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МАТРИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ИРЕГУЛАРИХ МИГРАЦИЈА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТ 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ 
КАПАЦИТЕТИ 

(у оквиру области 
систематизоване су 
мере/активности које се 
односе на кадрове, 
обуке, координацију 
надлежних институција, 
опрему, праћење 
података, израду и 
анализу  оперативних 
планова) 
 
 

ОБЛАСТ  
ИЗМЕНЕ 
ЗАКОНОДАВНОГ 
ОКВИРА  

(у оквиру области  
систематизоване 
су 
мере/активности  
које се односе на: 
измене закона и 
стратешких 
докумена,праћење 
примене прописа)   

ОБЛАСТ  
ПОСТУПАЊЕ 
/ОПЕРАТИВНИ РАД  

(у оквиру области 
систематизоване су 
мере/активности које 
се односе на:   
предузимање радњи у 
циљу откривања и 
спречавања 
ирегулраних 
миграција, поступање 
према странцима) 

ОБЛАСТ 
ЗАШТИТА  

(у оквиру области  
систематизоване 
су мере/ 
активности које 
се односе на 
пружање заштите  
и поступање 
према рањивим 
категоријама ) 
 

 

ОБЛАСТ 
ИНФОРМИСАЊЕ 

(у оквиру области 
систематизоване 
су мере/ 
активности које се 
односе на 
информисање 
јавности, 
сензитивисање 
актера и локалних 
заједница и 
сарадњу са 
медијима) 
 

 

ОБЛАСТ  
САРАДЊА СА 
АКТЕРИМА И 
УЛОГА 
ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА  

(у оквиру области 
систематизоване 
су мере/активности 
које се односе на 
локалне 
самоуправе, 
међудржавну 
сарадњу,  
инсититуције ЕУ , 
међународне и 
организације 
цивилног друштва, 
академску 
заједницу ) 
 

СТРАТЕГИЈА  
 

ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕГИЈЕ 

MEРА МЕРА МЕРА МЕРА МЕРА МЕРА 

                                 

Стратегија 
супротстављања 
ирегуларним 
миграцијама у 
Републици 
Србији за период 
од 2018. до 2020. 
године 
 

СПЕЦ. ЦИЉ 1  

Ослабљени фактори 
подстицаја ирегуларних 
миграција унутар 
територије Републике 
Србије 
 
 
 
 
 
 
 

Мера 1.3.  

Обезбедити 
хоризонтално 
повезивање државних 
органа 

 
 
 
 
 
 

 

 Мера 1.1. 

Обезбедити 
ефикаснији 
инспекцијски надзор у 
запошљавању, 
смештају, транспорту 
како би се повећала 
идентификација 
ирегуларних 
миграната 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мера 1.4. 

Унапредити 
комуникацију и 
повећати 
информисање 
јавности и 
миграната о 
активностима на 
супротстављању 
ирегуларним 
миграцијама 
 

Мера 1.2.  

Ускладити рад 
организација 
цивилног друштва 
са државном 
политиком у 
области миграција 
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СПЕЦ. ЦИЉ 2.  

Системски унапређени 
капацитети људских 
ресурса у области 
супростављања 
ирегуларним 
миграцијама 

Mера 2.1. 

Обезбедити оптималну 
структуру запослених у 
складу са одређеним 
максималним бројем 
запослених за 
Министарство 
унутрашњих послова 
 
Мера 2.2 

Попунити радна места 
(пријем/прерасподелa) 
у складу са 
систематизованим 
радним местима 
 
Мера 2.3. Унапредити 

компентенције 
запослених на 
пословима ирегуларних 
миграција 

     

СПЕЦ. ЦИЉ 3 

Обезбеђена подршка у 
систему заштите, 
посебно за рањиве 
групе ирегуларних 
миграната 

Мера 3.2.  

Јачати капацитете за 
реаговање у случају 
масовног прилива 
ирегуларних миграната 

  
 

Мера 3.1.  

Ускладити 
постојеће 
капацитете за 
смештај 
миграната у 
центрима за азил 
и прихватним 
центрима са 
стандардима 
Канцеларије 
Европске уније 
за подршку 
систему азила 
(EASO) 
 
Мера 3.3. 
Унапредити 
услуге за 
осетљиве 
категорије 

  



 3 

ирегула-рних 
миграната 

СПЕЦ. ЦИЉ 4.   

Враћање ирегуларних 
миграната у земље 
порекла и земље 
транзита 

Мeрa 4.4.  

Анализа ситуације у 
земљама порекла 
ирегуларних миграната 

 Мера 4.1.  

Обезбедити 
доступност услуге 
конзуларних 
представништава 
земаља порекла која 
не постоје у 
Републици Србији 
 
Мера 4.2. Спроводити 

закључене споразуме 
о реадмисији 
 
 
 

Мера 4.3.  

Мотивисање 
миграната да уђу 
у програм 
асистираног 
добровољног 
повратка 

  

 

Стратегија 
интегрисаног 
управљања 
границом у 
Републици 
Србији 2017 – 
2020. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦ. ЦИЉ 1  
Гранична контрола 
 
 

Мере 1.1.23. и 1.1.24. 

Наставак унапређења 
информационих 
система 
(Повезивање граничних 
прелаза са централном 
базом података 
Унапређење постојеће 
информационо-
комуникационе 
инфраструктуре (AFIS, 
FIIS и други) и набавка 
специјалне опреме) 
 
Мера 1.1.25. 

 Наставак унапређења 
информационих 
система (Обука 

службеника за 

Мера 1.1.1 

Усклађивање 
правног оквира 
Измена и допуна 
Закона о граничној 
контроли 

 
Мера 1.1.2. 

Усклађивање 
правног оквира 
усвајањем 
подзаконских 
аката за 
спровођење 
Закона о граничној 
контроли 
 
Мера 1.1.3. 

