања у 
општине и 
градове Србије" 

МВиД   

Повећан 
интензитет 
економске 
сарадње са 
дијаспором и 
остварена 
континуирана 
комуникација са 
дијаспором 

У наредних 
пет година: 
за 30 % 
повећан број 
инвестиција 
дијаспоре у 
земљу; 
за 15% 
увећан број 
повратника у 
земљу; 
за 50% 
увећан број 
новчаних 
пошиљки из 
дијаспоре 
које су 
стигле 
легалним 
токовима 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



3.1.3.4
. 

Спровести 
пројекат 
"Међународна 
конференција о 
новчаним 
дознакама српске 
дијаспоре" 

МВиД   

Повећан 
интензитет 
економске 
сарадње са 
дијаспором и 
остварена 
континуирана 
комуникација са 
дијаспором 

У наредних 
пет година: 
за 30 % 
повећан број 
инвестиција 
дијаспоре у 
земљу; 
за 15% 
увећан број 
повратника у 
земљу; 
за 50% 
увећан број 
новчаних 
пошиљки из 
дијаспоре 
које су 
стигле 
легалним 
токовима 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 3.1.4: Укључивање научне јавности у проблематику миграната 

3.1.4.1
. 

Покренути процес 
консултација са 
академским 
сектором о 
модалитетима 
повезивања 
истраживања и 
креирања 

МПиН, 
МУП, 
МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МКиМ, 

Универзитет
и, институти 

Успостављена 
веза између 
истраживања и 
креирања 
политике у 
области миграција 

Број 
организовани
х састанака, 
консултација, 
догађаја, 
саветодавних 
група 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



политике у 
области миграција 

КИРС 

3.1.4.2
. 

Обезбедити 
сарадњу са 
истраживачима 
који се баве 
миграцијама 

МПиН, 
МУП, 
МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МКиМ, 
КИРС 

Универзитет
и, институти 

Успостављена 
веза између 
истраживања и 
креирања 
политике у 
области миграција 

Документи 
настали на 
основу 
истраживања 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије 

3.1.4.3
. 

Подстицати 
изградњу 
академских 
капацитета на 
универзитетима у 
Републици Србији 
за миграциона 
истраживања и 
подстицати 
сарадњу са 
универзитетима и 
институтима у 
Европи и свету 
који проучавају 
миграције 

МПиН, 
МУП, 
МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МЉМПДУ
ЛС, МКиМ, 
КИРС 

Универзитет
и, институти 

Квалитетна 
истраживања 
савремених 
миграционих 
процеса и 
друштвених 
промена које 
настају као 
последица ових 
процеса 

Истраживања 
о 
миграционим 
токовима 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије 

Специфични циљ 3.2. Сензибилизација органа државне управе и локалне самоуправе који су надлежни за остваривање права 
миграната 



Мера 3.2.1: Обезбедити хумано поступање и јасне процедуре у поступању са нерегуларним мигрантима, унапредити 
капацитете за прихват нерегуларних миграната 

3.2.1.1
. 

Израдити 
приручник за 
државне 
службенике о 
јасним 
процедурама у 
поступању са 
нерегуларним 
мигрантима 

МУП, 
МРСП, 
МЉМПДУ
ЛС 

МЗ, 
КИРС,МСП, 
МПиН 

Израђен 
приручник са 
јасним 
процедурама за 
поступање са 
нерегуларним 
мигрантима 

Издат 
приручник 

2012. 
година   

Донаторс
ка 
средства 

3.2.1.2
. 

Организовати 
семинаре/тренинг
е за упознавање 
надлежних 
државних 
службеника са 
процедурама из 
приручника 

МЉМПДУ
ЛС, МУП, 
МРСП 

КИРС, 
МПиН, 
јединице 
локалне 
самоуправе 

Подизање 
капацитета на 
локалном нивоу 
за рад са 
мигрантским 
групама, 
сензибилизација 
професионалаца 
који раде са 
мигрантима 

Број 
семинара и 
учесника 

2012. 
година   

Донаторс
ка 
средства 

3.2.1.3
. 

