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Сажетак
Од 2008. го ди не, ка да је сту пио на сна гу За кон о ази лу, па 

до да нас у Ср би ји се бе ле жи по раст бро ја еви ден ти ра них осо ба 
ко је тра же азил. Ко ли ко их  про ла зи кроз на шу зе мљу, а ко ји ни су 
еви ден ти ра ни и не тра же азил, те шко је по у зда но про це ни ти. Те-
жак жи вот у зе мља ма Ази је и Бли ског Ис то ка и ра то ви на се ве ру 
Афри ке ути ца ли су да се по ве ћа број по ро ди ца ко ји су се у по тра зи 
за бо љим жи во том „за гла ви ли“  у на шој зе мљи.

У ра ду по ку ша ва мо да скре не мо па жњу струч ној и на уч ној 
јав но сти на ази лан те ко ји су пре шли гра ни це и гра ни це, ко је су ра-
зни кри јум ча ри љу ди ма оста вља ли пред на шим гра ни ца ма а да су 
они са ми ми сли ли да су већ у не кој зе мљи ЕУ, и на оне, ко ји пре-
стра ше ни или по у че ни, да су сре том са МУП-ом од мах тра же азил. 
По се бан про блем су ма ло лет ни ци, одво је ни од ро ди те ља, и не зна-
ју ка ква их суд би на че ка. По да ци ко је ана ли зи ра мо при ку пље ни су 
у Ко ме са ри ја ту за из бе гли це, Цен тру за сме штај ма ло лет них стра-
них ли ца без прат ње ро ди те ља или ста ра те ља и Цен тру за за шти-
ту ази ла на та Циљ при ло га је по ку шај од го во ра на пи та ња: бро ја и 
по ре кла ази ла на та као и прав не и прак тич не стра не оства ри ва ња 
њи хо вих пра ва, ана ли зе услу га ко је им се пру жа ју и мо гућ но сти за 
по бољ ша ње истих.

* Tекст је настао као резултат рада на пројекту бр. 47011 koји финансира Министарство 
просвете и науке РС.



СПМ број 4/2011, година XVIII, свеска 34. стр. 421-440.

422

По зна то је да су ази лан ти на том пу ту на де и не из ве сно сти 
из ло же ни опа сно сти ма тр го ви не љу ди ма и раз ли чи тим об ли ци ма 
зло ста вља ња, де ца и же не по го то во, и да им је по треб на аде кват на 
по моћ и за шти та. За пру жа ње по мо ћи, уз за кон ску ре гу ла ти ву, по-
тре бан је до во љан број  ка дро ва за пру жа ње пси хо со ци јал не по мо-
ћи, ин сти ту ци о нал ни сме штај и ма те ри јал на сред ства.
Кључ не ре чи: За кон о ази лу, ма ло лет ни ази лан ти, зе мље по ре кла, раз ло-

зи тра же ња ази ла

ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ МИГРАЦИЈА

Пре ма де фи ни ци ји УН ХЦР „тра жи о ци ази ла ( ази лан ти) 
су осо бе ко је су су штин ски из бе гли це, али њи хов ста тус још увек 
ни је де фи ни тив но од лу чен“. На на ци о нал ним си сте ми ма ази ла је 
да од лу че по ко јим кри те ри ју ми ма се осо ба од ре ђу је за на ци о нал ну 
и ме ђу на род ну по моћ. Уко ли ко  у пред ви ђе ној про це ду ри осо ба не 
до би је  ста тус из бе гли це од но сно ази лан та, вра ћа се у зе мљу по ре-
кла или прет ход ну зе мљу бо рав ка. Из у зе так од овог пра ви ла су ма-
сов ни по кре ти из бе гли ца ко ји не ма ју ин ди ви ду ал ни ка рак тер не го 
су по сле ди ца  ма сов ног про го на, из го на, на си ља и рат ног ста ња, и 
то пре све га у усло ви ма ка да је, из прак тич них раз ло га, не мо гу ће 
оба ви ти ин ди ви ду ал не раз го во ре и оба ви ти аде кват ну про це ду ру.1)

УН ХЦР је 28 мар та 2011. об ја вио по дат ке о кре та њу тра жи о-
ца ази ла у 44 ин ду стриј ске зе мље у пр вој де це ни ји 21. ве ка. Пре ма 
по да ци ма из не тим у пу бли ка ци ји о трен до ви ма ази ла у ин ду стри-
ја ли зо ва ним зе мља ма, број тра жи ла ца ази ла је опао од ни воа са  
620 000 при ја ва за азил го ди шње у 2001.  на 358 000 у 2010., што 
је око 5% ма ње не го 2009., че твр ти је нај ма њи број ази ла на та у 
по след њих 10 го ди на и пред ста вља са мо 42% ори ги нал не сто пе из 
2001. У по да ци ма за 2010. го ди ну од по је ди нач них зе ма ља из два ја 
се Ср би ја са АП КиМ са 8% по је ди нач них при ја ва по на ци о нал но-
сти (28 900 при ја ва), ко ју сле де Ав га ни стан (7%), Ки на (6%), Ру ска 
Фе де ра ци ја, Со ма ли ја и Иран (са 5% при ја ва)2).  

Иако  мо же, на пр ви по глед, овај тренд опа да ња  бро ја под-
но си ла ца ази ла на та из гле да ти по зи ти ван раз ло га за оп ти ми зам је 
ма ло. Узро ци опа да ња су раз ли чи ти и бо ји мо се, да  там на број ка 

1) Та кви при ме ри по зна ти су у Ср би ји са ма сов ним до ла ском из бе глих и прог на них ли ца 
из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не 90-тих го ди на 20. ве ка али и у тим си ту а ци ја ма се 
вр шио по пис из бе гли ца и из да ва ла аде кват на при вре ме на лич на до ку мен та.

2) Asylum Le vels and Trends in In du stri a li zed Co un tri es 2010 (2011), УН ХЦР, Же не ва. стр. 5 
i 11
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ими гра на та за ма гљу је и при бли жно, пра во ста ње. Узро ци ко ји се 
на во де су:

– УН ХЦР је у свом из ве шта ју о ими гра ци о ним трен до ви-
ма на гла сио да је ве ли ки број ази ла на та услед тра ди ци-
о нал них раз ло га из бе гли штва (гра ђан ски и ме ђу др жав-
ни ра то ви) у су ко би ма у Афри ци и Ази ји при хва ћен у 
су сед ним зе мља ма у раз во ју, и у том сми слу је сма њен 
број ими гра ци о ни при ти сак на ин ду стриј ски раз ви је не 
зе мље.

– Тренд по ве ћа ног бро ја тра жи ла ца ази ла из Р. Ср би је и 
Р. Ма ке до ни је при вре ме ног је ка рак те ра, услед до би ја-
ња без ви зног ре жи ма, а од ре ђе ни број азил них при ја ва 
су штин ски пред ста вља зло у по тре бу овог ре жи ма ко ја 
је мо гла до ве сти и до ње го ве су спен зи је. Ус по ста вље ни 
ме ха ни зам ре ад ми си је прак тич но оне мо гу ћа ва ова кав 
вид ими гра ци је.