Имплементација 
законских и 

    

                                                 
1 Бројчано одређење циљева према Акционом плану за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017 – 
2020- верзија 2019. године 
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коришћење нових 
технологија) 
 
 
 
 
 

подзаконских 
аката 
Мера 1.1.4. 

Усклађивање 
правног оквира у 
складу са Законом 
о странцима 
(„Службени 
гласник РС”, број 
24/18 и 31/19 ) 
 
Мера 1.1.5. 

Усклађивање 
правног оквира 
израда измена 
Закона о 
странцима- фаза 2 

 
СПЕЦ. ЦИЉ 2  
Откривање и сузбијање 
прекограничног 
криминала 

 

Мера 2.1. 

Јачање капацитета 
надлежних агенција у 
спречавању 
прекограничног 
криминала 
 
Мера 2.3. 

Јачање капацитета у 
препознавању жртава 
трговине људима и 
кријумчарења лица- 
обука граничне 
полиције  

     

СПЕЦ. ЦИЉ 3 

Четворослојни модел 
приступа контроли 

Мера 3.1.3.  

Даља надоградња и 
унапређење ИТ 
инфраструктуре 
(информациони систем 
о кретању и боравку 
странаца) 
 
Мера 3.1.4 

Мера 3.1.4. 

Успостављен 
нормативни оквир 
за упућивање 
официра за везу у 
треће 
земље(Израдити 
Предлог уредбе о 
официрима за 
везу 

Мере 3.1.1 и 3.1.2. 

Спровођење 
оперативних мера у 
циљу контроле 
законитости боравка 
странаца 
 
Мере 3.1.9- 3.1.10 

Успостављање 
система принудног 
повратка миграната 

Мера 3.1.6 и 
3.1.7. 

Спровођење 
Плана 
реаговања у 
случају 
повећаног 
прилива 
миграната 
(Осигурање 
капацитета за 

 Мере 3.3.1 и 3.3.2 

Имплементација 
Kонвенције о 
полицијској 
сарадњи у 
Југоисточној 
Европи ( 
Спровођење 
заједничких 
патрола 
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Даља надоградња, 
унапређење ИТ 
инфраструктуре (AFIS) 
 
Мера 3.1.5 

Даља надоградња, 
унапређење ИТ 
инфраструктуре 
(ЕURODAC) 
 
Мера 3.1.8.  

Обезбедити додатне 
смештајне капацитете у 
прихватилишту за 
странце 

на основу члана 20 
Закона о полицији 
(„Службени 
гласник РС”, бр. 
6/16, 24/18 и 
87/18)) 

(Јачање капацитета – 
креирање заједничких 
тимова 
Имплементација 
постојећих споразума 
о реадмисији и 
имплементационих 
протокола) 
 
Мера 3.4.2. 

Проактивна размена 
информација кроз 
постојеће заједничке 
контакт центре 
(Унапређење система 
размене информација 
свих организационих 
јединица 
Министарства 
унутрашњих послова 
преко заједничких 
контакт центара) 

непредвиђене 
хитне случајеве 
(масовни прилив 
миграната) 
Редовно 
ажурирање 
Плана 
реаговања у 
случају 
повећаног броја 
миграната, уз 
учешће свих 
надлежних 
институција) 

Размена 
информација по 
Конвенцији о 
полицијској 
сарадњи у 
Југоисточној 
Европи у 
заједничким 
контакт центрима) 
Мера 3.3.3 

Имплементација 
на основу 
постојећег 
билатералног 
Протокола 
(Успостављање 
заједничких 
патрола са 
Републиком 
Хрватском) 
 
 
Мере 3.3.4-3.3.6 

Припрема, израда, 
ревизија и 
имплементација 
аката донетих на 
основу споразума 
о полицијској 
сарадњи 
(Спроводити 
активности 
предвиђене 
споразумима о 
полицијској 
сарадњи 
Наставити са 
успостављањем 
заједничких 
локација 
граничних прелаза 
Континуирано 
наставити 
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сарадњу са 
регионалним 
организацијама и  
иницијативама 
DCAF, MARII, 
SELEC, IOM, 
ICMPD, RCC) 
 
Мере 3.4.3 и 3.4.4. 

Сарадња кроз 
постојеће облике 
међународне 
сарадње (Учешће 
на међународним 
форумима 
Учествовање у 
раду, EUROPOL и 
MARII ) 
 

СПЕЦ. ЦИЉ 4 

Међуагенцијска 
сарадња у управљању 
границом 

Мере 4.1.- 4.4. 

Унапредити 
међуагенцијску 
сарадњу 
(Унапредити правни 
оквир кроз измене и 
допуне постојећег 
формално-правног 
оквира за сарадњу 
између надлежних 
агенција, Израда 
Стандардних 
оперативних  
процедура свих служби 
у ИБМ, Реализација 
заједничких акција на 
основу заједничке 
анализе ризика, 

Реализација заједничке 
обуке за све службе у 
систему интегрисаног 
управљања границом 
 
Мера 4.5.  

Мера 4.9. 