Пратити 
спровођење 
процедура из 
приручника 

МУП, 
МЉМПДУ
ЛС 

КИРС, 
МРСП, 
МПиН, 
удружења 

Процењена 
примена 
приручника и 
примери добре 
праксе размењени 
међу релевантним 
институцијама 

Извештај о 
остваривању 
права 
илегалних 
миграната 

2012. 
година   

Донаторс
ка 
средства 



3.2.1.4
. 

Унапредити 
капацитете 
Прихватилишта за 
странце и Завода 
за васпитање деце 
и омладине "Васа 
Стајић" 

МУП МРСП 

Унапређени 
капацитети у 
Прихватилишту 
за странце и 
Заводу за 
васпитање деце и 
омладине "Васа 
Стајић" и 
створени бољи 
услови за прихват 
миграната 

Повећани 
смештајни 
капацитети 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије 

Мера 3.2.2: Обезбедити услове за социјалну рехабилитацију и реинтеграцију жртава трговине људима 

3.2.2.1
. 

Едуковати 
здравствени кадар 
примарног нивоа 
за препознавање 
жртава трговине 
људима 

МЗ   Eдукован 
здравствени кадар 

Број 
едукација, 
број 
учесника, 
број 
откривених 
случајева 

Kонтинуир
ано   

Пројекат 
Светске 
банке - 
"ДИЛС" 

3.2.2.2
. 

Обезбедити 
подршку Савету 
за борбу против 
трговине људима 
у успостављању 
институционалног 
оквира за борбу 
против трговине 
људима и 

МУП, 
МРСП, МЗ 

МСП, 
МЉМПДУЛ
С 

Обезбеђена 
подршка Савету 
за борбу против 
трговине људима 
у успостављању 
институционалног 
оквира за борбу 
против трговине 
људима и 

Предвиђене 
мере се 
спроводе 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



спровођењу мера 
за реинтеграцију 
жртава трговине 
људима 

спровођењу мера 
за реинтеграцију 
жртава трговине 
људима 

3.2.2.3
. 

Укључити Савет 
за борбу против 
трговине људима 
у различите 
медијске догађаје 

МУП 
МРСП, МЗ, 
МПиН, 
КИРС 

Укључен Савет за 
борбу против 
трговине људима 
у различите 
медијске догађаје 
и остварена 
превенција 
трговине људима 
кроз подизање 
свести о 
потенцијалним 
ризицима 

Број 
медијских 
догађаја 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије, 
ИПА 
2010 

  

Мера 3.2.3: Пратити имплементацију Закона о азилу и отклонити евентуалне недостатаке ради обезбеђивања права 
азиланата, посебно права на интеграцију 

3.2.3.1
. 

Обавестити 
здравствене 
установе о начину 
и обиму 
обезбеђивања 
здравствене 
заштите у складу 
са Законом о 
здравственој 
заштити и 

МЗ   

Здравствене 
установе 
обавештене о 
начину и обиму 
обезбеђивања 
здравствене 
заштите 

Обезбеђена 
здравствена 
заштита у 
складу са 
Законом о 
здравственој 
заштити и 
Законом о 
азилу 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



Законом о азилу 

3.2.3.2
. 

Изменити Закон о 
азилу којим ће се 
утврдити 
надлежни органи 
за интеграцију 
лица којима је 
одобрена заштита 

КИРС, 
МУП 

МРСП, 
МПиН 

Успостављен 
правни оквир за 
поступање 
МРСП-а, МПиН-а 
и КИРС-а у 
процесу 
интеграције лица 
којима је 
одобрена заштита 

Усвојен 
Предлог 
закона о 
изменама и 
допунама 
Закона о 
азилу 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.3.3
. 

Израдити 
приручник за 
лица којима је 
одобрена заштита 
са информацијама 
неопходним за 
њихову 
интеграцију 

КИРС 

МУП, 
МРСП, 
МПиН, 
МЕРР 

Израђен 
приручник 

Лица којима 
је одобрена 
заштита 
информисана 
о својим 
правима, 
могућностим
а и обавезама 

2011. 
година   

Донаторс
ка 
средства 

3.2.3.4
. 