– Мно ге ин ду стриј ске зе мље су по ста ви ле ри го ро зне 
усло ве за до би ја ње ази ла, су о че не са за си ће њем тр жи-
шта рад не сна ге, по ве ћа ном ими гра ци јом рад не сна ге 
уну тар ЕУ при кљу че њем но вих чла ни ца, до ла ском по-
ли тич ких пар ти ја де сни це на власт и по ве ћа ни ме ђу ет-
нич ким тен зи ја ма са при пад ни ци ма Ислам ске вер ске 
за јед ни це услед не у спе ха со ци јал не ин те гра ци је (Фран-
цу ска) или стра хом од гло бал ног те ро ри зма. По тен ци-
јал ни ази лан ти су по ве ћа ним про то ком ин фор ма ци ја и 
уво ђе њем ин тер не та по ста ли да ле ко све сни ји ова квих 
по ли ти ка и вољ ни су да иле гал но пре ла зе гра ни це, бо-
ра ве и ра де у за пад ним зе мља ма ви ше не го да под не су 
зах тев за азил са ма лим шан са ма за успех. У том сми-
слу зах те ви за азил пред ста вља ју са мо ле гал но ви дљив 
број по тен ци јал них ими гра на та. Та ко ђе, мно ги иле гал ни 
ими гран ти се до бро вољ но вра ћа ју на прет ход ну гра ни цу 
ка ко би по но во по ку ша ли иле гал ни пре лаз, у на ди да не-
ће би ти ухва ће ни. Ко ли ко зва нич не број ке под но си ла ца 
ази ла не ре ал не, го во ре и по да ци да се из Шпа ни је го ди-
шње из ру чи око 100 000 иле гал них ими гра на та на зад у 
Ма ро ко.

– У усло ви ма еко ном ске кри зе зе мље су се опре де ли ле да 
до дат но по ја ча ју за шти ту сво јих гра ни ца. Пре ма Стан-
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ко вић. Д. (2009)3): „Све зе мље све та се не су мљи во 
су о ча ва ју са нај те жом кри зом у исто ри ји свог раз-
во ја, по ку ша ва ју ћи да, на раз ли чи те на чи не и уз пу-
но на по ра, кре и ра њем но вих ми гра ци о них по ли ти ка 
за у ста ве да љи при лив ми гра на та и са чу ва ју тр жи-
ште ра да за до ми цил но ста нов ни штво ... ре гру то-
ва ње ми гра на та за вре ме тра ја ња кри зе по ка за ло 
се као ја ко осе тљи во пи та ње. Сто га, кон тро ла др-
жав них гра ни ца од стра не вла да по је ди них зе ма ља 
у до ба ме ђу на род ног тр жи шта и мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја, са да се по но во ре а фир ми ше ка ко би 
у очи ма гра ђа на – би рач ког те ла де ло ва ло као да 
ра де на убла жа ва њу кри зе“

Ме ђу тим, као јед на од по сле ди ца по ве ћа них не је дан ко сти 
у ери гло ба ли за ци је че сто се ис ти че иле гал на ими гра ци ја мла дих 
љу ди из зе ма ља у раз во ју, ко ји иле гал но пре ла зе гра ни це без па пи-
ра са ци љем бо љег жи во та.4) Сма тра се да је ова фор ма иле гал них 
ими гра ци ја ре зул тат по ра ста „ја за из ме ђу два све та“ -  не рав но мер-
ног обра сца раз во ја раз ви је них и зе ма ља у раз во ју то ком по след-
њих по ла ве ка. Б. Ми ла но вић (2007) на во ди да је нпр. од нос БПД 
по ста нов ни ку из ме ђу Мек си ка и САД по рас тао са 3,5:1 1960. на 
4,5:1 (узи ма ју ћи и об зир па ри те це на) а из ме ђу Шпа ни је и Ма ро ка 
је тај јаз удво стру чен (са 2,3:1 на 4,5:1)5).  Упра во ова кве тач ке на 
ко ји ма је не јед на кост нај ве ћа а фи зич ка дис тан ца нај ма ња, пред-
ста вља ју ме ста нај ве ћег ми гра тор ног прит ска, укљу чу ћи и мор ску 
ру ту из ме ђу Ли би је и Ита ли је ко јом па тро ли ра слу жба ЕУ „Фрон-
текс“. Нај ве ћи про фи те ри од гло бал не не јед на ко сти су упра во тр-
гов ци љу ди ма ко ји на пла ћу ју око 1 000 – 1 500 евра по осо би, па је 
про це на да „су го ди шњи тро шко ви Фрон тек са од 40 ми ли о на евра 
јед на ки „тран спорт ним тро шко ви ма“ 40 000 Африч ких ими гра-
на та ко ји су у Ита ли ју сти гли са мо 2008. го ди не“ (по ве ћа ње од 
75% у од но су на 2007.)6) а све до ци смо да ве ли ки број ими гра на та 
не пре жи ви ова кво пу то ва ње, или за вр ша ва као жр тва тра фи кин га 

3) Стан ко вић, Д. (2009): „Ре пер ку си је свет ске еко ном ске кри зе на то ко ве ми гра ци је“, чла-
нак об ја вљен у збор ни ку „Со ци јал на по ли ти ка и кри за“, (ур. Ву ко вић, Д. И Аран да рен-
ко М.), стр. 165.

4) Ен гле ски по јам за ими гран те без па пи ра је „ха ра га“, реч арап ског по ре кла ко ја озна ча ва 
осо бе ко је уни шта ва ју сво је иден ти фи ка ци о не до ку мен те. 

5) Ми ла но вић, Б. (2007), Два ли ца гло ба ли за ци је, Ар хи пе лаг, Бе о град, стр. 74
 Ин тер нет пре зен та ци ја Ко ме са ри ја та за из бе гли це, стра ни ца „о на ма“

6) Mi la no vic, B. (2011), The ha ves and ha ve nots – A bri ef and idi osyncra tic hi story of glo bal 
ine qu a lity, Ba sic Bo oks, New York, стр. 131



Бранислава Кнежић, Војин Видановић Проблеми азиланата у Србији

425

му шкар ци ма, же на ма или де цом.Про блем кри јум ча ре ња и тр го ви-
не љу ди ма пре стао је би ти та бу те ма и ис тра жи ва ња  ука зу ју, да је 
ова вр ста кри ми на ла вр ло уно сан би знис у све ту.

Африч ки ими гран ти ко ји до спе ју до ле гал них то ко ва ими-
гра ци је др же се у ми ни мал ним усло ви ма на остр ви ма Лам пе ду за и 
Мал та на ко ји ма че сто пре ва зи ле и број ло кал них ста нов ни ка.7) Да 
не за о ста је мо за све том у та квим про бле ми ма, је и број ази ла на та, 
из ван Цен тра, у Ба њи Ко ви ља чи, ко ји је го то во из јед на чен са бро-
јем до ма ћег ста нов ни штва.

Ова ква ми гра тор на кре та ња де ли мич но ути чу и на си ту а ци ју 
у Ср би ји јер се она на ла зи на коп не ном пу ту из ме ђу зе ма ља Бли-
ског Ис то ка и Ази је и зе ма ља Европ ске уни је, од но сно све ви ше 
је  и део до ма ће ре ал но сти, о че му све до чи и на гли ими гра ци о ни 
при ти сак у 2011. о ко ме ће би ти ви ше ре чи ка сни је. Би тан на чин 
да се ими гра ци о ни при ти сак сма њи пред ста вља ула га ње бо га тих 
зе ма ља у не раз ви је не, што је по сле де ли мич но успе шних де ка да 
раз во ја ОУН 60-их и 70-их го ди на 20. ве ка пред ви ђе но и „Ми ле-
ни јум ским ци ље ви ма раз во ја. На жа лост, пре ли ми нар ни из ве шта ји 
УНДП из 2007. по ка зу ју да обе ћа ни обим по мо ћи ни је ис по што-
ван, и да ако се тај тренд на ста ви, ци ље ви по бољ ша ња основ них 
ин ди ка то ра со ци јал ног раз во ја по пут сма ње ња си ро ма штва, ве ће 
пи сме но сти и об у хва та шко ло ва ња по себ но у зе мља ма у раз во ју 
не ће би ти ис пу ње ни до 2015. Због ло ших усло ва жи во та и све ве-
ћег еко ном ског ја за као и не ста бил них при ли ка у по је ди ним под-
руч ји ма све та мо же се прет по ста ви ти да ће се ими гра ци о ни при ти-
сци на ин ду стриј ски раз ви је не зе мље За па да и Евро пе на ста ви ти и 
у дру гој де це ни ји 21. ве ка.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ БОРАВКА 
ИМИГРАНАТА У СРБИЈИ

Ме ђу на род ни прав ни ак ти ко јим је де фи ни са но ре ша ва ње 
ста ту са из бе глих ли ца су Ко вен ци ја о ста ту су из бе гли ца (1951), 
Про то кол о ста ту су из бе гли ца (1967), и ре зо лу ци ја 2198 Ге не рал не 
скуп шти не Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја, ко је је ра ти фи ко ва ла 
СФРЈ (Ко вен ци ју о из бе гли ца ма 1959., про то кол 1968.).

