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СА ЖЕ ТАК: У ра ду су раз ма тра ни еко ном ски и прав ни аспек ти из бе-
глич ке кри зе на ста ле због ра та у Си ри ји. Циљ ра да је сте да по ка же ком-
плек сност про бле ма из бе глич ке кри зе на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 
По че так ис тра жи ва ња об у хва та ана ли зу из бе глич ке кри зе у Ср би ји ко ја се 
од но си на број из бе гли ца ко ји су из ра зи ли на ме ру да тра же азил и струк ту-
ру из бе гли ца према зе мљи по ре кла. На кон то га, про це њен је део ди рект них 
тро шко ва др жа ве као и укуп на по тро шња из бе гли ца при про ла ску кроз 
Ср би ју у 2015. го ди ни. Иден ти фи ко ва ни су тро шко ви ко ји се на ла зе у опе-
ра тив ном пла ну Вла де Ре пу бли ке Ср би је, тро шко ви при хват них и ази лант-
ских цен та ра, као и из во ри фи нан си ра ња ди рект них тро шко ва. До дат но је 
ана ли зи ран За кон о ази лу у свим зе мља ма бив ше Ју го сла ви је и утвр ђе не 
су тач ке кон вер ген ци је и ди вер ген ци је у овим за ко ни ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Из бе глич ка кри за, тро шко ви, За кон о ази лу, Ср би ја
JEL КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА: J15, K37

Ма ке до ни ја, Ср би ја, Хр ват ска и Сло ве ни ја би ле су на тран зит ној 
ру ти ка зе мља ма За пад не Евро пе за из бе гли це1 из Си ри је, Ав га ни ста на и 
Ира ка. У раз ви је не зе мље ЕУ при сти гло је ви ше од јед ног ми ли о на ре ги-
стро ва них из бе гли ца у 2015. го ди ни. Због то га Џ. Ха ген-Цан кер и Р. Ма лет 
на во де да се 2015. го ди на мо же на зва ти и го ди ном „европ ске ми грант ске 
кри зе” [Ha gen-Zan ker и Mal lett 2016]. Тра ја ње ра та у Си ри ји до ве ло је до 

1 Пре ма на во ди ма УН ХЦР-а, из бе гли це су осо бе ко је на пу шта ју ра том за хва ће не 
те ри то ри је, док су ми гран ти осо бе ко је на пу шта ју сво ју зе мљу ра ди бо љег жи вот ног стан-
дар да [UN HCR 2016].



нај ве ћег кре та ња из бе гли ца и ми гра на та у Евро пу од Дру гог свет ског ра та, 
што је до ве ло и до про ду бљи ва ња из бе глич ке кри зе. 

Циљ ра да је сте да по ка же ком плек сност про бле ма из бе глич ке кри зе 
и да по ку ша да осве тли ово пи та ње из еко ном ског и прав ног угла. По мо ћу 
по да та ка за Ср би ју из ра чу нат је део укуп них тро шко ва др жа ве као и про-
сеч ни днев ни тро шко ви из бе гли ца при про ласку кроз Ср би ју. До дат но, 
ана ли зи ран је За кон о ази лу у свим зе мља ма бив ше Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
и утвр ђе не су тач ке кон вер ген ци је и ди вер ген ци је у овом За ко ну. На ше 
ис тра жи ва ње те ме љи се на сле де ћим хи по те за ма:

– Ду же за др жа ва ње из бе гли ца на те ри то ри ји Ср би је ути че на по ве ћа-
ну по тро шњу др жа ве у ко јој се на ла зе.

– Из бе гли це, тра жи о ци ази ла и ли ца под суб си ди јар ном за шти том има-
ју јед на ка пра ва као и ре зи ден ти у Ма ке до ни ји, Ср би ји и Хр ват ској 
за раз ли ку од Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре.
У 2015. го ди ни кроз Ср би ју је про шло 579.518 из бе гли ца [КИРС 2015б], 

што је ви ше од 35 пу та не го у 2014. го ди ни. Пре ма из ве шта ју ОЕЦД-а 
[O ECD 2015а] ази лан ти из Си ри је, Ира ка и Ав га ни ста на углав ном ко ри-
сте пут пре ко ис точ ног Ме ди те ра на и За пад ног Бал ка на. Овај пут та ко ђе 
ко ри сте ази лан ти из Па ки ста на, ми грант ске гру пе из не ких африч ких зе-
ма ља, као и љу ди ко ји на пу шта ју те ри то ри ју За пад ног Бал ка на.