Обезбедити 
смештај у 
стамбени простор 
лицима којима је 
признато право на 
уточиште или 
супсидијарна 
заштита 

КИРС   

Обезбеђен 
смештај у 
стамбени простор 
и обезбеђено 
ефикасно 
спровођење 
одредаба Закона о 
азилу које се 
односе на 
интеграцију 

Стамбени 
простор 
стављен у 
функцију 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

Донаторс
ка 
средства 



3.2.3.5
. 

Пратити број 
тражилаца азила и 
предложити 
отварање новог 
центра за њихов 
смештај у складу 
са потребама 

КИРС 

МУП, 
Дирекција за 
имовину 
Републике 
Србије 

На основу 
праћења броја 
тражилаца азила 
утврђени 
одговарајући 
капацитети за 
смештај 
тражилаца азила 

Одлучено о 
отварању 
новог центра 
за азил 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 3.2.4: Створити услове за ефикасан примарни прихват повратника по реадмисији и јачање институционалног оквира за 
спровођење споразума о реадмисији 

3.2.4.1
. 

Дистрибуирати 
информаторе за 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији по 
конзуларним 
представништвим
а Републике 
Србије у земљама 
ЕУ 

КИРС, 
МЉМПДУ
ЛС 

МСП, МУП, 
Тим за 
праћење 
имплемента
ције 
Стратегије о 
реинтеграци
ји 
повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији 

Дистрибуирани 
информатори за 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији и 
повећан ниво 
њихове 
информисаности 
о могућностима 
остваривања 
основних права 

Број 
штампаних 
информатора 
на више 
језика 

Континуир
ано 

Швајцар
ска 
агенција 
за развој 
и 
сарадњу 

  

3.2.4.2
. 

Дистрибуирати 
информаторе за 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији на 
граничним 

МЉМПДУ
ЛС, МУП, 
КИРС 

  

Дистрибуирани 
информатори за 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији и 
повећан ниво 

Број 
штампаних 
информатора 
на више 
језика 

Континуир
ано 

Швајцар
ска 
агенција 
за развој 
и 
сарадњу 

  



прелазима информисаности 
повратника о 
могућностима 
остваривања 
основних права 

3.2.4.3
. 

Унапредити 
услуге у центрима 
за примарни 
прихват 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији 

КИРС 

МРСП, 
центри за 
социјални 
рад, матичне 
службе, 
полицијске 
управе, 
јединице 
локалне 
самоуправе 

Унапређене 
услуге у центрима 
за примарни 
прихват и 
омогућено 
њихово брже 
укључивање у 
локалну заједницу 

Број 
повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији 
којима је у 
прихватном 
центру 
обезбеђен 
приступ 
правима 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.4.4
. 

Информисати 
пружаоце услуга 
о укључивању у 
систем здравства, 
образовања и 
социјалне заштите 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији који 
нису држављани 
Републике Србије 

МРСП, 
КИРС 

МУП, 
МПиН, 
МЕРР, МФ, 
МЗ 

Информисани 
пружаоци услуга 
о укључивању у 
систем здравства, 
образовања и 
социјалне заштите 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији који 
нису држављани 
Републике Србије 

Повратници 
који нису 
држављани 
Републике 
Србије 
укључени у 
систем 
здравства, 
образовања и 
социјалне 
заштите 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.4.5 Успоставити КИРС, МСП, Успостављена Број Континуир Буџет   



. сарадњу са 
земљама које 
враћају 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији у 
циљу успешније 
припреме 
локалних 
заједница за 
прихват 
повратника 

МУП, 
МЉМПДУ
ЛС 

МПиН сарадња са 
земљама које 
враћају 
повратнике по 
основу споразума 
о реадмисији и 
локалне заједнице 
спремне за 
прихват 
најугроженијих 
повратника по 
основу споразума 
о реадмисији 

повратника 
по основу 
споразума о 
реадмисији 
који су 
враћени уз 
претходну 
најаву 
локалној 
заједници 

ано Републи
ке 
Србије 

Мера 3.2.5: Створити услове за интеграцију странаца у друштво 

3.2.5.1
. 