Пра во на азил пр ви пут је у на шем прав ном си сте му де фи ни-
са но Уста вом СФРЈ из 1974. го ди нем чла ном 202, да би се по но во 

7) до ла зи и до њи хо вих по бу на због ло ших усло ва жи во та, ко је су ме та кри ти ке УН ХРЦ (у 
2009. је у Цен тру ка па ци те та 850 осо ба бо ра ви ло око 2 000 ими гра на та) а то ком су ко ба 
у Ли би ји и Ту ни су на остр во је сти гло око 45 000 мла дих љу ди.
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по ја ви ло у уста ву СРЈ из 1992 чл. 66., Уста ву Р.Ср би је из 1990. у чл. 
50. Др жав на за јед ни ца Ср би је и Цр не Го ре при сту пи ла је Ко вен ци-
ји и про то ко лу  2001. го ди не, а „По ве љом о људ ским и ма њин ским 
пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма“ из 2003. уве де но је и пра во на 
уто чи ште. Пр ви за кон о ази лу до нет је 2005. го ди не и био је на 
сна зи до 01.04.2008. ка да је на сна гу Сту пио За кон о ази лу Р.Ср би-
је. До до но ше ња но вог За ко на о ази лан ти ма  кра јем 2007. г.  ни је 
по сто ја ла мо гућ ност да осо ба за тра жи азил ну за шти ту у Р.Ср би ји 
услед не до стат ка про це ду рал них уред би. Азил не при ја ве при ма ла 
је кан це ла ри ја УН ХЦР у Бе о гра ду, Др жа ва је по што ва ла пра во бо-
рав ка тра жи о ца ази ла али је бри гу о њи ма во дио ис кљу чи во УН-
ХЦР. У слу ча је ви ма по зи тив ног ис хо да УН ХЦР би на ла зио дру гу 
си гур ну зе мљу бо рав ка и ор га ни зо вао пре се ље ње, а у слу ча ју не-
га тив ног ис хо да ли це би мо ра ло да на пу сти те ри то ри ју Р.Ср би је. 

„За кон о ази лу“ у Р.Ср би ји до нет је8)   у ци љу уса гла ша ва ња 
за ко но дав не ре гу ла ти ве Р. Ср би је са про пи си ма Европ ске Уни је, и 
пред ста вља пр ви за кон ове вр сте у прав ном си сте му Ср би је. Сту-
па њем на сна гу За ко на о ази лу Ср би ја се об ве за ла да ће пре у зе ти 
бри гу око бу ду ћих ази ла на та, што је био је дан од та ша њих усло ва 
за ула зак Ср би је на „Бе лу шен ген ли сту“. За кон је по слу жио као 
осно ва за раз вој мре же ин сти ту ци ја ко је се ба ве при хва том ази ла-
на та и бри гом о њи ма до до но ше ња ко нач не од лу ке, јер по пр ви 
пут пред ви ђа про це ду ре и кон кре тан ме ха ни зам функ ци о ни са ња 
азил ног по ступ ка у два сте пе на. По сту пак у пр вом сте пе ну спро-
во ди Од сек за азил МУП-а а у дру гом Ко ми си ја за Азил (за кон ски 
ро ко ви су 2 ме се ца за сва ку ин стан цу). На од лу ку Ко ми си је је мо-
гу ће под не ти жал бу Устав ном су ду. 

У ци љу по што ва ња свих ме ђу на род них стан дар да обез-
бе ђу је се пре вод, утвр ђу је чи ње нич но ста ње у ве зи ази ла, пру жа 
здрав стве на по моћ и ста лан и не сме тан кон такт са УН ХЦР-ом и 
обез бе ђу је  сме штај у Цен тар за азил. У то ку по ступ ка тра жи о ци 
ази ла ужи ва ју пра во на сло бо ду кре та ња и сти чу ле га лан бо ра вак. 
У слу ча ју не га тив ног ис хо да упу ћу ју се у При хва ти ли ште за стран-
це у Па дин ској ске ли ра ди де пор та ци је и/или би ва ју под врг ну ти 
пре кр шај ној од го вор но сти услед иле гал ног бо рав ка на те ри то ри-
ји (у скла ду са За ко ном о стран ци ма). По ред Пра вил ни ка ко јим 
се утвр ђу је рад ових цен те ра до нет је и Пра вил ник о со ци јал ној 
по мо ћи ли ци ма ко ји тра же азил (сл. гла сник 44/08), здрав стве ним 
пре гле ди ма ли ца ко је тра же азил (93/08), Пра вил ник о са др жи ни и 
из гле ду обра за ца и зах те ва за азил и ис пра ва ко је се мо гу да ти тра-

8) 24.10.2007. го ди не (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 109/07) а сту пио је на сна гу 1. апри ла 
2008.
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жи о ци ма ази ла (53/08) и утвр ђе на је ли ста си гур них др жа ва по ре-
кла и си гур них тре ћих др жа ва (67/09) чи ме је за о кру же на по треб на 
прав на ре гу ла ти ва.

Вла да Р.Ср би је је 2008. го ди не до не ла и  „Стра те ги ју су-
прот ста вља ња иле гал ним ми гра ци ја ма у Р. Ср би ји за пе ри од 
2009-20014“ у ко јој се као раз лог до но ше ња на во ди да  је „Про-
блем иле гал них ми гра ци ја већ ду жи низ го ди на при су тан у од но си-
ма Ре пу бли ке Ср би је (прет ход не СРЈ и СЦГ) и ЕУ. Исто вре ме но 
то је био и је дан од глав них раз ло га због ко га је де ве де се тих го ди-
на про шлог ве ка та да шња др жа ва СРЈ би ла свр ста на на не га тив-
ну ли сту ви зног ре жи ма ЕУ. 

Ре пу бли ка Ср би ја ула же зна чај не на по ре на по љу су прот-
ста вља ња иле гал ним ми гра ци ја ма, са и пре ко сво је те ри то ри је и 
јед на је од пр вих у ре ги о ну ко ја је ус по ста ви ла ефи ка сне ин сти ту-
ци о нал не ме ха ни зме у бор би про тив тр го ви не љу ди ма.“9). 

Као оп шти циљ Стра те ги је на во ди се „Зна чај но по бољ ша ње 
ефек тив но сти и по ве ћа ње ефи ка сно сти у су прот ста вља њу иле гал-
ним ми гра ци ја ма, а као при о ри те ти се на во де:

1) Ис пу ња ва ње кри те ри ју ма за ли бе ра ли за ци ју ви зног ре-
жи ма (Бе ли Шен ген).

2) Убр за ва ње про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња Ре-
пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји.

3) Ја ча ње без бед но сних ка па ци те та и по тен ци ја ла Ре пу-
бли ке Ср би је.

4) Спро во ђе ње кон цеп та ин те гри са ног упра вља ња гра ни-
цом.

Стра те ги ја раз ра ђу је за кон ску осно ву, по себ ну за шти ту гра-
ни ца али и де таљ но де фи ни ше оба ве зе свих уче сни ка у овом про-
це су што је од зна ча ја у но во на ста лим  окол но сти ма по ра ста бро ја 
иле гал них ими гра на та и тра жи о ца ази ла.