Припрема за 
постизање 
шенгенских 
стандарда- израда 
и усвајање 
Шенгенског 
акционог плана 
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Обука конзуларних 
службеника за 
препознавање лажних и 
фалсификованих 
путних исправа и 
идентификовање 
показатеља ризика код 
особа које аплицирају 
за издавање визе 
 

 

Стратегија за 
управљање 
миграцијама  
 
 
 
 

ЦИЉ 2- СПЕЦ.ЦИЉ 2 

Обезбедити 
спровођење јасне 
политике у области 
управљања 
миграцијама 

Мера 2 

Координирати 
активности надлежних 
министарстава и 
институција у вези са 
миграцијама у циљу 
ефикасног спровођења 
стратегија 
 
Мера 3 

Усвојити нове политике 
и стратегије и 
ревидирати постојеће 
стратегија у складу са 
анализом потреба у 
сектору 
 
Мера 4 

Успоставити 
приоритете за 
финансирање из 
спољних средстава, 
посебно из средстава 
ЕУ 
 
Мера 5 

Ојачати капацитете 
институција надлежних 
за спровођење 
стратегија 
 
Мера 6 

Мера 1 

Успоставити 
систем праћења и 
оцењивања 
спровођења 
постојећих 
стратегија у 
сектору 

 

 

 

 

 

 

  

Мера 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мера 8  

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

 

ЦИЉ 2- СПЕЦ.ЦИЉ 3 
Заокружити нормативне 
претпоставке за 
свеобухватно и 
ефикасно управљање 
миграцијама усклађено 
са стандардима ЕУ 

 Мера 1 Доношење 

преосталих закона 
и подзаконских 
аката неопходних 
за спровођење 
стратегије у складу 
са стандардима 
ЕУ  

Мера 5 

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

ЦИЉ 3-СПЕЦ. ЦИЉ 1 

Упознавање јавности са 
проблемима миграната 

    Мера 2 

Редовно 
обавештавање 
јавности о темама 
значајним за 
миграције 

Мера 3 
Организовање 
размене искустава 
заинтересованих 
страна  

 

Мера 1. 

Укључивање 
цивилног сектора у 
управљање 
миграцијама 

Мера 4 

Укључивање 
научне јавности у 
проблематику 
миграната 

ЦИЉ 3-СПЕЦ. ЦИЉ 2 

Сензибилизација 
органа државне управе 
и локалне самоуправе 
који су надлежни за 
остваривање права 
миграната 

   Мера 1. 

Обезбедити 
хумано 
поступање и 
јасне процедуре 
у поступању са 
нерегуралним 
мигрантима, 
унапредити 
капацитете за 
прихват 
нерегуларних 
миграната 

  

 

Стратегија 
реинтеграције 
повратника по 
основу 
споразума о 
реадмисији2 

СПЕЦ. ЦИЉ 1 

Успостављен 
институционални оквир 
и координација 
активности 

Мера 1  

Изградња и 
институционализација 
међуресорне сарадње 
кроз развој механизма 
за имплементацију и 
праћење политике у 
области повратка и 
интеграције 

Мера 2 

Институционално 
позиционирање 
теме кроз 
укључивање 
послова који се 
односе на 
предлагање мера, 
организацију и 

  Мера 4 

Подизање нивоа 
информисаности 
доносиоца одлука, 
креатора политике, 
самих повратника 
и јавности 

 

                                                 
2 У току је припрема новог стратешког документа  



 10 

 
Мера 3 

Развој мреже 
оперативних тела кроз 
министарства и 
институције као 
јединствене и увезане 
организационе 
структуре 
 
Мера 5  

Подизање капацитета 
институција и других 
актера укључених у 
систем 

координацију 
активности 
везаних за 
закључивање и 
праћење 
остваривања 
међународних 
споразума у 
области 
реадмисије, 
праћење положаја 
повратника, 
размену 
информација 
између 
институција у чијој 
је надлежности 
питање 
реинтеграције 
повратника и свих 
релевантних 
актера, у ресорне 
политике 

СПЕЦ. ЦИЉ 2 

Развијен и примењен 
програм прихвата 
повратника и програм 
интервентне подршке 
као интегралног дела 
механизма одрживе 
реинтеграције 

   Мера 2  

Развој 
механизама 
интервентне 
помоћи 

 Мера 1 

Подршка локалним 
самоуправама 

 СПЕЦ. ЦИЉ 3  

Развијен и 
функционалан 
механизам за 
реинтеграцију уз 
оснажене капацитете 
заједнице и повратника 
за успешну 
реинтеграцију 

   Мера 2 

Оспособља-
вања повратника 
за самосталан и 
равноправан 
живот уз пуно 
поштовање 
социјалних и 
културних 
различитости и 
пружену подршку 
базирану на 

 Мера 1 

Подршка 
оснаживању 
заједница у 
спровођењу 
програма 
реинтеграције 
повратника 
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испитаним 
потребама 
повратника 

 

Стратегија 
превенције и 
сузбијања 
трговине 
људима, посебно 
женама и децом 
и заштите жртава 
за период од 
2017. до 2022. 
године 
 

ЦИЉ 2  

Унапређена превенција 
и смањен утицај узрока 
трговине људима у 
складу са динамиком 
нових изазова, ризика и 
претњи 

 

Мера 2.2. 

Подизање капацитета 
свих субјеката 
Стратегије, за 
прелиминарну 
идентификацију жртава 
трговине људима 

  Мера 2.1. 

Развијање 
система раног 
упозоравања на 
ризике од 
трговине 
људима, а 
посебно женама 
и децом 
 

Мера 2.3. 

Подизање свести 
јавности о 
различитим 
облицима 
трговине људима 

 

 

Националнa 
стратегијa за 
младе за период 
од 2015. до 2025. 
године 
 

ЦИЉ 7. 4. 

Унапређена је 
превенција и борба 
против ирегуларних 
миграција младих жена 
и мушкараца и подршка 
младим мигрантима 

 Мера 1.1. 

Подржати 
дефинисање 
политика 
заснованих на 
добијеним 
подацима у сврху 
прилагођавања 
мера усмерених на 
превенцију и борбу 
са ирегуларним 
миграцијама. 

 Мера 2.1. 

Мапирати 
програме 
подршке младим 
мигрантима и 
програме 
превенција 
ирегуларних 
миграција 
 
Мера 2.2. 