Упознати државне 
службенике и 
службенике на 
локалном нивоу 
са правним 
тековинама ЕУ, 
искуствима и 
најбољим 
праксама 
европских земаља 
по питању 
интеграције 
странаца 

МРСП, 
МУП, 
КИРС 

МПиН 

Државни 
службеници и 
службеници на 
локалном нивоу 
упознати са 
правним 
тековинама ЕУ и 
разумевање 
важности 
интеграције 
странаца за ЕУ и 
за Републику 
Србију 

Број 
одржаних 
обука о 
интеграцији, 
дисеминација 
Приручника 
о 
интеграцији 
ЕУ 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије,  
ИПА 
2010 

  

3.2.5.2 Обезбедити МУП МЉМПДУЛ Странцима на Електронски 2012.   Донаторс



. информације 
странцима којима 
је одобрен 
привремени или 
стални боравак у 
Републици Србији 
о њиховим 
правима 

С, МРСП, 
МЕРР, 
МПиН, МЗ, 
КИРС 

привременом или 
сталном боравку у 
Републици Србији 
обезбеђене 
информације и 
олакшан приступ 
правима 

информатор 
на сајтовима 
надлежних 
министарстав
а 

година ка 
средства 

3.2.5.3
. 

Обезбедити 
здравствену 
заштиту 
странцима у 
складу са Законом 
о здравственој 
заштити 

МЗ   
Обезбеђена 
здравствена 
заштита 

Број 
медицинских 
интервенција 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.5.4
. 

Развијати 
програме за 
странце за учење 
српског језика, 
историје и 
културе 

МПиН   

Развијени 
програми за 
странце и 
олакшано 
укључивање 
странаца у 
друштво 

Број странаца 
који су 
укључени у 
програме 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије, 
донаторск
а средства 

3.2.5.5
. 

Проценити 
потребе за 
развијањем 
посебних планова 
за укључивање 
странаца у 

MПиН 
Национални 
просветни 
савет 

Процењене 
потребе за 
развијањем 
посебних планова 
за укључивање 
странаца у 

Извештај о 
анализи 
потреба, број 
запослених у 
МПиН-у који 
је прошао 

2012. 
година   

Буџет 
Републик
е Србије, 
донаторск
а средства 



државне школе и 
подизати стручне 
компетенције 
просветних 
саветника у 
области 
образовања деце 
миграната 

државне школе и 
унапређена 
стручна знања 
запослених у 
МПиН-у 

стручну 
обуку 

3.2.5.6
. 

Обавестити 
центре за 
социјални рад о 
правима 
миграната из 
области социјалне 
заштите 

МРСП   

Центри за 
социјални рад 
обавештени о 
правима 
миграната из 
области социјалне 
заштите 

Олакшано 
остваривање 
права 
миграната из 
области 
социјалне 
заштите 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.5.7
. 

Пратити 
спровођење 
Закона о забрани 
дискриминације и 
примену мера за 
сузбијање 
ксенофобије у 
односу на 
мигранте 

МЉМПДУ
ЛС 

Повереник 
за заштиту 
равноправно
сти 

Закон о забрани 
дискриминације 
се примењује на 
странце 

Извештаји о 
стању 
људских 
права у 
Републици 
Србији 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.5.8
. 

Проширити 
јединствени 
информациони 
систем у 

МПиН   

Проширен 
јединствени 
информациони 
систем у 

Подаци 
доступни 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



образовању 
елементима 
релевантним за 
образовање 
миграната и 
израдити акт о 
начину за 
прикупљање и 
ажурирање 
података 

образовању и 
израђен акт о 
начину за 
прикупљање и 
ажурирање 
података 

Мера 3.2.6: Ојачати капацитете органа јединица локалне самоуправе којима је поверено вођење матичних књига и евиденција 
о држављанима Републике Србије ради лакшег начина остваривања права и интереса избеглица, ИРЛ и повратника по основу 
споразума о реадмисији 

3.2.6.1
. 