БРОЈ, ПОРЕКЛО И КАРАКТЕРИСТИКЕ 
АЗИЛАНАТА У СРБИЈИ

У гло бал ном из ве шта ју УН ХЦР при ка за ни су су ми ра ну по-
да ци за зе мље бив ше Ју го сла ви је, об у хва та ју ћи и Ср би ју, ко је по-
ка зу ју по раст бро ја тра жи ла ца ази ла, са на глим по ра стом у 201010).

9) Stra te gi ja su prot sta vlja nja mi gra ci ja (2009) Vla da R. Sr bi je, str. 2.

10) Asylum Le vels and Trends in In du stri a li zed Co un tri es 2010 (2011), UN HCR, Že ne va, стр. 15.
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Табела 1: Број тражилаца азила у 
земљама бивше СФРЈ 2006-2010

Регион
Бивша СФРЈ 2006 2007 2008 2009 2010 Укупно Промена 

2009-2010
Број 
тражилаца 
азила

780 1 270 640 800 1 240 4 730 +55%

Извор: УНХЦР (2011) стр. 15
Број тра жи ла ца ази ла  у Ср би ји, ка ко се ви ди из та бе ле ко-

ја сле ди, на гло ра сте сва ке го ди не. Од 52 осо бе, ко ли ко их је би ло 
2008. го ди не, тај број је ви ше од пет пу та по рас тао у 2009-ој, да би 
се за тим  удво стру чио 2010. го ди не и да би по но во по рас тао го то-
во пет пу та у 2011. го ди ни (по да ци за 2011. го ди ну су за кључ но са 
10.10.2011)

Табела 2: Број тражилаца азила у Србији 2008-2011

Година 2008 2009 2010 2011

Број тражилаца азила 52 275 522 2418

Извор: Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила
Да  нас је на гли по раст ази ла на та за те као по ка зу ју и не до-

вољ ни ка па ци те ти за при хват ими гра на та. Бри га о ази лан ти ма зах-
те ва и до дат не људ ске на по ре и ма те ри јал не тро шко ве ко ји не по-
сто је а ко ји се по ку ша ва ју из на ћи.

У то ку 2008. нај ве ћи број тра жи ла ца ази ла (36,54%) по ти-
цао је из Оба ле Сло но ва че, из Гру зи је (21,15%), Јер ме ни је (9,61%), 
Ети о пи је (5,77%), Ни ге ри је, Ча да и Шри Лан ке, углав ном зе ма ља 
Афри ке и Бли ског Ис то ка.

2009. се струк ту ра знат но про ме ни ла са на глим та ла сом тра-
жи ла ца ази ла из Ав га ни ста на (78,18%), Шри Лан ке (6,18%), Ира на 
(5,45%) и Гви не је (1,45%). 

Тренд у ко ме пре о вла ђу ју ли ца из Ав га ни ста на, Ира ка и Па-
ки ста на, се уз од ре ђе не про ме не, на ста вио и 2010. и 2011. го ди не. 
У 2010. го ди ни 59,97% тра жи ла ца ази ла чи ни ли су Ав га ни стан ци 
(у ап слут ном бро ју чак 313 ли ца), Па ле стин ци (14,75%), Ира ча ни 
(5,37%), Па ки стан ци и Со ма ли ци (са по 4,22%).

Пре ма по да ци ма11) до ступ ним до 10.10.2011. по но во нај ве-
ћи број тра жи ла ца ази ла чи не Ав га ни стан ци (57%, у ап со лут ном 
бро ју чак 1 371 ли це), Со ма лиј ци (16%), Па ки стан ци (10%), Па ле-

11) Азил у Ср би ји, исто.
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стин ци и Ли биј ци (по 3%), Ма ро ко (2%), Ту нис (1,6%) и Ал жир и 
Иран (са по 1%).

Ме ђу раз ли чи тим на ци о на ли сти ма ли ца ко ја су тра жи ла 
азил у Р.Ср би ји на ла зе се и Тур ска, Ал жир, Еги пат, Ту нисм Ери-
тре ја, Не пал, Еква дор, Укра ји на, Уз бе ки стан, Бу рун ди, Ма ро ко, 
Су дан, Ин ди ја, Ли би ја, Ми ја мар, Ли бе ри ја као и апа три ди (ли ца 
без на ци о нал но сти) али и су се ди Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на, 
Ал ба ни ја и рет ко али из не на ђу ју ће др жа вља ни Хо лан ди је и Ру ска 
фе де ра ци је у ма лом бро ју. 

Табела 3: Пол лица која траже азил у Србији

2008 2009 2010

Мушки пол 78.85% 92% 90.03%

Женски пол 21.15% 8% 9.97%

Извор: публикација Азил у Србији (2011), стр. 7
У струк ту ри тра жи о ца ази ла у по след ње три го ди не до ми ни-

ра ју осо бе му шког по ла, из ме ђу дво тре ћин ске ве ћи не и до ми на ци је 
од пре ко 90%. Пу но лет ни тра жи о ци ази ла у по след ње три го ди не 
чи не из ме ђу 71% и 96%. О ма ло лет ним тра жи о ци ма ази ла би ће 
ре чи у по себ ном де лу. Иако су же не за сту пље не у знат но ма њем 
про цен ту у од но су на му шкар це тај по да так о нји ма је ве о ма зна-
ча јан јер ука зу је да се, по след њих го ди на, на пут не из ве сно сти или 
на де за бо љи жи вот упу ћу ју и це ле по ро ди це. Ра ни је је био слу чај 
да су кре та ли му шкар ци у „про би ја ње“ пу та и оства ри ва ње мо гућ-
но сти да обез бе де до ла зак остат ка по ро ди це. Рет ке су же не ко је се 
са мо стал но од лу чу ју на ими гра ци ју али ни су рет ки при ме ри да се 
на ду го трај ним и не из ве сним пре ла сци ма гра ни ца по ро ди це раз-
дво је. Нај че шћа ве ли чи на по ро ди це ко ја је у 2010. тра жи ла азил је 
пет чла но ва.

Ка рак те ри сти ке тра жи ла ца ази ла12) су: 
– Крај ња де сти на ци ја зе мље За пад не Евро пе (у 99% слу-

ча је ва)  по пут Не мач ке, Фран цу ске, Швед ске и Бел ги је;
– Иден тич на ру та до ла ска (Тур ска – Грч ка – Ма ке до ни ја), 

у 60% слу ча је ва у ка ми о ни ма ко ји до ла зе из Тур ске  или 
ком би ну ју раз ли чи та сред ства пу то ва ња. Зе мље на пу-
шта ју уз по моћ кри јум ча ра (це на је око 2 000 до 10 000 
до ла ра);

12) По да ци су, та ко ђе, из Азил у Ср би ји, исто. стр.8
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– 90% је на пу сти ло зе мље по ре кла због ло ше еко ном ске 
си ту а ци је док је код око 5% при су тан страх за соп стве ни 
жи вот и оста лих 5% оп шта не си гур ност;

– 90% ази ла на та је без основ не шко ле или са основ ним 
обра зо ва њем. Же не су у по себ но те шком по ло жа ју, оне 
су  без ика квог фор мал ног обра зо ва ња 60% ази ла на та је 
у Ср би ју сти гло у ис тој гру пи у ко јој је кре ну ло у зе-
мљи по ре кла, код оста лих је до ра си па ња до шло услед 
не пред ви ђе них окол но сти. Нај че шће се кре ћу у гру па ма 
1-2 по ро ди це или 5 му шка ра ца.;

– 90% ази ла на та има утвр ђе ну зе мљу крај ње де сти на ци је, 
по се ду је ве ћи ну по треб них ин фор ма ци ја о на чи ну жи-
во та, за по шља ва њу, ре ша ва ња ста ту са до би је них пре ко 
при ја те ља, ро ђа ка ко ји су бо ра ви ли у тим зе мља ма;

– Ав га ни стан ци као по себ но зна чај на гру па, нај че шће не-
ма ју оспра ве и из бе га ва ју да тра же азил у Ср би ји осим 
ка да су ухва ће ни. Нај ви ше тра жи ла ца до ла зи из Ка бу ла 
и Хе ра та. Раз ло зи за азил ко је на во де су страх од Та ли-
ба на, рат и не си гур ност, бек ство од крв не осве те. Ме ђу-
тим, ско ро сви има ју ро ђа ке или при ја те ље у За пад ној 
Евро пи код ко јих су се и за пу ти ли а зна ча јан део су по-
врат ни ци из Евро пе, де пор то ва ни по окон ча ним ра ни јим 
по ступ ци ма и са ви ше го ди шњим ис ку ством (иле гал ног) 
бо рав ка у зе мља ма За пад не Евро пе.