Дел Кар пио и Ваг нер ис тра жу ју ути цај си риј ских из бе гли ца на тр жи-
ште ра да Тур ске, ис ти чу ћи да је ути цај хе те ро ген [Del Car pio и Wag ner 2015]. 
Ис тра жи ва њем ути ца ја из бе глич ке кри зе на за по сле ност А. Кон стант пру-
жа од го вор на пи та ње да ли ми гран ти пре у зи ма ју рад на ме ста ло кал ном 
ста нов ни штву [Con stant 2014]. На осно ву ис тра жи ва ња за сно ва них на по-
да ци ма до шло се до за кључ ка да ми гран ти, не за ви сно од ни воа обра зо ва ња, 
на кра так рок не ути чу зна чај но на до ма ћу за по сле ност, док је ду го роч но 
ре зул тат при су ства ми гра на та по ве ћа на за по сле ност [Con stant 2014].

Ути цај на ми гра ци је и ми гран те у Евро пи, Ко лер и сар. ана ли зи ра ли 
су са аспек та тр жи шта ра да и со ци јал не по ли ти ке и у ре ги о нал ном кон-
тек сту [Ko e hler et al. 2010]. У окви ру ОЕЦД [2015б] ана ли зе ути ца ја из бе-
глич ког та ла са на европ ске при вре де, по себ но се раз ма тра ју еко ном ски ефек-
ти при ли ва из бе гли ца на јав не фи нан си је и тр жи ште ра да. Ајар и сар. 
на во де да је скром но по ве ћа ње ра ста бру то до ма ћег про из во да (БДП-а) 
ма кро е ко ном ски учи нак из бе глич ког та ла са на кра так рок, али сред њо-
роч но и ду го роч но по сма тра но, ути цај из бе глич ке кри зе за ви си од на чи на 
ин те гра ци је у тр жи ште ра да [Aiyar et al. 2016].

А. Ал ба сам ис тра жу је фак то ре ко ји спре ча ва ју или успо ра ва ју ус по-
ста вља ње за јед нич ког ре ше ња зе ма ља ЕУ за из бе глич ку кри зу, по себ но 
на гла ша ва ју ћи де мо граф ске фак то ре и еко ном ске ко ри сти ми гра ци ја у Евро-
пи [Al bas sam 2015]. Ли по вац и Ђу рић [2015] ана ли зи ра ју глав не раз ло ге 
и основ не ка рак те ри сти ке ак ту ел не из бе глич ке кри зе и ука зу ју на мо гу ће 
им пли ка ци је по без бед но сну ди на ми ку из ме ђу др жа ва кроз ко је про ла зи 
ми грант ска ру та. Ак ту ел ну из бе глич ку кри зу са без бед но сног аспек та 
про у ча ва ју и дру ги ау то ри [Tadić i dr. 2016; Ta ta lo vić i Mal nar 2015; La lić 
i dr. 2015].
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Рад се са сто ји од пет це ли на. У пр вом де лу су да та увод на раз ма тра-
ња и пре глед ли те ра ту ре. У дру гом де лу да та је ана ли за по да та ка ко ји су 
ко ри шће ни при ли ком про ра чу на тро шко ва, иза зва них из бе глич ком кри-
зом, у Ре пу бли ци Ср би ји. У тре ћем де лу раз мо тре ни су еко ном ски, а у че-
твр том прав ни аспек ти из бе глич ке кри зе. Пе ти део ра да са др жи за кључ на 
раз ма тра ња.