Унапредити 
кадровске 
капацитете органа 
јединица локалне 
самоуправе који 
извршавају 
поверене послове 
вођења матичних 
књига и 
спровести 
стручно 
усавршавање 
запослених који 
обављају послове 
матичара, 
односно заменика 

МЉМПДУ
ЛС   

Унапређени 
кадровски 
капацитети органа 
јединица локалне 
самоуправе који 
извршавају 
поверене послове 
вођења матичних 
књига и 
спроведено 
стручно 
усавршавање 
запослених 

Број 
матичара, 
односно 
заменика 
матичара 
који су 
положили 
посебан 
стручни 
испит за 
матичара, 
односно 
учествовали 
у стручном 
усавршавању 
и провери 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



матичара знања 
стеченог на 
стручном 
усавршавању 

3.2.6.2
. 

Унапредити 
техничке 
капацитете органа 
јединица локалне 
самоуправе који 
извршавају 
поверене послове 
вођења матичних 
књига 

МЉМПДУ
ЛС   

Унапређени 
технички 
капацитети органа 
јединица локалне 
самоуправе који 
извршавају 
поверене послове 
вођења матичних 
књига 
(обезбеђење 
рачунарске 
опреме и 
софтверског 
решења за вођење 
матичних књига) 

Успостављен 
централни 
систем за 
електронску 
обраду и 
складиштење 
података и 
чување 
другог 
примерка 
матичних 
књига. 
Количина 
обезбеђене 
рачунарске 
опреме 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Мера 3.2.7: Обезбедити ефикасну заштиту права и интереса грађана Републике Србије у свим фазама миграционог циклуса, 
као и страних миграната који бораве у Републици Србији 

3.2.7.1
. 

Пружати 
конзуларно-
правну заштиту 
држављанима 
Републике Србије 
у иностранству од 

МСП   

Пружена 
конзуларно-
правна заштита и 
обезбеђена права 
држављана 
Републике Србије 

Обављене 
конзуларне 
радње 
(издате путне 
исправе, 
уписи у 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



стране ДКП-а у иностранству матичне 
књиге, 
легализација 
докумената, 
пријаве 
рођења деце ) 

3.2.7.2
. 

Унапредити 
приступ 
бесплатној 
правној помоћи у 
ДКП-има 

МСП   

Унапређен 
приступ 
бесплатној 
правној помоћи у 
ДКП-има и 
заштита права 
држављана у 
иностранству 

Број 
тражилаца 
правне 
помоћи 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.7.3
. 

Обучити кадрове 
у ДКП-има за 
обављање 
интервјуа са 
мигрантима који 
су у поступку 
реадмисије, 
жртвама трговине 
људима и 
подносиоцима 
захтева за визе 

МСП МУП 

Обучени кадрови 
у ДКП-има и 
интервју уведен 
као редовна 
конзуларна 
активност 

Број кадрова 
обучених за 
обављање 
интервјуа са 
мигрантима у 
ДКП-има и 
број 
обављених 
интервјуа 

Континуир
ано   

Донаторс
ка 
средства 

3.2.7.4
. 

Формирати 
информационе 
центре за 

МЉМПДУ
ЛС 

Јединице 
локалне 
самоуправе, 

Формирани 
информациони 
центри за 

Циљној 
групи 
доступне 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 

  



потенцијалне 
мигранте у пет 
градова у 
Републици Србији 

удружења потенцијалне 
мигранте 

информације 
од значаја за 
све фазе 
миграције 

Србије 

3.2.7.5
. 