МРЕ ЖЕ ЗА ПРИ ХВАТ  ИЗ БЕ ГЛИЦА 
И АЗИ ЛА НА ТА У СР БИ ЈИ

Ко ме са ри јат за из бе гли це Р. Ср би је је спе ци ја ли зо ва на ор-
га ни за ци ја осно ва на 1992. го ди не за по тре бе оба вља ња по сло ва 
утвр ђи ва ња ста ту са из бе гли ца, збри ња ва ња и во ђе ња еви ден ци је, 
ускла ђи ва ња пру жа ња по мо ћи од стра не дру гих ор га ни за ци ја, и 
дру ге по сло ве из свог де ло кру га утвр ђе не За ко ном о из бе гли ца ма. 
У том сми слу Ко ме са ри јат је  то ком по след неј две де це ни је ра дио 
са го то во 800 000 из бе глих и ра се ље них ли ца из Хр ват ске, Бо сне 
и са те ри то ри је АП Ко со ва и Ме то хи је. Иако се Ср би ја сма тра јед-
ном од зе ма ља са про ду же ном из бе глич ком кри зом, то ком по след-
ње де це ни је ме ра ма ре ги о нал ном са рад њом ка ко би се обез бе ди ла 
ре па три ја ци ја и на ту ра ли за ци јом (да ва њем др жа вљан ства) ве ћем 
бро ју из бе глих ли ца овај про блем је у знат ној ме ри ума њен, осим 
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зна чај них про бле ма у ре ша ва њу имо вин ских пи та ња и пи та ња си-
гур но сти из бе глих ли ца ко је же ле да се вра те у Р.Хр ват ску. 

С об зи ром да ме ђу на род на за јед ни ца не тре ти ра ви ше про-
стор бив ше Ју го сла ви је као ху ма ни тар но угро же ни он ре ги он, Ко-
ме са ри јат за из бе гли це „спро во ди функ ци о нал ну тран зи ци ју сво је 
де лат но сти из ху ма ни тар не у раз вој ну фа зу сво је де лат но сти, ко-
јом тре ба да обез бе де трај ња ре ше ња за из бе гли це, ка ко у по гле ду 
ма сов ни јег и бр жег по врат ка, та ко и ин те гра ци је у Р. Ср би ју“13). 
За кон о ази лу из 2008 го ди не се не при ме њу је на из бе гли це ко-
је су то свој ство сте кле на осно ву За ко на о из бе гли ца ма.14) По ред 
на став ка ра да са из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма, Ко ме са-
ри јат је по сле до но ше ња За ко на о ази лу и пот пи си ва ња спо ра зу ма 
из ме ђу вла де Р.Ср би је и Европ ске Уни је 2008.) пре у зео и оба ве зе 
спре ча ва ња не ле гал них ими гра ци ја, ин те гра ци је вра ће них ли ца у 
Р. Ср би ју и збри ња ва ња тра жи ла ца ази ла.

Пр ва ин сти ту ци ја за при хват ази ла на та „Цен тар за азил“ у 
Ба њи Ко ви ља чи осно ва на је од лу ком Вла де Р.Ср би је од 6. де цем-
бра 2008. го ди не и у над ле жно сти је Ко ме са ри ја та за из бе гли це 
Р.Ср би је, а под по кро ви тељ ством УН ХЦР

До до но ше ња ко нач не од лу ке о зах те ву за азил, ли ци ма ко је 
тра же азил обез бе ђе ни су основ ни жи вот ни усло ви и функ ци о ни-
са ње ра да Цен тра ре гу ли са но је пра вил ни ци ма.15) 

Сме штај под ра зу ме ва ле жај, упо тре бу са ни тар ног чво ра, 
гре ја ње, стру ју и во ду, сред ства за хи ги је ну и при ступ на мен ским 
про сто ри ја ма Цен тра. Основ ни жи вот ни усло ви об у хва та ју и три 
обро ка днев но (по себ ни до дат ни оброк за здрав стве но угро же на 
ли ца), оде ћу и нов ча ну по моћ сход но по себ ним по себ ним про пи-
си ма и на че ли ма по ступ ка о ази лу. Дан ски са вет за из бе гли це и УН-
ХЦР фи нан си ра ју по се ту учи те љи це три пу та не дељ но ко ја ра ди 
са де цом.По сто је ви ше је зич ни ин фор ма то ри, а свим ма ло лет ним 
ли ци ма је од ре ђен ста ра тељ струч ног ли ца Цен тра за со ци јал ни 
рад. Ка ко је 2010. и 2011. за бе ле жен по ве ћан број тра жи ла ца ази-
ла, по ка за ло се, ка ко смо већ на ве ли, да су ка па ци те ти не до вољ ни 
и Цен тра за азил у Ба њи Ко ви ља чи је по стао пре ма лен, ве лик број 
ази ла на та из најм љу је при ват ни сме штај што ства ра до дат не про-

13) In ter net pre zen ta ci ja Ko me sa ri ja ta za iz be gli ce, stra ni ca „o na ma“    www.kirs.gov.rs/ar tic-
les/ona ma.php?lang=SER

14) За кон о из бе гли ца ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/92 и 45/2002.

15) „Пра вил ни ком о кућ ном ре ду“, „Пра вил ни ком о на чи ну во ђе ња и са др жи ни еви ден ци је 
о ли ци ма сме ште ним у Цен тру за азил“, „Пра вил ни ком о обез бе ђи ва њу жи вот них усло-
ва у цен тру за азил“ (Сл. Гла сник, бр. 31, 28. март 2008), „Пра вил ни ком о пре гле ди ма 
ли ца ко је тра же азил при ли ком при је ма“ (Сл. Гла сник, 109/07).
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бле ме за функ ци о ни са ње ту ри стич ког ме ста.  Од лу ком Вла де Ср-
би је 02-3732/011 још је дан обје кат је ста вљен у функ ци ју Цен тра 
за азил – бив ше од ма ра ли ште Цр ве ног кр ста у Бо го ва ђи. Цен тар 
за азил у Бо го ва ђи та ко ђе је у са ста ву Ко ме са ри ја та за из бе гли це, и 
има знат но ве ће ка па ци те те.16) 