Подржати 
активности 
прихвата и рада 
са младим 
мигрантима на 
локалном нивоу 

Мера 2.3. 

Подржати 
активности 
подизања свести 
младих о узроцима 
и последицама 
ирегуларних 
миграција у сврху 
јачања превенције 
и смањења 
дискриминације, 
узимајући у обзир 
перспективе 
миграната 

 

        

Стратегијa 
превенције и 
заштите од 
дискриминације 
за период од 

ЦИЉ 1 

Хармонизација прописа 
ради усаглашавања 
правног оквира 
Републике Србије са 
међународним 
стандардима 

 Мера 3.1.2.  

Извршити 
законодавне 
промене у правцу 
признавања 
одређених 
стандарда из УН 
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2014. до 2018. 
године3 

спречавања 
дискриминације и 
доследно спровођење 
усвојених 
међународних 
докумената закона, 
подзаконских аката и 
Стратегија и Акционих 
планова који се односе 
на осетљиве групе 

Конвенције о 
заштити права 
свих радника 
миграната и 
чланова њихових 
породица, у складу 
са економским и 
другим 
могућностима и 
стандардима 
садржаним у 
Ревидираној 
Европској 
социјалној повељи 

ЦИЉ 2 

Стварање 
безбедносног окружења 
за припаднике 
осетљивих друштвених 
група, унапређење 
степена толеранције 
према њима и 
сузбијање говора 
мржње и аката насиља 
и привођење правди 
учинилаца таквих дела. 
 
 

 Мера 3.2.11 

Подзаконским 
актом ближе 
утврдити 
процедуру 
поступања за 
свеобухватну и 
координисану 
заштиту права 
малолетних 
миграната без 
пратње 

 Мера 3.2.2. 

спровођење 
ефикасних 
истрага и 
санкционисање 
дискриминаторни
х поступака 
према 
мигрантима 

Мера 3.2.1. 

Организовање 
медијске кампање 
о неопходности 
спречавања 
дискриминаторског 
понашања према 
мигрантима и 
промовисању 
толеранције и 
заједничког живота 

 

ЦИЉ 3 

Значајно смањење и 
елиминисање случајева 
дискриминације у 
систему образовања на 
нивоу пред 
универзитетског и 
универзитетског 
образовања и 
спроведена едукација 
запослених у јавном 
сектору ради 

Мера 4.1.6 

Обезбедити стручне 
обуке државних 
сужбеника у вези са 
применом 
антидискриминаторних 
прописа  
 
Мера 4.1.7.  

Обезбедити стручне 
обуке за припаднике 
полиције у вези са 

   Мера 4.1.10  

Едукација 
новинара о 
потребама и 
правима 
мигратских група, 
као о начинима 
професионалног 
извештавања о 
њима 

 

                                                 
3 У току је израда новог стратешког документа  



 13 

спречавања случајева 
дискриминације при/у 
општењу припадника 
осетљивих друштвених 
група са органима јавне 
власти. 

забраном 
дискриминације,  
међународним 
стандардима који се 
односе на мигранте и 
општењу припадника 
полиције са овом 
групом. 
 
Мера 4.1.9 
Обезбедити стручне обуке 
за судије, тужиоце и друге 
запослене у правосуђу у 
вези са спречавањем 
дискриминације, о међ. 
стандардима, пракси међ. 
наднационалних 
механизама заштите 
људских права и општењу 
функционера правосудној 
припадницима друштвених 
група. 

ЦИЉ 6 

Извршити реформе 
правног оквира ради 
спречавања 
дискриминације 
посебно осетљивих 
друштвених група у 
области здравства, 
здравствене и 
социјалне заштите и 
(социјалног) становања 
и значајно смањити 
број случајева 
дискриминације у 
области здравства и 
здравствене заштите и 
становања 

   Мера 4.4.6 

Редовно пратити 
приступ права на 
смештај и 
становање 
угрожених 
мигрантских 
група 

  

ЦИЉ 7 

Предупредити 
случајеве 
дискриминације 
осетљивих друштвених 

    Мера 4.5.3. 

Организовање 
едукације младих 
о основама 
интеркултуралног 
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група у области 
омладине, спорта, 
културе и медија, 
реализовати мере 
афирмативне акције 
према појединим 
осетљивим друштвеним 
групама и јачати 
културу толеранције 
путем медија према 
осетљивим групама 

дијалога са 
новопридошлим 
мигрантским 
заједницама 

ЦИЉ 8 

 Утврђене смернице за 
борбу против 
дискриминације у 
јединицама локалне 
самоуправе ради 
спречавања случајева 
дискриминације 

     Мера 4.6.2. 

Даље подизање 
капацитета 
локалних савета 
за миграције у 
циљу побољшања 
положаја 
угрожених 
мигрантских група 

 

Национална 
стратегија за 
спречавање и 
борбу против 
тероризма за 
период 2017–
2021. година 

ЦИЉ 2.7.  

Унапређена ефикасност 
механизама 
интегрисаног 
управљања границом 

Мера 1  

Успоставити механизме 
координације 
надлежних органа за 
спровођење мера и 
активности 
интегрисаног 
управљања границом 
Републике Србије 
 
Мера 2  

Ојачати кадровске и 
материјалне ресурсе 
свих граничних служби 
и служби за њихову 
подршку, кроз израду и 
примену плана 
 
 

    Мера 3  

Унапредити 
механизме 
размене података 
са државама у 
региону и других 
иницијатива 

 
МИГРАЦИЈЕ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 

Активност 1.1.1.  Активности 1.1.4. 
и 1.1.5 

Активност 1.1.3    
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АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОГЛАВЉЕ 
24 (Правда, 
слобода и 
безбедност) 

Република Србија 
спроводи свеобухватну 
анализу правних, 
институционалних и 
техничких потреба и 
потреба за обукому 
области легалних и 
ирегуларних миграција. 
На основу тога, 
Република Србија 
треба јасно да утврди 
кораке за 
имплементацију 
миграционе политике, 
усклађене са 
стандардима Европске 
уније, укључујући: 
Инвестициони план 
како би се испуниле 
потребе за опремом, 
информационом 
технологијом, потребе у 
погледу задржавања, 
идентификације и 
регистрације 
ирегуларних миграната, 
као и у погледу 
смештаја и задржавања 
ирегуларних миграната, 
са циљем њиховог 
повратка, Стратегију 
развоја људских 
ресурса и план обуке. 
Република Србија 
издваја довољно 
финансијских средстава 
како би започела и 
завршила спровођење 
горенаведеног.  