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА ЗА ИЗ БЕ ГЛИЧ КУ КРИ ЗУ У СР БИ ЈИ

Ана ли за из бе глич ке кри зе у Ср би ји од но си се на број из бе гли ца ко ји 
су из ра зи ли на ме ру да затра же азил у Ср би ји и струк ту ру из бе гли ца по 
зе мљи по ре кла. По да ци су пре у зе ти од Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми-
гра ци је Ре пу бли ке Ср би је (КИРС), Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је (МУП), Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је (МИ НРЗС), Цр ве ног кр ста, 
Бан ке По штан ска ште ди о ни ца (БПШ), Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
(РЗС); ре ле вант них ме ђу на род них ор га ни за ци ја (УН ХЦР, ИОМ (енгл. 
In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Mi gra tionIO M) и дру ге); про це на екс пе ра та 
из не вла ди них ор га ни за ци ја ко је ра де на те ре ну (Гру па 484, Цен тар за 
за шти ту и по моћ тра жи о ци ма ази ла /ЦЗПТА/ и дру ге); и из ја ва др жав них 
зва нич ни ка да тих у ме ди ји ма.

Гра фи кон 1. Број из бе гли ца ко ји су из ра зи ли на ме ру да затра же азил  
у Ср би ји у 2015. го ди ни 

Из вор по да та ка: [КИРС 2015б]

На Гра фи ко ну 1 је при мет но да се у Ср би ји број из бе гли ца зна чај ни је 
по ве ћао од ју ла ме се ца 2015. го ди не. При лив из бе гли ца се ин тен зи ви рао 
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од по чет ка ок то бра и на ста вљен је но вем бра и де цем бра 2015. го ди не, као 
и ја ну а ра и фе бру а ра 2016. го ди не [КИРС 2015б]. Са мо у ок то бру 2015. 
го ди не преко те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је про шло је 180 хи ља да тра-
жи ла ца ази ла.

Гра фи кон 2. Струк ту ра из бе гли ца по зе мљи по ре кла 2015. vs. 2014. го ди не (%)
Из вор по да та ка: [UN HCR 2014; КИРС 2015б]

На Гра фи ко ну 2 пред ста вље на је струк ту ра из бе гли ца по зе мљи по-
ре кла у 2014. и 2015. го ди ни, а ко ји су про шли те ри то ри јом Ре пу бли ке 
Ср би је. У 2015. го ди ни ме ња се струк ту ра из бе гли ца према зе мљи по ре кла 
у од но су на 2014. го ди ну. До ми нан тан део из бе глич ке по пу ла ци је 2014. 
и 2015. го ди не чи не љу ди из Си ри је и то 59% и 52%, ре спек тив но. У 2014. 
и 2015. го ди ни, из Ав га ни ста на је 18% и 28% из бе гли ца, ре спек тив но. Из 
Со ма ли је 4,3%, Ира ка и Па ки ста на 1,7% у 2014. го ди ни. На по ме ни мо да 
пре ма УН ХЦР-у2 по сто је са мо по да ци за кључ но са 31. ок то бром 2015. 
го ди не, та ко да не ма по да та ка до кра ја 2015. Сто га су за 2015. го ди ну ко ри-
шћени по даци Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је 
[КИРС 2015б]. Да кле, у 2015. по сле из бе гли ца из Си ри је и Ав га ни ста на до-
ми нант ну гру па ци ју чи не из бе гли це из Ира ка (13%), док на оста ле от па да 
око 7%.

2 На по ме ни мо да УН ХЦР има по дат ке за це лу 2014. го ди ну. Ме ђу тим по да ци за 2015. 
го ди ну до ступ ни су са мо до но вем бра 2015, ка да је реч о бро ју тра жи ла ца ази ла у Ср би ји, 
док су, ка да је у пи та њу по пу ње ност при хват них цен та ра, до ступ ни по да ци за кључ но са 
сеп тем бром 2015. го ди не.
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ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ КРИ ЗЕ У СР БИ ЈИ