Цен тар за за шти ту и по моћ тра жи о ци ма ази ла је спе ци ја-
ли зо ва на не вла ди на ор га ни за ци ја осно ва на 2007. го ди не од стра не 
ква ли фи ко ва них  осо ба ко је су про шле еду ка ци ју “УН ХЦР кли-
ни ке за ази лант но пра во” на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. Основ ни циљ по сто ја ња ове ор га ни за ци је је сте да пру жи 
нео п ход ну по моћ тра жи о ци ма ази ла, из бе глим и ра се ље ним ли-
ци ма, ко ји ма је с об зи ром на њи хо во ста ње осе тљи во сти, ра њи-
во сти, као и усло ве у ко ји ма се по ме ну та ли ца на ла зе по треб на. 
Иста пру жа бес плат ну прав ну и пси хо ло шку по моћ тра жи о ци ма 
ази ла сме ште ним у Цен три ма за азил и  „Цен тру за сме штај стра-
них ма ло лет них ли ца“, а по себ ну па жњу по све ћу је при пад ни ци ма 
ма њин ских гру па, ко ји укљу чу је и же не у гра ви ди те ту и осо бе са 
ин ва ли ди те том. У пи та њу је је ди на струч на не вла ди на ор га ни за-
ци ја ове вр сте у Ср би ји ко ја је да ла до при нос Др жав ној стра те ги ји 
о ми гра ци ја ма, је ди на за сту па тра жи о це ази ла пред Вр хов ним су-
дом, Управ ним су дом и  пу но прав но је укљу че на у про цес бри ге 
и по што ва ња људ ских пра ва ази ла на та у Ср би је. Од 2008. г. Цен-
тар об у ча ва мла де ге не ра ци је прав ни ка из ма те ри је азил ног пра ва, 
укљу чу ју ћи и про је кат „азил не прак се“. Од по чет ка 2011. го ди не 
Цен тар ре а ли зу је и про гра ме пре вен ци је тр го ви не љу ди ма за јед но 
са ИОМ и УН ЦХР. За да так пси хо ло га и прав ни ка је ин фор ми сан је 
и пре вен ци ја у цил ју от кри ва ња и спре ча ва ња тр го ви не љу ди ма. 

У мре жу ин сти ту ци ја за при хват ази ла на та укљу че на је и 
Кан це ла ри ја за азил МУП Ср би је ко је еви ден ти ра, ре ги стру је и 
упу ћу је ли ца на сме штај у Цен тре  и ка да су у пи та њу ма ло лет-
на ли ца, над ле жни Цен три за со ци јал ни рад (Љиг, Ба ња Ко ви ља-
ча, Во ждо вац и дру ги). Ко ме са ри јат за из бе гли це во ди еви ден ци ју 
о ли ци ма сме ште ним у Цен тре.  Фи нан сиј ску по моћ пру жа УН-
ХЦР-а.

16) (150 ли ца). Има 44 со бе (од че га 19 са соп стве ним ку па ти лом), днев ни бо ра вак, чај ну 
ку хи њу,тр пе за ри ју, игра о ни це, учи о ни це за де цу, спорт ске те ре не, ТВ са лу, те ле фон ску 
го вор ни цу, про дав ни цу, кан це ла ри је и ам бу лан ту. За хва љу ју ћи на сле ђе ној ар хи тек ту ри 
од ма ра ли шта, усло ви жи во та и ка па ци те ти су да ле ко бо љи од Цен тра у Ба њи Ко ви ља чи, 
али су за др жа ни иден тич ни прин ци пи и пра ви ла ра да, у скла ду са За ко ном.
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ПРИХВАТ МАЛОЛЕТНИХ АЗИЛАНТА

Осе тљи ву, ра њи ву и пре стра ше ну  ка те го ри ју тра жи ла ца 
ази ла пред ста вља ју ма ло лет на ли ца. На овом ме сту је по треб но 
ис та ћи про бле ме утвр ђи ва ња ста ро сти јер, по ре чи ма за по сле них у 
Цен тру за сме штај ма ло лет них  стра них ли ца без прат ње ро ди те ља 
или ста ра те ља, они по њи хо вим из ја ва ма упи су ју го ди не ро ђе ња 
иако је не ка да очи глед но да су ли ца ста ри ја од 18 го ди на. Та чи-
ње ни ца ства ра и до дат не про бле ме иона ко ску че них мо гућ но сти 
за при хват ма ло лет ни ка. По ред по себ не за шти те и пра ва на обра-
зо ва ње, очу ва ње иден ти те та, жи вот у по ро ди ци и сл. у скла ду  са 
Кон вен ци јом о пра ви ма де те та, они пред ста вља ју ли ца у по себ ном 
ри зи ку (од зло ста вља ња, тр го ви не љу ди ма) по себ но ма ло лет ни ци 
без прат ње ро ди те ља (ка да то ком ми гра ци је до ђе до раз два ја ња по-
ро ди це).

Табела 4: Број малолетних тражилаца ази-
ла, пол и категорија 2008-2010

2007 2009 2010
Број малолетних тражилаца азила 2 75 149
Мушки пол 2 24 126
Женски пол 0 51 23
Са пратњом 1 65 77
Без пратње 1 10 72

Извор: публикација Азил у Србији (2011), стр. 7
Ме ђу ма ло лет ним тра жи о ци ма ази ла та ко ђе до ми ни ра му-

шки пол, уви ђа се зна ча јан по раст бро ја, по себ но у 2009. и по нов но 
удво стру че ња у 2010.  За па жа се зна ча јан по раст  ма ло лет них тра-
жи ла ца ази ла без прат ње (сед мо стру ко ве ћи) у то ку 2010.

У окви ру „Од лу ке о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те“17) 
до не та је од лу ка о осни ва ња „Цен тра за сме штај ма ло лет них стра-
них ли ца без прат ње ро ди те ља или ста ра те ља“, ор га ни за ци о ној је-
ди ни ци За во да за за шти ту де це и омла ди не Бе о град, је ди не уста-
но ве у ју го и сточ ној Евро пи ко ја на овај на чин збри ња ва ма ло лет не 
ази лан те

Пр ви сме штај је оства рен 08.04.2009. ка да је сме ште но пр во 
ма ло лет но ли це, по ре клом из Ира на, ко је је збри ну то и укљу че но у 
по сту пак ре ша ва ња ста ту са.

17)  (Сл. Гла сник, 51/08)
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Цен тар има до нет пра вил ник о сме шта ју и функ ци о ни ше по 
истим прин ци пи ма као и оста ли Цен три за азил: пру жа ју ћи пре 
све га услу ге здрав стве не за шти те, ор га ни за ци је сло бод ног вре ме-
на и ис хра не. Спе ци фич но сти бо рав ка ма ло лет ни ка су за тво ре ни 
об лик за шти те (кре та ње ван ин сти ту ци је са мо уз прат њу и по себ ну 
до зво лу), по др шка и по моћ со ци јал ног рад ни ка, и од ре ђе ни ста ра-
тељ у цен тру за со ци јал ни рад. 

Ка па ци тет је 12 осо ба, а Цен тар рас по ла же са 2 спа ва ће со-
бе, днев ним бо рав ком и мо крим чво ром. Оп ти мал но вре ме бо рав ка 
је 2-3 не де ље, за кон ски рок до 90 да на што се ко ри сти у из у зет-
ним при ли ка ма. Мла ди у цен тру су под 24 ча сов ним при су ством 
ва пи та ча или со ци јал ног рад ни ка (по кри ве ност три сме не, но ћу 
де жур ни вас пи тач). Глав ни про бле ми у ра ду су не до ста так до вољ-
ног бро ја пре во ди о ца на спе ци фич не слу жбе (аси стен ци ју пру жа-
ју Цен тар за за шти ту ази ла на та и УН ХЦР) и не до ста так жен ског 
оде ље ња, што би тре ба ло да се ре ши ре но ви ра њем Цен тра. Цен тар 
је обез бе дио са те лит ски ТВ про грам ко јим је мо гу ће пра ти ти про-
гра ме из зе ма ља по ре кла, што омо гу ћа ва из ве сну фор му очу ва ња 
иден ти те та. Ли цу на сме шта ју пру жа се прав на по моћ (Цен тар за 
за шти ту и по моћ тра жи о ци ма ази ла) и по шту ју се ње го ва вер ска 
пра ва 

За вод (чи ји је цен тар ор га ни за ци о на је ди ни ца) фи нан-
си ра се сред стви ма Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти-
ке, де ли мич но из бу џе та оп шти не Во ждо вац, гра да Бе о гра да. 
Не по сто је по себ но опре де ље на сред ства за рад Цен тра, већ 
се она из да ва ју из сред ста ва За во да. По др шку ра ду Цен тра 
пру жа ју во лон те ри и при прав ни ци. По се бан про блем пред-
ста вља што, у слу ча ју де пор та ци је ко ри сни ка, тро шко ве ње-
го вог тран спор та до гра ни це сно си сам За вод. У том сми слу 
је по треб но про ши ри ти ње го ве људ ске и ма те ри јал не ка па-
ци те те, по себ но узи ма ју ћи ве ли ки број оства ре них но ће ња 
ко ри сни ка, од но сно ре ла тив но дуг пе ри од њи хо вог за др жа-
ва ња. Хи ги јен ски усло ви су за до во ља ва ју ћи а ко ри сни ци ма 
се пру жа ју три обро ка днев но и ужи на.

