
 1 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

 
 Решења из овог закона утицаће на различите катергорије миграната и 

допринеће унапређењу њихових људских права кроз предвиђене мере за њихову 

интеграцију, реинтеграцију и побољшање услова живота.  

Комесаријат за избеглице води рачуна о 66.408 избеглица у статусу  и о око 

300.000 избеглица које су започеле интеграцију стицањем држављанства Републике 

Србије, као и о око 210.148 интерно расељених лица. Имајући у виду велики број 

наведених лица, овим законом омогућиће се праћење њихових потреба и 

дефинисање мера миграционе политике, нарочито за побољшање услова живота 

интерно расељених лица док су у расељеништву. 

Како је кроз центре за азил у Бањи Ковиљачи и Боговађи, који су у саставу 

Комесаријата за избеглице и чијим радом он управља, само у току 2011. године 

прошао 771 тражилац азила, а у првих осам месеци 2012. године 846 тражилаца 

азила који су у поступку добијања права на уточиште или супсидијарне заштите, 

овим законом створиће се основ да се наведеним лицима по признавању права на 

уточиште или додели субсидијарне заштите, према могућностима Републике 

Србије, обезбеди стамбени простор ради привременог смештаја. 

 Стратегијом реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији 

(„Службени гласник РС“, број 15/09) и Акционим планом за спровођење Стратегије 

реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији, Комесаријат за 

избеглице је задужен за прихват повратника по основу споразума о реадмисији за 

који је Министарство унутрашњих послова дало сагласност. У складу са тим, 

Законом ће се створити основ за обезбеђивање привременог колективног смештаја 

за ова лица уколико нису у могућности да себи обезбеде смештај непосредно по 

повратку, како би им се помогло док сами не успеју да обезбеде основне услове за 

живот. 

 Посредан утицај закон има у односу на породице странаца који илегално 

бораве на територији Републике Србије кроз предлагање програма за развијање 

потребних система мера и предлагање програма за подршку добровољног повратка 

странаца који илегално бораве на територији Републике Србије у земљу њиховог 

порекла. 

Закон доприноси коришћењу позитивних потенцијала миграција што ће 

дугорочно допринети економском и демографском развоју Републике Србије и 

умањити њихове негативне ефекте. 

Дефинисањем основних надлежности за праћење и управљање миграцијама 

у оквиру Комесаријата за избеглице и миграције превазилази се постојећа 

разједињеност и недостатак координације унутар система управљања миграцијама 

у Републици Србији и омогућава се да се на време уоче, процене и у жељеном 

правцу усмере сви ефекти појединих врста миграција. 

Успостављањем јединственог система за прикупљање, организовање и 

размену података и информација омогућава се добијање тачних и потпуних 

података, информација и статистика везаних за миграциона кретања и израда и 

редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије. Такође, створени су 

услови за анализу трендова и правовремено планирање и предузимање 

одговарајућих мера и активности у циљу управљања миграционим токовима. 
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Успостављањем савета за миграције на локалном нивоу обезбеђује се 

непосредан увид у проблеме са којима се аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе суочавају у области миграција на својим територијама и омогућава 

правовремено предлагање и спровођење адекватних мера непоходних за њихово 

решавање. 

Сарадња органа државне управе, организација и установа које обављају 

делатност у областима од значаја за управљање миграцијама у Републици Србији, 

сарадња са члановима Европске миграционе мреже и међународна сарадња 

омогућавају усвајање нових стандарда, искуства и праксе у области управљања 

миграцијама, што допуњује постојећи правни оквир и омогућава његову 

јединственост и унапређује ефикасност. 

 

 2) Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди?  

 

Примена Закона неће створити трошкове ни грађанима ни привреди, с 

обзиром да се овим прописом не уређује никаква финансијска обавеза. 

 

 3) Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити? 
 

Позитивне последице које оправдавају трошкове које ће Закон створити су 

вишеструке. 

Закон предвиђа обезбеђивање смештаја лица којима је признато право на 

уточиште или додељена субсидијарна заштита, као и мере за интеграцију, 

реинтеграцију и побољшање услова живота различитих категорија миграната, тиме 

поставља основе за унапређење и заштиту одговарајућих људских права ових лица. 

Обезбеђивањем обуке и оспособљавања лица која обављају послове од 

значаја за управљање миграцијама обезбеђује се обучени и стручан кадар који ће у 

најбољој могућој мери моћи да препозна основне потребе, начине помоћи и 

заштите права миграната. На исти начин омогућава се и праћење трендова, 

усвајање нових стандарда и унапређење у овој области, тиме и оптимални услови 

да се на време уоче евентуални проблеми и модели њиховог превазилажења. 

 

 4) Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 

 

Закон нема директног утицаја на стварање нових привредних субјеката и 

тржишну конкуренцију. 

 

 5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 

У пројектној групи за израду Закона учествовали су представници: 

Министарства за дијаспору, Министарства економије и регионалног развоја, 

Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, 

Министарства рада и социјалне политике, Министарства унутрашњих послова, 

Министарства спољних послова, Комесаријата за избеглице и Републичког завода 

за статистику. Током израде Нацрта Закона консултовани су ИОМ - Међународна 

организација за миграције кроз пројекат финансиран од стране ЕУ, ОЕБС - Мисија 



 3 

за Републику Србију, Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице - 

Представништво за Републику Србију, чланови Европске миграционе мреже, 

научни институти и невладине организације које се баве питањима миграција. У 

поступку израде Закона, у сарадњи са ОЕБС - Мисијом за Републику Србију, 

организован је и Округли сто са представницима релевантних државних и 

недржавних организација. Након утврђивања нацрта текста Закона, исти је послат 

на мишљење свим релевантним органима и организацијама.  

 

 6) Које ће се мере током примене закона предузети како би се остварило оно 

што се доношењем закона намерава? 

 

 Законом је предвиђено доношење подзаконских аката којима ће се утврдити 

мерила за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на 

уточиште или додељена субсидијарна заштита и услови коришћења стамбеног 

простора ради привременог смештаја. Подзаконским актом биће утврђени и начини 

укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато 

право на уточиште. Како закон предвиђа и успостављање Јединственог система 

прикупљања, организовања и размене података, предвиђено је и доношење 

подзаконског акта којим ће се утврдити  врста и природа података и информација 

које се прикупљају, анализирају, обрађују, организују, размењују, чувају и штите, 

као и методе, динамика и техничка средства која се у Јединственом систему 

примењују. Предвиђено је и доношење подзаконског акта којим ће бити утврђене 

мере и подстицаји, висина средстава за подстицај активности на локалном нивоу, 

критеријуми за расподелу и критеријуми за учешће јединица локалне самоуправе, 

којим ће се омогућити финансирање из буџета Републике Србије програма 

подстицаја активности локалне самоуправе у области управљања миграцијама. 

Предвиђено је да се наведена подзаконска акта донесу у року од дванаест месеци 

од дана ступања на снагу закона.  

Такође, за лица која обављају послове из области управљања миграцијама, 

на основу Програма обуке и оспособљавања који доноси Комесаријат, уз 

сагласност Владе, организоваће се обуке и оспособљавање за обављање послова од 

значаја за управљање миграцијама. Предвиђено је и доношење подзаконског акта 

којим ће се утврдити садржина и начин вођења евиденција која се односе на 

нестала лица. Рок за доношење наведених подзаконских аката накнадно ће се 

одредити јер је њихова израда условљена ступањем на снагу Закона. 

 

 

 

 

 