Укуп ни тро шко ви др жа ве иза зва ни из бе глич ком кри зом по де ље ни 
су на ди рект не и ин ди рект не, као на Сли ци 1. У ди рект не тро шко ве ко је смо 
мо гли да иден ти фи ку је мо спа да ју тро шко ви ко ји се на ла зе у опе ра тив ном 
пла ну Вла де Ре пу бли ке Ср би је [МИНРЗС 2015] и у њих спадају: тро шко-
ви др жа ве Ср би је, тро шко ви Цр ве ног кр ста и оста ле до на ци је вла да и 
ор га ни за ци ја. У ди рект не тро шко ве та ко ђе спа да ју и тро шко ви: при хват них 
и ази лант ских цен та ра, хра на, во да и хи ги је на, обу ћа и оде ћа, про ши ри ва-
ње ка па ци те та по сто је ћих цен та ра и адап та ци ја но вих цен та ра. Из во ри 
фи нан си ра ња ди рект них про це ње них тро шко ва су: Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, до на ци је стра них вла да, Цр ве ни крст, УН ХЦР, Ка ри тас и дру ги. 
Нео б у хва ће ни ди рект ни тро шко ви од но се се на ин ди ви ду ал не до на ци је 
фи зич ких и прав них ли ца, во лон те р ски рад, ак тив ност по је ди них цен та ра, 
тро шко ве град ње при хват ног цен тра код Бу ја нов ца, до дат не до на ци је 
хра не, ка ба ни ца, ша то ра и слич но, чи шће ње зо не где су бо ра ви ле из бе-
гли це на гра ни ци са Хр ват ском, тро шко ве из град ње кам па код Су бо ти це, 
тро шко ве цен та ра код ма ђар ске гра ни це ко ји су у функ ци ји, тро шко ве 
ин фо пунк то ва, штам па ња фла је ра, ра ди о ни це за де цу, до на ци је пред у зе ћа 
и по је ди на ца. У ин ди рект не (опо р ту ни тет не) тро шко ве спа да ју: ште та од 
бло ка де гра ни ца са Хр ват ском и Ма ђар ском, тро шко ви ко му нал них слу-
жби, тро шко ви ле ка ра, тро шко ви по ли ца ја ца, во лон тер ски рад и дру го. 
Ин ди рект не тро шко ве тре ба ло би иден ти фи ко ва ти на те ре ну и про це ни-
ти, што би зах те ва ло те мељ ни је ис тра жи ва ње, сто га су на ше про це не тро-
шко ва у Ср би ји кон зер ва тив не. Илу стра ци је ра ди, при чи ње на ште та због 
за сто ја у роб ној раз ме ни и бло ка де гра ни ца са Хр ват ском и Ма ђар ском 
за Србију би мо гла да из но си неколико де се ти на ми ли о на евра, али ју је 
те шко про це ни ти. На при мер, на днев ном ни воу роб на раз ме на са Хр ват-
ском је из ме ђу 1 и 1,5 ми ли о на евра [РЗС 2015].

Сли ка 1. Струк ту ра тро шко ва иза зва них из бе глич ком кри зом у Ср би ји
Из вор: [Ау тор ски при каз]
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Без те рен ског ис тра жи ва ња ни је би ло мо гу ће де таљ ни је про це ни ти 
еко ном ске ефек те из бе глич ке кри зе у Ср би ји, но ипак смо ус пе ли да про-
це ни мо је дан део ди рект них тро шко ва за Ср би ју, ко ји се кре ћу око 30 ми-
ли о на евра у 2015. го ди ни. На и ме, до сре ди не ле та (јул 2015. го ди не) го то-
во је ди ни ди рек тан тро шак на из бе гли це био је ве зан за ази лант ске цен тре 
(ви де ти гра фи кон 3), док су из бе гли це са ме фи нан си ра ле оста ле тро шко ве. 
Сто га се на ша про це на ди рект них тро шко ва пре вас ход но од но си на тро-
шко ве од ју ла 2015. го ди не ка да се бе ле жи нај ве ћи део тро шко ва на из бе гли-
це. Ме ђу тим, под се ћа мо да ни су сви тро шко ви (нео б у хва ће ни ди рект ни 
и ин ди рект ни) укљу че ни у ову про це ну. Нај ве ћи тро шак ази лант ских цен-
та ра за бе ле жен је у ја ну а ру 2015. го ди не (та да је и по пу ње ност цен та ра 
би ла око 16%), и кре тао се око 31 хи ља ду евра, док је нај ма њи тро шак био 
у сеп тем бру 2015. го ди не (та да је по пу ње ност цен та ра би ла 5%) и из но сио је 
6,5 хи ља да евра. Тро шак ази лант ских цен та ра смо про ра чу на ли на осно-
ву по да та ка ко је смо до би ли од за по сле них у Цен тру за за шти ту и по моћ 
тра жи о ци ма ази ла и на осно ву УН ХЦР по да та ка о по пу ње но сти пет стал-
них3 ази лант ских цен та ра у Ср би ји у 2015. го ди ни.