По при је му ма ло лет но ли це се упо зна је са пра ви ма и оба-
ве за ма, од ре ђу је му се при вре ме ни ста ра тељ и у по ступ ку до би ја 
при вре ме ну лич ну кар ту. 

Као раз ло ге за тра же ње ази ла, ма ло лет ни ази лан ти нај че шће 
на во де:

– Рат и вер ске су ко бе у зе мљи по ре кла
– Страх од осве те / уби ство срод ни ка
– Те шке усло ве жи во та
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Табела 5: Број  малолетних корисника на смештају 2009-2010.

2009 2010 2011 (до 31.09)

Укупно 59 70 75
Извор: Извештај Центра за смештај малолетних страних лица
Слич но трен ду у оп штој по пу ла ци ји тра жи ла ца ази ла, по ка-

зу је се по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка у пе ри о ду 2009-2011. Ме ђу зе-
мља ма по ре кла у 2009. су до ми ни ра ли Ав га ни стан и Ал ба ни ја, а 
уче ство ва ле су и Тур ска и Ма ке до ни ја. У 2010. г. до ми ни ра ли су 
Ав га ни стан и Па ле сти на, а уче ство ва ле су Ал ба ни ја, Ма ро ко, Па-
ки стан, Ал жир,Со ма ли ја, Па ле сти на, Цр на Го ра и Бу гар ска.

У 2011. г. до ми ни ра ју Ав га ни стан и Па ле сти на, уз уће шће 
Ту ни са, Ал ба ни је и Па ки ста на.

Про сек бо рав ка је из ме ђу 2 да на и 45 да на.
Табела 6:  Разлози престанка смештаја

Разлози престанка смештаја 2009 2010 2011 (01.04-31.09 2011)

Центар за азил 31 39 10

Повратак у земљу порекла 17 5 -

Бекство 8 14 3

Остало (предати оцу,брату) 3 9 10

Укупно 59 67+3 21
Извор: Извештај Центра за смештај малолетних страних лица
Ме ђу раз ло зи ма пре стан ка сме шта ја до ми ни ра сме штај у 

Цен тар за азил а дру ге мо гућ но сти су по вра так у зе мљу по ре кла, 
бек ство или по ве зи ва ње са по ро ди цом. Као илу стра тив ну азил ну 
при чу ма ло лет ни ка на во ди мо ин тер вју са ко ри сни ком Цен тра: 

“Ма ло лет ни А.Р (16) по ре клом је из Ав га ни ста на и го во ри 
Фар си (“Пер сиј ским” је зи ком ко ји у Ав га ни ста ну на зи ва ју Да ри 
и ко ји је зва нич ни је зик) и ве о ма основ ним енгл. Ње го ва по ро ди ца 
се са сто ји од оца, мај ке и че тво ро де це (он и 3 се стре). Као раз-
лог од ла ска из Ав га ни ста на на во ди страх за жи вот (услед рат них 
су ко ба) и мо гућ но сти да бу де ре гру то ван. По ку шао је да ими гри-
ра пу ту ју ћи пре ко Ира ка, Ира на, Тур ске на Бал кан, са на вод ном 
де сти на ци јом за пад не Евро пе али се по ро ди ца рас ту ри ла и он је 
остао сам.  Пу то ва ње је тра ја ло пре ко 2 ме се ца и би ло је ве о ма 
на пор но. Ка же да би во лео да жи ви у Дан ској. У цен тру бо ра ви 
око пет да на и на во ди да се о њи ма до бро бри ну тј. да у Бе о гра ду 
не ма про бле ма. Не до ста ју му но вац, Аф ган ска кул ту ра и му зи ка”.
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Кон крет ни при ме ри нај по у зда ни је ука зу ју на све не да ће и 
му ке ма ло лет них ази ла на та. Зна чај по је ди нач них слу ча је ва по знат 
је у дру штве ним на у ка ма, по себ но ка да су у пи та њу ати пич не и 
ма ло са зна те по ја ве. Ре чи ка зу ју оно што бро је ви и ста ти сти ка не 
мо гу.

У стра те ги ји бор бе про тив иле гал них ими гра ци ја18) се ука зу-
је на  не до во ља ност  ка па ци те та за сме штај ма ло лет них ми гра на та  
с об зи ром на то да је про блем сме шта ја ма ло лет них иле гал них ми-
гра на та за те че них ван те ри то ри је  Бе о гра да еви ден тан, а да оста-
ли цен три не рас по ла жу до вољ ним ка па ци те том за при хват, ни ти 
про гра мом ра да са ма ло лет ним стра ним др жа вља ни ма иле гал ним 
ми гран ти ма, и ис ти че се: „по треб но је про ши ри ти ка па ци те те и 
ван Гра да Бе о гра да за при хват и сме штај ма ло лет них иле гал них 
ми гра на та, као и из ра ди ти про грам ра да са њи ма у то ку бо рав ка 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. “Сто га је у то ку адап та ци ја За-
во да за вас пи та ње де це у Ни шу ко ји ће има ти но ву рад ну је ди ни цу 
слич ног ти па ка па ци те та 10 ко ри сни ка.

Мо же се за кљу чи ти да се од 2008. го ди не  раз ви ја ин сти ту-
ци о нал на мре жа вла ди них и не вла ди них ор га ни за ци ја за при хват 
и бри гу о тра жи о ци ма ази ла.  Ко ме са ри јат за из бе гли це је оја чао 
ка па ци те те,  обез бе дио аде кват ну ин фра струк ту ру и уз при ме ну за-
кон ских про пи са из обла сти ази ла у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма,  обез бе дио аде ква тан сме штај и основ не жи вот не усло-
ве ли ци ма ко ја тра же азил до до но ше ња ко нач не од лу ке о зах те ву 
за азил.  Сме штај у Цен тре за азил се вр ши уз по што ва ње на че ла 
не ди скри ми на ци је, је дин ства по ро ди це, род не рав но прав но сти и 
бри ге о ли ци ма са по себ ним по тре ба ма.

Иако се мо же го во ри ти о за до во ља ва ју ћем трет ма ну тра-
жи ла ца ази ла у Ср би ји, ис ти че се спо рост про це ду ре ко ја че сто 
тра је 6 и ви ше ме се ци, по нај ви ше због ка шње ња у пр во сте пе ном 
по ступ ку. Про блем пред ста вља пре за у зе тост ка па ци те та Цен та ра, 
ка да ази лан ти бо ра ве у ло кал ној сре ди ни (пре вас ход но Ба ња Ко ви-
ља ча) и без об зи ра што пла ћа ју за пру же не услу ге, иза зи ва ју от пор 
ло кал ног ста нов ни штва, ко је пре ра ста и до ни воа отво ре ног не-
при ја тељ ства и зах те ва да се Цен тар за азил пре ме сти. По треб на 
је еду ка ци ја ло кал ног ста нов ни штва и ве ћа дис пер зи ја цен та ра за 
азил. Ве ли ки број ази ла на та ства ра и по себ ну вр сту при ти ска на 
ор га ни за ци је ко је чи не мре жу за при хват ли ца ко је тра же азил и ко-
ји ма не до ста ју по ред сме штај них ка па ци те та и људ ски ка па ци те ти 
за рад са то ли ким бро јем љу ди, по себ но на обра зо ва њу и пси хо-

18)  Стра те ги ја, исто. стр.29.
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ло шкој по др шци. По треб на су ве ћа по себ на сред ства или спољ ни 
до на то ри као и про ши ре ње ка па ци те та за при хват и бри гу ма ло лет-
них тра жи ла ца ази ла без прат ње. За пру жа ње по мо ћи, уз за кон ску 
ре гу ла ти ву, по тре бан је до во љан број  ка дро ва за пру жа ње пси хо-
со ци јал не по мо ћи и ма те ри јал на сред ства. А они, ко ји пред ста вља-
ју там ну број ку, и  че ка ју , по ко зна ко ју при ли ку – ка бо љем жи во-
ту, у бли зи ни Су бо ти це и Ма ђар ске пред ста вља ју по се бан про блем 
за све ин сти ту ци је ко је се ба ве да тим про бле мом.