 

Унапређење 
Стандардних 
оперативних процедура 
за профилисање, 
преглед и регистрацију 
ирегуларних миграната, 
у складу са новим 
законима, усвојеним у 
овој области, кроз 
ревизију постојећег 
Програма обуке 
полицијских службеника 
 
Активност 1.1.2 

Анализа потреба за 
опремом за 
спровођење процедура 
везаних за регистрацију 
и идентификацију 
ирегуларних миграната 
 
Активност 1.1.6  

Унапређење кадровских 
капацитета 
Комесаријата за 
избеглице и миграције, 
у области управљања 
миграцијама 
 
Активност 1.1.7.  

Унапређење кадровских 
капацитета у Служби за 
странце Министарства 
унутрашњих послова 
 
Активност 1.1.8.  

Редовно ажурирање и 
спровођење плана и 
програма обуке за 
службенике 
Комесаријата за 
избеглице и миграције, 
ангажоване на 

Израдити 
методологију за 
праћење 
имплементације 
докумената јавних 
политика у 
области миграција  
и пратити 
имплементацију 
планских 
докумената на 
основу израђене 
методологије 

Имплементација 
Стандардних 
оперативних 
процедура, праћењем 
реализације обуке 
полицијских 
службеника, у складу 
са новим 
стандардима 
поступањима 
полицијских 
службеника 
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пословима у области 
управљања 
миграцијама у складу 
са потребама и 
развојем политика у 
овој области 
 
 

МИГРАЦИЈЕ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2 

Република Србија уноси 
измене у Кривични 
законик, Закон о 
запошљавању странаца 
и Закон о странцима и 
усклађује своје законе 
са правним тековинама 
Европске уније, у 
области легалних и 
ирегуларних миграција. 
Република Србија 
ефикасно прати 
спровођење ових 
закона и извештава о 
томе, а по потреби 
предузима корективне 
мере. 
 

 Мера 1.2.1. 

Израдити Нацрт 
предлога измена и 
допуна Закона о 
странцима - друга 
фаза - пуна 
усклађеност и 
послати га на 
усвајање Народној 
скупштини 
 
Мера 1.2.2 

Израдити Уредбу о 
ближим условима 
за одбијање 
уласка странца у 
Републику Србију 
 
Мера 1.2.3. 

Израдити 
Правилник о 
изгледу обрасца и 
поступку издавања 
личне карте за 
странца 

    

МИГРАЦИЈЕ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3 

Република Србија 
обезбеђује адекватан 
смештај за пресретнуте 
ирегуларне мигранте у 
складу са потребама, а 
посебно обраћа пажњу 
на рањиве групе. 
Република Србија 

Активност 1.3.1 

Обезбедити додатне 
смештајне капацитете у 
Прихватилишту за 
странце, у Падинској 
скели 
 
Активност 1.3.2 

Унапредити систем 
праћења и планирања 
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обезбеђује 
процедуралне 
временске оквире и 
адекватне капацитете 
за задржавање 
ирегуларних миграната 
који ће бити враћени у 
складу са потребама и 
у складу са 
стандардима Европског 
комитета за 
спречавање мучења и 
нечовечних или 
понижавајућих 
поступака или 
кажњавања. Република 
Србија константно 
надзире адекватност 
смештајних капацитета 
и капацитета за 
задржавање миграната 
и спремна је да, по 
потреби, у кратком 
временском року, 
обезбеди додатне 
капацитете у случају 
изненадног прилива 
миграната. 
 

капацитета, 
опремљености 
прихватних центара 
Комесаријата за 
избеглице и миграције - 
развој одговарајућег 
софтвера за адекватно 
функционисање 
прихватних центара 

МИГРАЦИЈЕ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 4 

Република Србија 
преговара и предузима 
кораке за закључивање 
споразума о 
реадмисији, укључујући 
и оне са више земаља 
порекла миграната и 
транзитних земаља. 
Потребно је да 
Република Србија 
подстиче и пружа 
делотворну подршку за 

Активност 1.4.2. 

Унапређење 
механизама за 
координацију 
активности и мера за 
спровођење Споразума 
о реадмисији 
 
Активност 1.4.9 

Ојачати 
институционалне 
капацитете за 
имплементацију 
механизма принудног 

Активност 1.4.1. 

Израдити анализу 
спровођења 
Споразума о 
реадмисији лица 
која долазе из 
трећих држава, са 
препорукама за 
унапређење 
механизма 
поступања 

 

Активност 1.4.10 

Успоставити јасан 
механизам поступања 
и координације 
полицијских 
службеника у поступку 
принудног удаљења 
ирегуларних 
миграната 

 
Активност 1.4.13 

Омогућити успешан 
трансфер на Косово* 

Активност 1.4.5 

Обезбедити 
редовно 
информисање 
миграната о 
могућностима 
учешћа у 
програму 
асистираног 
добровољног 
повратка 

 
Активност 1.4.6 

 Активност 1.4.3 

Усагласити текст 
Споразума о 
реадмисији између 
Републике Србије 
и Републике 
Турске  
 
Активност 1.4.4. 