Анализирати 
потребу за 
приступањем 
међународним 
конвенцијама које 
се односе на 
права миграната, 
а којима 
Република Србија 
још увек није 
приступила 

МЉМПДУ
ЛС, МСП 

Координаци
оно тело за 
праћење и 
управљање 
миграцијама 

Извршена анализа 
потребе за 
приступањем 
међународним 
конвенцијама које 
се односе на 
права миграната, 
а којима 
Република Србија 
још увек није 
приступила 

Унапређен 
механизам за 
заштиту 
права 
миграната 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.7.6
. 

Вршити 
повремене посете 
и непосредно 
надгледати услове 
боравка и 
збрињавања, 
хуманог 
поступања и 
јасних процедура 
у поступању са 
повратницима по 
основу споразума 
о реадмисији који 
су смештени у 

МЉМПДУ
ЛС КИРС 

Извршене 
повремене посете 
и непосредно 
надгледање 
услова боравка и 
збрињавања, као и 
хуманог 
поступања и 
јасних процедура 
у поступању 
према 
повратницима по 
основу споразума 
о реадмисији који 

Побољшани 
услови 
боравка и 
збрињавања 
и обезбеђено 
стриктно 
поштовање 
хуманог 
поступања и 
јасних 
процедура у 
поступању 
према 
повратницим

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



прихватно 
транзитним 
центрима 

су смештени у 
прихватно 
транзитним 
центрима 

а по основу 
споразума о 
реадмисији 
смештеним у 
центре за 
привремени 
прихват 

3.2.7.7
. 

Вршити 
повремене посете 
и непосредно 
надгледати услове 
боравка и 
збрињавања, 
хуманог 
поступања и 
јасних процедура 
у поступању са 
странцима 
смештеним у 
Прихватилишту 
за странце у 
Падинској Скели 

МЉМПДУ
ЛС МУП 

Извршене 
повремене посете 
и непосредно 
надгледање 
услова боравка и 
збрињавања, као и 
хуманог 
поступања и 
јасних процедура 
у поступању са 
странцима 
смештеним у 
Прихватилишту 
за странце у 
Падинској Скели 

Побољшани 
услови 
боравка и 
збрињавања 
и обезбеђено 
стриктно 
поштовање 
хуманог 
поступања и 
јасних 
процедура у 
поступању са 
странцима 
смештеним у 
Прихватили
ште за 
странце у 
Падинској 
Скели 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.7.8
. 

Надгледати 
процедуре и 
процес 

МЉМПДУ
ЛС 

Национални 
координатор 
за борбу 

Обезбеђено 
поштовање права 
жртава трговине 

Извештаји о 
стању 
људских 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 

  



реинтеграције 
жртава трговине 
људима у циљу 
поштовања 
њихових људских 
права 

против 
трговине 
људима 

људима права жртава 
трговине 
људима 

Србије 

3.2.7.9
. 

Вршити 
повремене посете 
и непосредно 
надгледати 
остваривање 
права, слобода и 
интереса 
тражилаца азила 
смештених у 
Центру за азил у 
Бањи Ковиљачи 

МЉМПДУ
ЛС КИРС 

Извршене 
повремене посете 
и непосредно 
надгледање 
остваривања 
права, слобода и 
интереса 
тражилаца азила 
смештених у 
Центру за азил у 
Бањи Ковиљачи 

Обезбеђена 
ефикасна 
заштита 
права, 
слобода и 
интереса 
тражилаца 
азила 
смештених у 
Центру за 
азил у Бањи 
Ковиљачи 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.7.1
0. 

Пружати праве и 
поуздане 
информације 
радницима 
мигрантима о 
различитим 
аспектима 
процеса 
миграције и 
условима рада у 
иностранству од 

МСП, 
МЕРР НСЗ 

Домаћи 
држављани - 
потенцијални 
емигранти 
информисани о 
условима рада у 
иностранству 

Број 
корисника 
миграционог 
сервисног 
центра и 
учесталост 
комуникације 
са ДКП-има 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

Донаторс
ка 
средства 



стране ДКП-а и 
миграционог 
сервисног центра 

3.2.7.1
1. 