РЕЧ НА КРАЈУ

Иако је код нас за кон ски до бро ре гу ли сан по ло жај, пра ва, по-
сту пак и оба ве зе ази ла на та у прак си је си ту а ци ја дру га чи ја. Про-
пи си и прак са за ро бље ни су ци љем и по ли ти ком. Пре ла зе ћи гра-
ни це и гра ни це, че сто ис цр пље ни и ду го го ди шњим „ту ма ра њем“ 
бес пу ћи ма, ази лан ти су, не рет ко, де зор јен ти са ни и не зна ју да су 
се за гла ви ли у Ср би ји на свом пу ту на де и/или не из ве сно сти. Циљ 
им ни је на ша зе мља, о че му све до че и они ко ји до би ју ази лант ски 
ста тус и бе же не го бо љи жи вот у не кој зе мљи ЕУ или на  за па ду.

Нај крх ки ји и нај ра њи ви ји у тој се лид би у не по зна то су де ца, 
по себ но, одво је на од ро ди те ља или ста ра те ља. Зна но је да је ор-
га ни зо ва ни кри ми на ли тет у иле гал ном пре ба ци ва љу љу ди пре ко 
др жав них гра ни ца и тр го ви на љу ди ма ис пла ти ви би знис где су на 
сна зи су ро ви за ко ни тр жи шта. Де ца и же не су нај че шће жр тве те 
тр го ви не.

Наш ге о граф ски по ло жај и тзв. „бал кан ска ру та“ као и оп ште 
оте жа не не при ли ке (тран зи ци ја, ста тус Ко со ва и ста ње на гра нич-
ним пре ла зи ма, си ро ма штво, не за по сле ност, рас про стра ње на ко-
руп ци ја и...) иду на ру ку ра зним об ли ци ма на си ља и кри ми на ла. 
Жи вот у не си гур но сти и си ро ма штву, ра то ви у Ли би ји, Ав га ни ста-
ну, Па ки ста ну, Ира ки и...до ве ли су мно ге не вољ ни ке на на ше гра-
ни це. Ко ли ко их ствар но има, уз оне ре ги стро ва не, по на пу ште ним 
ва го ни ма, у шу ма ма и њи ва ма у бли зи ни гра ни ца са Ма ђар ском и 
Ру му ни јом, те шко је про це ни ти.Мо жда, на де да ће се њи хов број 
сма њи ти, по ла же мо у грч ки „ви со ки зид“ на гра ни ци са Тур ском? 
А до та да би тре ба ло да са зна мо ко ме и ко ли ко пла ћа ју сво ја пу-
то ва ња, да ли су про да ва ни, уце ње ни и/или им не ко пре ти да ће 
угро зи ти жи во те њи хо вих нај бли жих. Док ази лан ти че ка ју ре шен је 
сво је суд би не од го во ре на не ка од на ве де них пи та ња мо гла би да ти 
ин тер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња. Ре зул та ти би, на да мо се, слу-
жи ли у по је ди нач не, дру штве не и на уч не свр хе.
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Branislava Knezic, Vojin Vidanovic

PROBLEMS OF ASYLUM SEEKERS IN SERBIA

Summary 
Since 2008. „Law on Asylum“ was enacted in Serbia, a constant 

raise in number of asylum seekers has been recorded. How many of 
them are transpassing Serbia and are not enlisted and are not seeking 
asylum is difficult to estimate. Hardship of life in countries of Asia and 
Middle East, as well as wars in Northern Africa have influenced the 
increase of families that are currently seeking for better life in Serbia.

In this paper we try to focus attention of professional and science 
public to a specific problem of asylum seekers that have passed many 
borders, who have been left at our borders by human smugglers while 
they have been thinking they have reached EU, often frightened  and 
learned from contact with Police to ask for asylum,  families that have 
separated, not knowing of their destiny. Special problems are minors 
separated from their parents, not knowing what destiny awaits them. 
Analyzed informations are collected from the Comessariat for refu-
gees, Center for residential care of minors foreigners without parental 
guardianship and NGO “Asylum protection center”. Goal of the paper 
is to answer the question of number of origin of minors asylum seek-
ers, legal and practical side of fulfilling their rights, analysis of services 
provided as well as of possibilities to enhance them.

It is well known that underage young people are exposed to risks 
of human traffickers, various forms of abuse on that road of hope and 
uncertainty, and that they need adequate assistance and protection. For 
such care, beside legislation, a sufficient number of psychosocial care 
takers is needed as well as material resources and institutional capaci-
ties.
Keywords:  Law on Asylum, minors seeking asylum, countries of origin, asy-

lum justification 
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Resume
Since 2008.  when „Law on Asylum“ was enacted in Serbia, a 

constant raise in number of asylum seekers has been recorded. How 
many of them are trans passing Serbia and are not seeking asylum is 
difficult to estimate. Hardship of life in countries of Asia and Middle 
East, as well as wars in Northern Africa have influenced the increase of 
families that are currently seeking for better life in Serbia. 
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According to UNHCR and Asylum protection center data, num-
ber of asylum seekers in region of South East Europe, as well as in 
Serbia, is especially increasing for past several years. With enacting of 
“Law on Asylum”  Serbia has obligated to take care of future asylum 
seekers. Law has provided basis for development a network of institu-
tion taking care intake of asylum seekers. Government of Serbia since 
2008. applies “Strategy for combating illegal emigrations in Serbia in 
period of 2009-2014” that provides legal basis, special protection of the 
borders as well as it defines obligations of all participants in process of 
asylum seeking, which is significant in new circumstances of increased 
number of illegal emigrants and asylum seekers. 

Since 2008. a network of governmental and non-governmental 
organizations for intake and care of asylum seekers is in develop-
ment.  First institution for intake of  asylum seekers is „Center for Asy-
lum“ in Banja Koviljaca, founded 2008. In 2011. another object has 
been put to a function of Asylum seekers center – previous resort house 
of Red Cross in Bogovadja. “Asylum protection center” is a special-
ized non governmental organization founded in 2007. However, paper 
indicates need for development of services for immigrants, considering 
that Centers have insufficient capacities for care for all asylum seekers. 

Sensitive, vulnerable and frightened category of asylum seekers 
are juveniles. It is known that organized crime in illegal transport of hu-
man beings across state borders and trafficking in humans are profitable 
business. Women and children are most frequent victims of trafficking. 
Since 2009. “Center for residential care of juvenile foreigners without 
parental guardianship” is in function, a only institution taking care of 
juvenile asylum seekers. 

Our geographical position on “Balkan route” is used for various 
forms of violence and crime. Life in uncertainty and poverty, wars in 
Libya, Afghanistan, Pakistan, Iraq have brought many persons to our 
borders involuntarily. What are real numbers of asylum seekers living 
in deserted areas, woods and arable fields near borders with Romania 
and Hungary, as addition to officially recorder ones, is difficult to esti-
mate. 

* Овај рад је примљен 19. септембра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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