Гра фи кон 3. Про це ње ни ме сеч ни тро шко ви у ази лант ским цен три ма у  
Ср би ји 2015. го ди не, (у €)

Из вор: [Ау тор ски про ра чун на осно ву УН ХЦР и ЦЗПТА по да та ка]

На по ме ни мо да је уо че на сле де ћа тен ден ци ја: што се ви ше тро ши на 
из бе гли це, то ће њи хо ва лич на про сеч на днев на по тро шња би ти ма ња. 
До дат но, што се из бе гли це ду же за др жа ва ју у Ср би ји, то ће по је ди нач на 

3 Ба ња Ко ви ља ча, Бо го ва ђа, Сје ни ца, Ту тин и Кр ња ча
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про сеч на днев на по тро шња би ти ма ња, а тро шак (др жа ве, до на то ра, по-
је ди на ца) на њих би ти ве ћи. На и ме, ми смо ус пе ли да про це ни мо и укуп ну 
по тро шњу из бе гли ца ко је су про шле кроз те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је 
у 2015. го ди ни. Сто га, укуп на по тро шња ни је ма ња од 20 ми ли о на евра за 
це лу 2015. го ди ну. Укуп ни тран сфер нов ца пре ко Ве стерн Уни он (We stern 
Union) је по ве ћан за 21% у тре ћем квар та лу 2015. го ди не у од но су на исти 
пе ри од прет ход не го ди не [БПШ 2015]. Ме ђу тим, део овог по ве ћа ња ве ро-
ват но се мо же при пи са ти тран сфе ри ма ре зи де на та Ре пу бли ке Ср би је. Ипак, 
нај ве ћи део по ве ћа ња укуп ног тран сфе ра нов ца од ла зи на тран сфе ре 
из бе гли ца. Тре ба ло би има ти на уму да су из бе гли це мо гле ово ли ко да тро-
ше баш због тога што су би ли огра ни че ни за ко ном да оста ју мак си мал но 
три да на у Ср би ји. Та ко ђе, мо же се прет по ста ви ти да је део лич не днев не 
по тро шње из бе гли ца ре а ли зо ван у окви ру „си ве” еко но ми је, но без те рен-
ског ис тра жи ва ња ни је мо гу ће про це ни ти та чан удео „си ве” еко но ми је.

Мо гу ће је прет по ста ви ти да ће не ке зе мље на Бал кан ској ру ти за и ста 
има ти ко ри сти од про ла ска из бе гли ца њи хо вом те ри то ри јом, на кра так рок. 
Ш. Ајар и сар. ус пе ли су да про це не фи скал не тро шко ве тра жи ла ца ази ла 
у Хр ват ској и Ср би ји4, као и за оста ле европ ске зе мље. У пе ри о ду 2014–2016, 
фи скал ни тро шак (у про цен ти ма БДП-а) тра жи ла ца ази ла у Хр ват ској је 
0,002; 0,09 и 0,11, док је у Ср би ји 0,00; 0,06 и 0,10 ре спек тив но [Aiyar et al. 
2016]. Ова ана ли за по ка зу је да хи по те за о ду жем за др жа ва њу из бе гли ца 
на те ри то ри ји не ке зе мље и по ве ћа ној по тро шњи др жа ве у ко јој се на ла зе 
из бе гли це, не мо же би ти од би је на. 