Реализација 
редовних 
годишњих 
састанака 
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добровољан повратак 
ирегуларних миграната 
у њихове земље 
порекла, да развије 
институционалне 
капацитете за 
имплементацију јаког 
повратног механизма и 
механизма за 
обнављање 
документације у складу 
са политиком повратка 
Европске уније и у 
складу са правним 
тековинама Европске 
уније. Република Србија 
би требало да обезбеди 
иницијални систем 
праћења постигнутих 
резултата који се 
односе на ефикасан 
повратак и обнављање 
документације 
ирегуларних миграната. 

повратка ирегуларних 
миграната 
 
Активност 1.4.12 

Унапредити постојеће 
апликације у којима се 
евидентирају подаци о 
ирегуларним 
мигрантима, статус и 
документа потребна за 
реализацију принудног 
удаљења и њихово 
повезивање са 
апликацијом која се 
односи на евиденцију 
прелазак државне 
границе. 

лица враћених у 
Републику Србију. 
 
*Овај назив је без 

прејудицирања статуса и у 
складу је са Резолуцијом 
Савета безбедности 
Организације Уједињених 
нација 1244 и мишљењем 
Међународног суда правде о 
декларацији о независности 
Косова. 

Обезбедити 
делотворну 
подршку за 
асистирани 
добровољни 
повратак 
ирегуларних 
миграната 

Комитета за 
реадмисију 
 
Активност 1.4.7 

Учешће на 
састанцима 
Европске 
иницијативе за 
политику повратка 
- ЕУРИНТ, у 
својству 
посматрача 
 
Активност 1.4.8 

Учешће на 
састанцима 
одбора Европске 
мреже за 
реинтеграцију - 
ЕРРИН, у својству 
посматрача 
 
Активност 1.4.11. 

Покренути 
иницијативе за 
унапређење 
сарадње са 
дипломатско 
конзуларним 
представништви 
ма миграционо 
високо ризичних 
земаља ради 
ефикаснијег 
прибављања 
документације у 
циљу реализације 
принудног 
удаљења 
ирегуларних 
миграната 
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МИГРАЦИЈЕ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 5 

Потребно је да 
Република Србија 
спроведе мере за 
значајно смањење 
броја неоснованих 
захтева за азил које 
подносе њени 
држављани у државама 
Европске уније. 
Република Србија 
осмишљава и спроводи 
кампање усмерене на 
подизање нивоа свести 
и информисање 
нарочито локалних 
заједница из којих 
углавном потичу 
тражиоци азила и 
паралелно развија 
бољу социјалну 
инклузију ових 
заједница у српско 
друштво. 

    Активност 1.5.2. 

Обезбедити 
средства 
организацијама 
цивилног друштва 
које ће спроводити 
кампање 
подизања свести и 
информисања у 
локалним 
заједницама из 
којих долази 
највећи број лица 
која траже азил у 
другим земљама 

Активност 1.5.1. 

Обезбедити 
средства локалним 
самоуправама за 
спровођење 
активности које за 
циљ имају 
реинтеграцију 
повратника 

 
 
 

МИГРАЦИЈЕ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 6 

Република Србија 
предузима све 
неопходне кораке за 
спровођење додатних 
мера које би омогућиле 
институцијама за 
спровођење закона да 
на делотворан начин 
идентификују и разбију 
организоване 
криминалне групе 
одговорне за 
кријумчарење 
миграната на њеној 
територији. Србија 
успоставља преглед 

Активност 1.6.2 

Ојачати капацитете 
надлежних институција 
за борбу против 
кријумчарења 
миграната 

 Активност 1.6.1 

Редовна размена 
информација између 
надлежних 
институција у области 
борбе против 
кријумчарења 
миграната 
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успешно постигнутих 
резултата у области 
истрага, кривичног 
гоњења и коначних 
пресуда за кријумчаре 
људи, укључујући и 
успешно одузимање 
њихове имовине 
стечене криминалом.  
 

АЗИЛ 
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 

Република Србија 
треба да повећа своје 
напоре да се усагласи 
са захтевима Европске 
уније у области азила. 
Посебно, Република 
Србија развија снажан 
механизам за рано 
упозоравање, 
припремљеност и 
управљање кризним 
ситуацијама и правилно 
га спроводи у кризним 
ситуацијама. Република 
Србија успоставља 
одговарајући капацитет 
за евиденцију 
расељених лица и 
утврђује да ли им је 
неопходна 
међународна заштита 
или не. 

Активност 2.1.1. 

Унапређење механизма 
за рано упозорење, 
припремљеност и 
управљање кризама  
 
Активност 2.1.2 

Ажурирати План 
реаговања у случају 
повећаног прилива 
миграната. 
 

     

АЗИЛ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2  

Република Србија 
усваја и спроводи нови 
Закон о азилу, који је у 
највећој мери усклађен 
са релевантним 
правним тековинама 
Европске уније и којим 

Активност 2.2.10 

Ојачати кадровске 
капацитете за 
имплементацију 
механизма 
добровољног повратка 
 
Активност 2.2.11 

 Активност 2.2.9 

Обезбедити 
делотворну подршку 
за асистирани 
добровољни повратак 
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се обезбеђује основа за 
успостављање 
иницијалне евиденције 
о спровођењу поступка 
азила који је усклађен са 
прописима Европске 
уније и којим се 
обезбеђују: неометани 
приступ поступку, 
разумно време за 
решавање захтева за 
азил побољшани 
квалитет донетих 
одлука; брзине 
признавања статуса које 
се могу упоредити са 
просеком Европске 
уније довољан 
прихватни капацитет и 
помоћ за тражиоце 
азила и њихова 
интеграција (укључујући 
осетљиве категорије) у 
друштво, делотворне 
мере за спречавање 
могуће злоупотребе 
права од стране 
миграната, укључујући 
брзе жалбене поступке; 
делотворно и брзо 
враћање одбијених 
подносилаца захтева у 
земљу порекла или 
трећу земљу транзита. 
одговарајуће законске и 
имиграционе одредбе 
за неуспешне тражиоце 
азила или ирегуларне 
мигранте који се не могу 
брзо изместити из 
Републике Србије. 

