Стратегија за управљање миграцијама
Влада Републике Србије усвојила је 23. јула 2009. године Стратегију за управљање
миграцијама. Стратегија поставља основе механизма који ће управљати миграцијама на
свеобухватан начин, у складу са европском политиком управљања миграционим токовима,
али уз уважавање сопствених специфичности. Дефинише елементе миграционе политике
Републике Србије: политика виза, интегрисано управљање границом, регулисан боравак
странаца, механизми за интеграцију миграната у друштво, укупна заштита својих држављана
који се налазе на раду и боравку у иностранству, као и активна политика запошљавања.
Временски рок трајања Стратегије није дефинисан, односно није прецизирана година
престанка важења. За праћење спровођења Стратегије формирано је Координационо тело за
праћење и управљање миграцијама, састављено од министара који су у оквиру свога ресора
надлежни за поједине аспекте миграција, док Комесаријат за избеглице обавља стручне,
оперативне и административно-техничке послове за Координационо тело. Планирано је да се
на сваке две године врши оцењивање Стратегије.
За спровођење ове стратегије у целости потребно је да издвојити значајна финансијска
средства, која ће се углавном обезбедити из републичког буџета за редовне активности
министарстава. Осим редовних средстава, за реализацију Стратегије је потребно издвојити
додатна средства и процењено је да у те сврхе треба издвојити око 25.000.000. динара годишње.
Стратегија је у сагласности са стратегијама, које се директно односе на групе
миграната и систем управљања миграцијама: Стратегија супротстављања илегалним
миграцијама у Републици Србији за период 2009–2014. године; Стратегија реинтеграције
повратника по основу Споразума о реадмисији; Стратегијa интегрисаног управљања границом
у Републици Србији; Стратегијa борбе против трговине људима у Републици Србији;
Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију.
Општи циљ Стратегије је управљање миграцијама на свеобухватан начин који ће
олакшати остваривање секторских циљева и приоритета државе у области миграција.
Дефинисана су три стратешка циља су:
 успостављање и примена механизама за свеобухватно и конзистентно праћење
миграционих токова у Републици Србији;
 употпуњавање стратешког, правног и институционалног оквира за јединствено управљање
миграцијама и заштита права миграната;
 стварање услова за интеграцију и социјалну инклузију, уз подизање свести о значају
миграција.
У
оквиру стратешких
циљева
дефинисани
су
специфични
циљеви:
институционализовати надлежност за прикупљање и анализу података о миграционом обиму и
токовима; дефинисати миграциони профил Републике Србије и редовно га ажурирати; 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; упознавање јавности са проблемима миграната и
сензибилизација органа државне управе и локалне самоуправе који су надлежни за остваривање
права миграната.
За спровођење ове стратегије у целости Република Србија мораће да издвоје значајна
средства. Међутим, средства за спровођење ове стратегије највећим делом се већ обезбеђују у
буџету за редовне активности министарства, као и за спровођење мера предвиђених секторским
стратегијама.
Стратегијом је предвиђено доношење заједничког акционог плана који чине акциони
планови надлежних министарстава. Заједнички акциони план израђује Комесеријат за
избеглице, а усваја Влада Републике Србије. Акциони план за спровођење Стратегије је
истекао 2012. године.
Цео текст стратегије можете наћи овде