ПРАВ НИ АСПЕК ТИ ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ КРИ ЗЕ

Да би смо до кра ја са гле да ли еко ном ске аспек те мо гу ћег остан ка не ког 
де ла из бе глич ке по пу ла ци је на бал кан ској те ри то ри ји, по треб но је по ћи 
од За ко на о ази лу у сва кој зе мљи. Бар бе рић на во ди да је у Хр ват ској на 
сна зи За кон о ази лу из 20075. го ди не [Barberić 2015]. Сли чан За кон о ази лу 
ва жи у Ср би ји та ко ђе од 2007. го ди не, у Цр ној Го ри и Сло ве ни ји од 2006, 
у Ма ке до ни ји од 2013.6 го ди не и у Бо сни и Хер це го ви ни од 2016. го ди не. 
У та бе ли 1 су су ми ра не кон вер гент не обла сти из За ко на о ази лу за ли ца 
ко ја тра же азил, из бе гли це и ли ца под суб си ди јар ном за шти том за сва ку 
зе мљу бив ше Ју го сла ви је, и за основ не жи вот не ства ри као што су: сме штај, 
рад, здрав стве на за шти та, обра зо ва ње, со ци јал на за шти та, бес плат на прав-
на по моћ, сло бо да ве ро и спо ве сти и вер ског вас пи та ва ња де це, спа ја ње 
по ро ди це и одр жа ва ње је дин ства по ро ди це, по моћ при ин те гра ци ји у 
дру штво. 

4 Кон та ки ра ли смо ау то ре ММФ пу бли ка ци је 24. фе бру а ра 2016. го ди не, и ре че но нам 
је да су про ра чун фи скал ног тро шка на име тра жи ла ца ази ла (у % БДП-а) на пра ви ли са мо 
за зе мље за ко је су има ли по дат ке. Не до ста так по да та ка је раз лог за што не ма мо про ра чун за 
оста ле бал кан ске зе мље.

5 Ко ри сти ли смо ен гле ску вер зи ју За ко на из 2010. го ди не.
6 Ко ри сти ли смо ен гле ску вер зи ју За ко на из 2013. го ди не.



Та бе ла 1. Тач ке сла га ња у За ко ну о ази лу за зе мље бив ше Ју го сла ви је

Пра во на … Бо сна и 
Хер це го ви на Хр ват ска Ма ке до ни ја Цр на Го ра Ср би ја Сло ве ни ја 

Сме штај 
став Б: чл. 34; 
пар. VI: чл. 76, 

78

став II, 
чл. 29, 38, 

42

погл. VI: чл. 
48; пар. II: чл. 

52, 59

чл. 25, 29, 
44, 55

пар. VI: 
чл. 39, 44

пар. III: чл. 43, 
45; пар. IV: чл. 47

Рад пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, чл. 
29, 36, 43

погл. VI: чл. 48, 
пар. II: чл. 56 чл. 44, 46 пар. VI: 

чл. 43

пар. III: чл. 43, 
46a; пар. IV: 

чл. 47
Здрав стве на 

не га 
пар. VI: чл. 62, 

76, 78
став II, чл. 
29, 31, 44

погл. VI: чл. 48, 
пар. II: чл. 54

чл. 29, 44, 
55

пар. VI: 
чл. 40

пар. III: чл. 43, 
46; пар. IV: чл. 47

Основ но 
и сред ње 

обра зо ва ње 

пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, 
чл. 29, 32, 

45

погл. VI: 
чл. 64

чл. 29, 44, 
55

пар. VI: 
чл. 41

пар. III: чл. 43 
(са мо основ но 
обра зо ва ње); 
пар. IV: чл. 47

Со ци јал на 
за шти та 

пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, 
чл. 40, 49 —

чл. 29, 45, 
55

пар. VI: 
чл. 41 —

Фи нан сиј ска 
по др шка —

став II, 
чл. 33 пар. II: чл. 53 чл. 29 пар. VI: 

чл. 39 пар. III: чл. 43

Бес плат на 
прав на по моћ 

пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, чл. 
29, 34, 47 погл. I: чл. 14 чл. 29, 44, 

55
пар. VI: 
чл. 42

пар. III: чл. 43; 
пар. IV: чл. 55

Сло бо да ве-
ро и спо ве сти 
и ре ли гиј ско 
вас пи та ње 

де це 

—
став II, 

чл. 29, 46 —
чл. 29, 44, 

55
пар. VI: 
чл. 42 —

Спа ја ње 
по ро ди це 

пар. I: чл. 13; 
пар. VI, став Б: 
чл. 63; пар. VI: 