Ојачати 
институционалне 
капацитете за 
имплементацију 
механизма принудног 
повратка одбијених 
подносилаца захтева у 
земљу порекла или 
трећу земљу транзита 

АЗИЛ  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3 

Активност 2.3.4    Активност 2.3.8  
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Република Србија 
суштински ојачава своје 
институционалне 
капацитете за ефикасну 
обраду захтева за азил 
и обезбеђује 
финансијску одрживост 
надлежних институција, 
укључујући релевантне 
управне и правосудне 
органе на локалном и 
националном нивоу. 
Посебно: Капацитет 
Канцеларије за азил да 
адекватно и 
благовремено обрађује 
захтеве за азил, ојачава 
се додатним 
запошљавањем и 
обезбеђивањем 
свеобухватних обука за 
запослене, као и 
обезбеђивањем развоја 
и редовних процена. 
Капацитет Комесаријата 
за избеглице и 
миграције додатно се 
надограђује у складу са 
утврђеним захтевима, 
укључујући и кроз 
редовне обуке. 
Правосудни органи 
задужени за обраду 
захтева за азил и 
имиграцију добијају 
одговарајућу обуку. 
Република Србија 
развија способност да 
даље повећава своје 
прихватне капацитете 
на основу сталног 
праћења миграционих 
кретања и потреба 

Унапредити систем 
праћења и планирања 
капацитета, 
опремљености 
прихватних центара 
Комесаријата за 
избеглице и миграције 
(развој одговарајућег 
софтвера за праћење 
ситуације у центрима) 
 
Активност 2.3.11 

Наставити са редовним 
координационим 
састанцима између 
Комесаријата за 
избеглице и миграције, 
Министарства 
унутрашњих послова и 
других релевантних 
институција ради 
разматрања целокупне 
ситуације у области 
азила и миграција, са 
посебним нагласком на 
доступне смештајне 
капацитете наспрам 
потреба и очекиваних 
токова миграција 

Спровођење 
активности у циљу 
подизања свести у 
заједницама које 
примају тражиоце 
азила и мигранте 
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ирегуларних миграната 
на њеној територији. 

СПОЉНЕ ГРАНИЦЕ И 
ШЕНГЕН  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 

Република Србија 
треба да повећа своје 
напоре да се усагласи 
са захтевима Европске 
уније у области 
Шенгена и спољних 
граница. Посебно, 
Република Србија 
усваја Шенгенски 
акциони план који ће јој 
омогућити да 
ефективно припреми 
неопходне кораке 
(укључујући у погледу 
улагања у 
инфраструктуру и 
опрему, за потребе 
попуњавања људских 
капацитета и обука, за 
потребе изградње 
институција и правне 
кораке) за спровођење 
релевантних делова 
шенгенских правних 
тековина након 
приступања EУ или, по 
потреби, након 
приступања 
Шенгенском простору. 
Република Србија 
обезбеђује неопходна 
средства за 
спровођење Шенгенског 
акционог плана након 
његовог усвајања. 
 

Активност 4.1.8. 

Извршити обуку 
службеника граничне 
полиције у складу са 
заједничким основним 
програмом обуке 
агенције Агенције 
Европске уније за 
граничну и обалску 
стражу  

    Активност 4.1.11. 

Анализа 
неопходних корака 
за придружива- ње 
мрежи EUROSUR 

 

Активност 4.2.1 Спровођење Стратегије за интегрисано управљање границом 2017 - 2020 и Акционог плана за њено спровођење  

Активност 4.2.3 Израда Нацрта Стратегије за интегрисано управљање границом, за период 2021-2025 у складу са правним 
тековинама ЕУ  

Активност 4.2.4. Усвајање Стратегије за интегрисано управљање границом, за период 2021-2025 у складу са правним тековинама 

Европске уније  

Активност 4.2.5 Израда Нацрта Акционог плана за спровођење Стратегије за интегрисано управљање границом, за период 2021-2025 
у складу са правним тековинама Европске уније 

Активност 4.2.6 Усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије за интегрисано управљање границом, за период 2021-2025 у 

складу са правним тековинама 

СПОЉНЕ ГРАНИЦЕ И 
ШЕНГЕН  

     Активност 4.4.5 
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ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 4 

Република Србија 
унапређује оперативну 
сарадњу са свим својим 
суседима ради 
делотворног 
спречавања илегалног 
преласка граница, а 
нарочито предузима 
кораке да разјасни 
статус свих 
алтернативних путева 
са својим суседима, 
било спречавањем 
проласка или 
формализо-вањем тих 
граничних прелаза кроз 
закључивање локалних 
споразума о преласку 
границе. 

