Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за
период од 2015. до 2020. године
У протеклих двадесет година, Влада Републике Србије континуирано ради на
решавању проблема лица која су морала да напусте своје домове током сукоба на
простору бивше Југославије. Смањење броја избеглица углавном је резултат њихове
интеграције у Републици Србији. Од 537.937 избеглица и 79.791 ратом угрожених лица,
регистрованих на попису из 1996. године, више од 300.000 лица стекло је држављанство
Републике Србије што представља највећи процес интеграције избеглица у савременој Европи.
Република Србија и даље пружа подршку и помоћ за 43.763 избеглице, од којих су 32.371 из
Републике Хрватске, а 11.324 из Босне и Херцеговине.
Влада је Стратегију усвојила 2015.године а носилац активности је Комесаријат за
избеглице и миграције. Финансијска средства за извођење активности ове Стратегије нису
одређена.
Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за
период од 2015. до 2020. године односи се на две циљне групе : 1) избеглице чији је статус
дефинисан у складу са Законом о избеглицама и 2) интерно расељена лица са територије АП
Косово и Метохија. Ова стратегија је, у односу на избеглице, утврдила два основна, паралелна
правца деловања, којима се омогућава да избеглице слободно изаберу за њих најповољније
трајно решење – повратак или интеграцију.
Са проблемима избеглих и интерно расељених лица повезани су или се директно баве
следећи стратешки документи: Национални план за интеграцију Републике Србије у Европску
унију и Стратегија за управљање миграцијама, Национална стратегија одрживог развоја,
Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији, Стратегија
одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохији, Стратегија за унапређивање положаја
Рома у Републици Србији, Национална стратегија запошљавања 2011-2020, Национална
стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 2009 – 2015,
Стратегија развоја социјалне заштите, Национална стратегија за младе и Национална стратегија
о старењу.
Стратешки циљеви су:
1) Стварање неопходних услова за достојанствен и одржив повратак избеглица у Републику
Хрватску и Босну и Херцеговину путем регулаторних, институционалних и других
механизама за остваривање стечених права у земљама порекла
2) Обезбеђивање потребних услова за остваривање равноправности избеглица које су
одлучиле да живе у Републици Србији и њихово интегрисање у локалну заједницу (уз
одређених 6 посебних циљева)
3) Побољшати
животне услове најугроженијих категорија интерно расељених лица,
појединаца и породица, тако да остварују приступ правима, услугама и ресурсима, у складу
са законом, као и други грађани и да решавају своја основна животна питања (уз одређених
6 посебних циљева)
4) Заштита интереса интерно расељених лица у приступу и остваривању права у месту
порекла
Комесаријат за избеглице и миграције , као посебна организација основана Законом о
избеглицама, надлежан је за утврђивање статуса избеглице и вођење евиденције избеглих и
интерно расељених лица, збрињавање избеглица и интерно расељених лица, усклађивање
пружања помоћи од стране других органа и организација у земљи и иностранству,
обезбеђивање помоћи избеглицама у процесу повратка и реинтеграције, покретање иницијатива
за тражење међународне помоћи од стране УН и других међународних организација,
збрињавање и заштиту права интерно расељених лица.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