чл. 78

став II, 
чл. 40, 48 погл. I: чл. 8 чл. 44, 47, 

55
став VII: 

чл. 48 —

Очу ва ње 
је дин ства 
по ро ди це 

пар. I: чл. 14 став II, 
чл. 40, 51 — чл. 9, 29 став VII: 

чл. 48
пар. I: 
чл. 3

По моћ при 
ин те гра ци ји 
у дру штво 

пар. VI: став B: 
чл. 78

став II, 
чл. 40, 50 —

чл. 44, 48, 
49

пар. VI: 
чл. 46 пар. IV: чл. 47

Јед на ка 
пра ва као и 

ре зи ден ти …
—

став II, 
чл. 30, 41

погл. II: чл. 50, 
56, погл. III: 
чл. 58, 60; 

погл. VI: чл. 64

чл. 46, 
од но си се 
са мо на 
пра ва из 
рад ног 
од но са 

пар. VI: 
чл. 427

пар. IV: чл. 55, 
од но си се са мо 

на прав ну по мо ћ

И звор: Ау тор ски при каз на осно ву по да та ка: БиХ [ZoA 2016]; Хр ват ска [AA 2010]; 
Ма ке до ни ја [LATP 2003; ЗАПЗ 2013]; Цр на Го ра [ZoA 2006cg]; Ср би ја [ЗоА 2007]; 
Сло ве ни ја [ZoA 2006s].

7 „Стра нац ко ме је одо бре но стал но на се ља ва ње из јед на чен је у пра ви ма и оба ве за ма 
са др жа вља ни ма Р. Ср би је...” [ЗоС 2008: чл. 37, ст. 8].
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Да кле, За кон о ази лу у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је (с ма лим раз ли-
ка ма уну тар сва ке зе мље) из бе гли ца ма, тра жи о ци ма ази ла и ли ци ма под 
суб си ди јар ном за шти том га ран ту је пра во на прет ход но по бро ја не основ-
не жи вот не ства ри. До дат но, прâ ва из бе гли ца су јед на ка пра ви ма др жа-
вља на Ре пу бли ке Ср би је [ЗоА 2007: чл. 42, пар. 6], Ре пу бли ке Хр ват ске 
[AA 2010: чл. 30, 41, ст. 2] и Ре пу бли ке Ма ке до ни је у по гла вљу II [ЗАПЗ 
2013: чл. 50, 56]; по гла вљу III [ЗАПЗ 2013: чл. 58, 60]; по гла вљу VI [ЗАПЗ 
2013: чл. 64]. Ова ана ли за го во ри о то ме да хи по те за по ко јој из бе гли це, 
тра жи о ци ази ла и ли ца под суб си ди јар ном за шти том има ју јед на ка пра-
ва као и ре зи ден ти је ди но у Ма ке до ни ји, Ср би ји и Хр ват ској, не мо же 
би ти од би је на.

Има ју ћи у ви ду ана ли зи ра не прав не аспек те као и ре зул та те до ко јих 
смо до шли, по ста вља се пи та ње да ли је иза бра на Бал кан ска ру та слу чај-
на и за што из бе гли це ни су ода бра ле пут да се из Тур ске пре ба це пре ко 
Бу гар ске до за пад них зе ма ља ЕУ. Ипак, уз ве ли ки ри зик из бе гли це би-
ра ју тран зит ну ру ту пре ко Ма ке до ни је, Ср би је и Хр ват ске, за о би ла зе ћи 
Бу гар ску. Мо гу ћи раз лог та кве од лу ке је не што ре стрик тив ни ји За кон о 
ази лу [ААB 2002] ко ји је на сна зи у Бу гар ској.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У ра ду су ана ли зи ра ни еко ном ски и прав ни аспек ти из бе глич ке кри-
зе у Ср би ји иза зва не ра том у Си ри ји. Про це ње но је да део ди рект них 
тро шко ва за Ср би ју из но си око 30 ми ли о на евра у 2015. го ди ни. Про це на 
ди рект них тро шко ва се пре вас ход но од но си на тро шко ве од ју ла 2015. 
го ди не ка да се бе ле жи нај ве ћи део тро шко ва на из бе гли це. До ју ла 2015. 
го ди не ско ро је ди ни ди рек тан тро шак на из бе гли це био је ве зан за ази лант-
ске цен тре. Нај ве ћи тро шак ази лант ских цен та ра за бе ле жен је ја ну а ра 
2015. го ди не, и кре тао се око 31 хи ља ду евра, док је нај ма њи тро шак био 
сеп тем бра 2015. го ди не и из но сио је 6,5 хи ља да евра. Про це ње но је да 
укуп на по тро шња из бе гли ца ко је су про шле кроз те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је ни је ма ња од 20 ми ли о на евра за це лу 2015. го ди ну. Про ла ском 
из бе гли ца кроз Ср би ју за бе ле жен је фи скал ни тро шак од 0,10% БДП-а у 
2016. го ди ни [Aiyar et al. 2016]. Ре зул та ти ана ли зе за ко на о ази лу по твр-
ђу ју да са мо у Ма ке до ни ји, Ср би ји и Хр ват ској ва жи да из бе гли це, тра-
жи о ци ази ла и ли ца под суб си ди јар ном за шти том има ју јед на ка пра ва 
као и ре зи ден ти.