Јачање сарадње 
са Агенцијом 
Европске уније за 
граничну и обалску 
стражу 

 ПОЛИЦИЈСКА 
САРАДЊА 
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 

Република Србија 
треба да повећа своје 
напоре да се усагласи 
са захтевима Европске 
уније у области 
полицијске сарадње и 
борбе против 
организованог 
криминала. Република 
Србија спроводи 
свеобухватну анализу и 
на основу ње мења свој 
акциони план 
обезбеђујући: 1. јасан 
след корака потребних 
за усклађивање са 
инструментима 
полицијске сарадње у 
оквиру Европске уније, 
2. преглед потреба за 

     Активност 6.1.1.2 

Унапређење 
сарадње са 
центрима за борбу 
против тероризма 
Агенције Европол - 
ЕСТС, борбу 
против 
кријумчарења 
миграната - ЕМЅС 
и борбу против 
сајбер криминала - 
ЕС3 кроз: 1. 
интензивнију 
размену података 
у наведеним 
областима и 
учешће у 
међународним 
акцијама и 
паралелним 
истрагама 2. 
прикључење 
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попуњавање људских 
капацитета и потреба 
за обукама, укључујући, 
по потреби, кораке за 
решавање питања 
критичних недостатака, 
3. појашњење 
поступака за 
оперативну сарадњу 
између различитих 
организационих 
јединица у 
Министарству 
унутрашњих послова и 
са обавештајним 
службама, 4. услове за 
несметану и безбедну 
размену релевантних 
података, 5. 
информације о 
трошковима и 
одрживим изворима 
финансирања 
неопходним за 
делотворно 
спровођење ових 
реформи, 6. детаљне 
кораке за 
успостављање јаких 
заштитних мера којима 
се обезбеђује јачање 
интегритета и 
оперативна 
независност 
полицијских служби од 
политичких интереса и 
њихова заштита од 
утицаја криминала. 
Република Србија 
спроводи свој 
Oперативни споразум 
са Европолом на 
задовољавајући начин 

службеника 
надлежних 
организационих 
јединица на 
Министарство 
унутрашњих 
послова- 
Управа за 
међународну 
оперативну 
полицијску 
сарадњу, Управа 
криминалистичке 
полиције, Управа 
граничне полиције 
Континуирано 
Нема додатних 
трошкова - 
запослени раде у 
оквиру редовних 
радних активности 
Број размењених 
података и 
доприноса у 
области 
тероризма, 
илегалних 
миграција, 
рачунарског и 
сајбер криминала; 
Број иницираних 
захтева према ЕС3 
центру за 
форензичка 
вештачења; Број 
иницираних 
захтева према 
ЕВРОПОЛ-у у 
области илегалних 
миграција, сајбер 
криминала и 
тероризма; Број 
међународних 
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 акција у којима је 
српска полиција 
узела учешће у 
координацији или 
уз подршку 
наведених 
Европолових 
центара; Број 
публикација 
Европолових 
центара 
Европолову 
платформу за 
експерте ЕПЕ 

 БОРБА ПРОТИВ 
ОРГАНИЗОВАНОГ 
КРИМИНАЛА  
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 

Република Србија 
ефикасно примењује 
методологију 
Националне процене 
претње од тешког и 
организованог 
криминала - СОКТА, 
како би развила 
стратешку слику ризика 
и претњи повезаних са 
организованим 
криминалом на својој 
територији. Република 
Србија користи СОКТА 
методологију да 
дефинише приоритете 
у својој безбедносној 
политици и поступа на 
основу њих 
 

Активност 6.2.1.2. 

Формирање Радне 
групе за израду новог 
документа Национална 
процена претњи од 
тешког и организованог 
криминала – СОКТА 
 
Активност 6.2.1.4 

Јачање капацитета 
Министарства 
унутрашњих послова, 
кроз обуке полицијских 
службеника за израду 
методологије и 
документа Национална 
процена претњи од 
тешког и организованог 
криминала - СОКТА 

Активност 6.2.1.1. 

Пратити 
спровођење и 
извештавати по 
Плану активности 
за реализацију 
Националне 
процене претње 
од тешких 
кривичних дела и 
организованог 
криминала - 
СОКТА, III 
поглавље 
Стратешког плана 
полиције 
 
Активност 6.2.1.3. 

Израда новог 
документа 
Национална 
процена претњи 
од тешког и 
организованог 
криминала - 
СОКТА, за период 
2019- 2022 
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ЦИЉЕВИ 
ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА (SDG) 

1.3.-  Спровести одговарајући национални систем социјалне заштите и (пратећих) мера за све, укључујући најугроженије, те до краја 2030. изградити темељни 

оквир за заштиту сиромашних и рањивих. 
 
8.7.- Преузети непосредне и делотворне мере ради обезбеђивања забране и елиминисања најгорих облика дечијег рада, искоренити принудни рад, те до краја 
2025. окончати дечији рад у свим његовим облицима, укључујући регрутовање и коришћење деце војника; 
 
8.8. Заштитити радна права и промовисати безбедно и сигурно радно окружење за све раднике, укључујући раднике мигранте, а посебно жене мигранте, и оне 

који раде опасне послове; 
 
10.7.- Олакшати уређену, безбедну и одговорну миграцију и мобилност људи, укључујући и примену планираних и добро вођених миграционих политика; 
 
16.2.- Окончати злоупотребу, експлоатацију, трговину и све облике насиља и тортуре над децом; 
 
16.3.- Промовисати владавину закона на националним и међународном нивоу и свима осигурати једнак приступ правди; 
 
16.4.- До краја 2030. значајно умањити илегалне финансијске токове и трговину оружјем, оснажити проналажење и враћање украдене имовине и борити се 

против свих облика организованог криминала; 
 
16.5.-  Значајно умањити корупцију и мито у свим њиховим појавним облицима; 
 
16.9 .-До краја 2030. за све обезбедити законски идентитет, укључујући регистровање новорођених; 
 
17.18.-  До краја 2020. унапредити подршку за изградњу капацитета земаља у развоју, укључујући најнеразвијеније земље и мале острвске државе у развоју, ка 

значајном повећању доступности високо квалитетних, благовремених и поузданих података разврстаних по дохотку, полу, старости, раси, етничкој припадности, 
миграторном статусу, инвалидности, географској локацији и осталим карактеристикама које су релевантне у датим националним контекстима. 

 

 

 