Спроводити мере 
за обавезно 
образовање, 
допунску наставу, 
укључивање у 
предшколске 
установе и 
обезбедити "другу 
образовну шансу" 
деци мигрантима, 
а нарочито 
повратницима по 
основу споразума 
о реадмисији и 
лицима која траже 
или којима је 
одобрена заштита, 
у складу са 
законом 

МПиН 
МРСП, 
КИРС, 
удружења 

Спроведене мере 
за обавезно 
образовање, 
допунску наставу, 
укључивање у 
предшколске 
установе и 
обезбеђена "друга 
образовна шанса" 
и деца мигранти 
успешно 
укључена у 
образовни систем 

Број деце 
која су 
укључена у 
образовни 
систем, број 
деце која 
похађају 
додатну 
наставу 

2012. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.7.1
2. 

Израдити 
инклузивни 
програм подршке 
за децу мигранте 

МПиН 
МРСП, 
КИРС, 
удружења 

Израђен 
инклузивни 
програм подршке 
и деца мигранти 
успешно 
укључена у 
образовни систем 

Број деце 
која су 
успешно 
укључена у 
образовни 
систем 

2011. 
година 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  



3.2.7.1
3. 

Успоставити 
јединствену базу 
података о 
мигрантима који 
су пријавили 
кршење људских 
права 

МЉМПДУ
ЛС 

МУП, 
МЕРР, 
МСП, 
МРСП, 
МВиД, 
МКиМ, 
КИРС 

Успостављена 
јединствена база 
података 

Подаци о 
кршењу 
људских 
права 
миграната 
доступни 

Континуир
ано   

Донаторс
ка 
средства 

3.2.7.1
4. 

Организовати 
обуке припадника 
дијаспоре за 
припрему 
пројеката који се 
финансирају из 
фондова ЕУ 

МВиД 

Организациј
е и савези 
организација 
у дијаспори 

Организоване 
обуке и повећан 
капацитет знања 
припадника 
дијаспоре за рад 
на пројектима 
финансираних из 
ЕУ фондова 

Број 
пројеката 
реализованих 
средствима 
из фондова 
ЕУ 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

3.2.7.1
5. 

Суфинансирати 
пројекте који 
имају за циљ 
побољшање веза 
између дијаспоре 
и матичне државе, 
као и између 
матичне државе и 
Срба из региона 

МВиД   

Суфинансирани 
пројекти и 
ојачани 
партнерски 
односи и 
неговање 
идентитета 
припадника 
дијаспоре 

Број 
реализованих 
пројеката 

Континуир
ано 

Буџет 
Републи
ке 
Србије 

  

Скраћенице 

АП  Аутономна покрајина 



ДКП  Дипломатско-конзуларно представништво 

ЕУ  Европска унија 

ИПА  Pre Accession Instrument - Инструмент за претприступну помоћ 

ИРЛ  Интерно расељена лица 

КИРС  Комесаријат за избеглице Републике Србије 

МВиД  Министарство вера и дијаспоре 

МЕРР  Министарство економије и регионалног развоја 

МЖСРПП  Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 

МЗ  Министарство здравља 

MКиМ  Министарство за Косово и Метохију 

МЉМПДУЛС  Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу 

МОМ  International organization for migration - Међунaродна организација за миграције 

МОР  International labour migration - Међународна организација рада 

МПиН  Министарство просвете и науке 

МРСП  Министарство рада и социјалне политике 

МСП  Министарство спољних послова 

МУП  Министарство унутрашњих послова 

МФ  Министарство финансија 

НИПАК  Национални ИПА координатор 

НПС  Национални просветни савет 



НСЗ  Национална служба за запошљавање 

ОЕБС  Organization for Security and Cooperation in Europe - Организација за европску безбедност и 
сарадњу 

ПИО  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

РЗС  Републички завод за статистику 

УНХЦР  United Nations High Commissioner for Refugees - Високи комесаријат Уједињених нација за 
избеглице 

ФРОНТЕКС  
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union - Европска агенција за управљање оперативном сарадњом на 
спољним границама ЕУ 

 