Др жа ве бив ше Ју го сла ви је ис цр пље не су рат ним де ша ва њи ма 90-их 
го ди на, го ди на ма тран зи ци је и из бе гли штва и на сле ди ле су мно ге про бле ме 
за јед нич ке др жа ве [Ocić 1998], с ко ји ма се и да нас бо ре. Дан ски са вет за 
из бе гли це на во ди да је Ср би ја још увек до ма ћин нај ви ше ра се ље них ли ца 
у Евро пи и про гла ше на је јед ном од пет зе ма ља у све ту ко је су по го ђе не 
ду го трај ном из бе глич ком кри зом [DRC 2016].
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ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

Ис тра жи ва ње у овом ра ду фи нан си ра но је про јек ти ма Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је под бро је ви ма: 
47009 и 179015. Ау то ри се за хва љу ју ко ле ги ни ци Алек сан дри Бран ко вић, 
спољ ном са рад ни ку Ин сти ту та еко ном ских на у ка за по моћ у при ку пља њу 
по да та ка за ис тра жи ва ње, на ко ри сним са ве ти ма и ве о ма вред ним ко мен-
та ри ма. 
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SUM MARY: The pa per analyses eco no mic and le gal aspects of the re fu gee cri sis 
ca u sed by the war in Syria. The aim of this pa per is con si de ring of the re fu gee cri sis 
com ple xity in the Re pu blic of Ser bia. At first, our re se arch in clu des the analysis of the 
re fu gee cri sis in Ser bia that re fers to the num ber of re fu ge es who ex pres sed the ir in ten tion 
to se ek asylum in Ser bia and the ori gin co un try of re fu ge es. Af ter that, the part of di rect 
costs of the sta te are esti ma ted as well as the to tal con sump tion of re fu ge es du ring cros-
sing Ser bia in 2015. The costs in the ope ra ti o nal plan of the Re pu blic of Ser bia Go vern-
ment, and the re cep tion and asylum cen tres costs are iden ti fied, as well as so ur ces of 
fi nan cing of di rect costs. The esti ma ted di rect costs for Ser bia are aro und 30 mil lion 
Eu ros, and to tal con sump tion of re fu ge es in 2015 is not less than 20 mil lion eu ro. Ad di-
ti o nally, we analysed the Asylum Act in the ex-YU co un tri es, and de ter mi ned con ver gen ce 
and di ver gen ce of the ir dif fe rent acts. Our re sults of the Asylum Act analyses in each 
co un try con fi rm that re fu ge es, asylum se e ke rs and per sons enjoying sub si di ary pro tec tion 
ha ve the sa me rights as re si dents in Ma ce do nia, Ser bia and Cro a tia. This is the ma jor 
re sult of this pa per. Anyone in Ser bia or in the Bal kan re gion did not find si mi lar re sults. 
Con se qu ently, the re sults of this pa per are uni que and ex clu si ve. The re fo re, the se re sults 
are very im por tant for the sci en ti fic and pro fes si o nal pu blic.
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